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RESUMO 

 

 

A investigação realizada teve por objetivo, organizar e descrever a história do 
“Palacete Paysandu, localizado na cidade de Pelotas/RS., utilizando como 
paradigma de referência, estudos e reflexões sobre preservação e restauração de 
patrimônios materiais e imateriais. A justificativa para um estudo dessa natureza em 
um  mestrado em Turismo e Hotelaria, teve não apenas a intenção de qualificar o 
Palacete Paysandu como destinação turística pedagógica, mas, mostrar a sua 
representatividade material e imaterial, enquanto um símbolo de grande valor 
histórico/arquitetônico, principalmente para um de seus mais notáveis proprietários, 
o escritor, João Simões Lopes Neto. O desenvolvimento da pesquisa foi pautado 
metodologicamente, pela utilização da abordagem qualitativa com coleta de dados 
exploratórias de natureza documental e bibliográfica. Também foram realizadas 
entrevistas semi-estruturadas, com professores, familiares do escritor João Simões 
Lopes Neto e representantes do poder público da cidade de Pelotas. Os resultados 
desse estudo, apresentados de forma descritiva nos levou a um histórico sobre a 
ocupação do Brasil Meridional, durante o período colonial e mais especificamente o 
significado dessa ocupação para a Cidade de Pelotas, que por intermédio da 
indústria do charque, obteve um notável desenvolvimento econômico cultural no 
século XIX, levando sua população a um progresso intenso imortalizado nos dias 
atuais através das suas construções / edificações. O estudo contudo, demonstrou 
também, que passada essa época de progresso, muito da história e do patrimônio 
material edificado foi esquecido e / ou menosprezado pela população e 
conseqüentemente pelo poder público. Considerando esse contexto, discutiu-se as 
qualidades do Patrimônio Material Histórico de Pelotas, representados aqui pelo 
Palácio Paysandu, que poderia [assim como outros patrimônios] ser parte de uma 
proposta de Turismo Cultural, justificada na necessidade da preservação do 
patrimônio brasileiro para o desenvolvimento cultural das comunidades e ao mesmo 
tempo favorecer este segmento de modalidade turística, que se abastece do 
patrimônio cultural, material e imaterial, subsidiados pela História e pela intervenção 
de órgãos preservacionistas, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo Cultural; Patrimônio; Memória; História; Pelotas. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this investigation was to organize and describe the history of the 
“Palacete Paysandu” in the city of Pelotas/RS using, as a reference paradigm, 
studies and reflections on the preservation and restoration of the material and 
immaterial heritage. A study of this type in a Master‟s degree in Tourism and Hotel 
Management was justified by the goals of qualifying the Palacete Paysandu as an 
educational tourism destination, and showing its material and immaterial 
representativeness as a symbol of great historical/architectural value, particularly due 
to one of its most notable owners, the writer, João Simões Lopes Neto. In terms of 
methodology, a qualitative approach was used in the development of this study, with 
the collection of exploratory data of a documentary and bibliographical nature. Semi-
structured interviews were also carried out with teachers, family members of the 
writer João Simões Lopes Neto, and representatives of the public authorities of the 
city of Pelotas. The results of this study, presented in descriptive form, led us to a 
history of the occupation of southern Brazil during the colonial period, and more 
specifically, the significance of this occupation for the town of Pelotas which, through 
the dried beef industry, achieved notable cultural economic development in the 19th 
century, leading its population to intense progress that has been immortalized in the 
present day, through its constructions/buildings. The study also demonstrates that 
after this period of progress had passed, much of the history of the built material 
heritage was forgotten and/or despised by the population, and consequently, by the 
public authorities. Considering this context, the features of the Historical Material 
Heritage of Pelotas are discussed, represented here by the Palacete Paysandu, 
which could [like other heritage] form part of a proposal for Cultural Tourism, justified 
by the need to preserve the Brazilian heritage for the cultural development of 
communities and at the same time, promote this tourism segment, which relies on the 
material and immaterial cultural heritage, supported by History and the intervention of 
preservationist bodies, like the Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Institute for National Historical and Artistic Heritage) – IPHAN. 
 
KEY WORDS: Cultural Tourism; Heritage; Memory; History; Pelotas. 
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1 INTRODUÇÃO1 

 

 

Como mestranda do Programa de Pós Graduação em Turismo e Hotelaria pela 

Universidade do Vale do Itajaí e participante do Grupo de Pesquisa em 

Planejamento e Gestão dos Espaços para o Turismo, iniciamos nossa 'fala' sobre o 

Palacete Paysandu localizado na Cidade de Pelotas/RS., apresentando algumas das 

razões especiais que nos motivaram nessa longa e árdua empreitada.  

A nosso ver, a primeira razão está representada pelo próprio Palácio, um 

prédio de grande valor artístico arquitetônico, que mesmo na atualidade representa a 

pujança da elite pelotense da indústria do charque. E a segunda razão está 

representada pela figura de seu mais memorável proprietário, o escritor João 

Simões Lopes Neto, uma figura tão histórica quanto o Palacete que comprou e 

morou durante sua memorável vida.  

Unindo estas duas razões, chegamos ao Turismo, área que fomos aos poucos 

nos inserindo, por força de nossa escolha em realizar um Mestrado na área. Neste 

ramo do conhecimento, percebemos durante as disciplinas de "Patrimônio Cultural" 

e de "Antropologia e Turismo", o valor explícito e o potencial que alguns segmentos 

da atividade turística nos trazem, para o resgate e a revitalização da cultura material 

e imaterial de um povo. Nesse sentido, foi possível perceber durante a realização 

dessas e de outras disciplinas, que uma atividade turística bem planejada e com 

gestores afinados e com políticas públicas definidas acerca do Patrimônio Cultural, 

pode levar as comunidades a um desenvolvimento local não apenas sustentável, 

mais claramente voltado para a importância da história e do patrimônio de um povo. 

Historicamente, segundo Ignarra (1999), o Turismo iniciou-se há vários 

milênios, porém, de forma embrionária, pois tais deslocamentos, não eram 

permeados por qualquer espécie de infraestrutura e nem motivados, 

intencionalmente, com o objetivo de se tornarem atividades economicamente 

rentáveis, fato que passou a ocorrer somente há poucos anos atrás, após a 

                                                 
1
 A apresentação do texto introdutório dos resultados do estudo por nós realizado, não será com o 

uso de uma linguagem impessoal, pretendemos ao longo de todo o texto mostrar o envolvimento que 
tivemos com o tema e o carinho que sentimos pela cidade de Pelotas e a sua população através de 
uma 'fala' que demonstre essa interação e o seu significado em nossa vida e formação intelectual 
(NA). 
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revolução industrial. 

Para a Organização Mundial de Turismo (OMT) o turismo tem como 

característica a realização de "atividades das pessoas que viajam, ou permanecem 

em lugares que não o seu ambiente normal, por não mais do que um ano 

consecutivo, por lazer, trabalho, ou outras razões” (COOPER, 2001, p.42). Ainda de 

acordo com o autor, a descoberta das máquinas a vapor propiciou o advento das 

ferrovias, desenvolvendo significativamente esta atividade e oportunizando em 1841, 

através de Tomas Cook, a primeira excursão turística de trem, na Inglaterra. 

No decorrer do desenvolvimento do Turismo no mundo, muitas tem sido as 

motivações e classificações elaboradas sobre as viagens. Ignarra (1999), assim 

como outros autores, classificou contudo as viagens segundo as motivações e 

interesses e com isso passou-se a falar de turismo de Negócios, Eventos, Religião, 

Saúde, Visitas Familiares, Compras, Lazer, Aventura, Esportes, Ecoturismo e 

Cultura. Esta última modalidade foi considerada pelos estudiosos da área, entre 

eles, Andrade (1976), Barretto (2000) e Meneses (2006), como uma das menos 

agressoras dos locais receptivos.  

Este parecer tem por respaldo a idéia de que os visitantes de espaços / 

patrimônios culturais são pessoas que normalmente possuem uma consciência de 

preservação mais acurada, tais quais os historiadores, pesquisadores e 

antropólogos. Além de despertar nos moradores das localidades visitadas, o 

sentimento de apreço e de auto-estima pelo seu meio ambiente natural e edificado, 

uma vez que o Turismo Cultural se apropria do patrimônio cultural, como principal 

atrativo de visitação. 

 

O turismo cultural pode ser definido como aquele tipo de turismo que 
possui conotação restritiva e abrange exclusivamente as atividades 
que se efetuam através de deslocamentos, para a satisfação de 
objetivos de encontro com emoções artísticas, científicas, de 
formação e informação nos diversos ramos existentes, em 
decorrência das próprias riquezas da inteligência e da 
sustentabilidade do homem (ANDRADE, 1976, p. 71). 

 

Até meados do século XX, no Brasil, a preferência da demanda cultural se 

direcionava apenas ao patrimônio material, isto é, à visitação de cidades, tais como 

às mineiras, com suas belas Igrejas Barrocas, artisticamente decoradas por, 
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Aleijadinho, ou, a palacetes nobres, monumentos de representatividade nacional, 

obras de arte e museus, visto que, somente tais elementos eram considerados, 

principalmente pelo poder público como sinônimo de patrimônio cultural. 

Contudo, este olhar limitado vem diminuindo e atualmente, vislumbra-se um 

conceito mais abrangente, que se estende também, ao conhecimento da história de 

vida dos povos de uma dada localidade, assim como à sua procedência, os motivos 

que levaram determinado grupo humano a emigrar, os usos e costumes do 

cotidiano, à religiosidade, a música, a literatura, às festividades e culinária, enfim, ao 

patrimônio construído seja ele material ou imaterial (BARRETTO, 2002). 

O turismo, nesse universo de pensamento, tenta ter esse olhar aberto a cultura 

em todas as suas formas de apresentação e experiências, isto porque, em sua 

essência, é uma atividade que se concretiza pelo intercâmbio de experiências e de 

aquisição de novos conhecimentos oriundos do viver humano. 

Este estudo, considerando o contexto acima, teve por objetivo descrever a 

história do Palacete Paysandu, devido a seu diferencial arquitetônico edificado e à 

literatura produzida por João Simões Lopes Neto, seu mais notável proprietário. 

Defendemos aqui a idéia de que a preservação do mesmo não apenas o qualifica 

como destinação turística pedagógica, mas, também promove a discussão da 

importância de um patrimônio cultural para sua cidade e seu povo. 

Quando se fala em patrimônio a primeira idéia que se tem é de valores 

pecuniários, advindos de bens móveis ou imóveis, acumulados durante a vida de 

determinada pessoa, ou, recebidos de herança por alguém. De acordo com a 

Constituição Federal, artigo 216, verifica-se que a definição de Patrimônio cultural 

inclui “os bens de natureza material e imaterial e que ambos devem ser tutelados, 

colocando o texto constitucional brasileiro em sintonia com a teoria moderna de 

patrimônio cultural” (RODRIGUES apud MARTINS, 2006, p. 12). 

Neste caso particular, patrimônio refere-se aos bens pertencentes a um 

determinado País, ao Patrimônio local, regional ou nacional, que se subdivide em 

natural e cultural.  

O patrimônio natural é composto pelos acidentes geográficos, que podem ser 

encontrados tanto no solo, quanto no subsolo (rios, mares, montanhas, matas, 

grutas, minérios, etc.) e o cultural, como já definido acima, constituído pelas obras 

de arte, monumentos de importância histórica nacional, e também aos usos e 
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costumes das populações e às suas tradições. 

Mas, para que possa ser entendido, torna-se necessário refletir sobre o 

significado do conceito “cultura”. A maioria das pessoas identifica cultura, como o 

resultado da aquisição de conhecimentos, que lhes permitem interpretar as obras 

literárias, artísticas, acadêmicas, enfim, aos conhecimentos formais de uma elite 

intelectual. Porém, ainda que esta definição não perca sua total veracidade, ela 

refere-se, apenas, a uma determinada cultura, a qual é comumente reconhecida 

como erudita. No entanto, antropologicamente, todo o fazer humano de um 

determinado grupo social possui a sua própria cultura, quer no modo de se 

expressar linguisticamente, quer nos seus credos, nas suas festividades, na sua 

culinária e inclusive na formulação de suas leis (NEVES, apud MARTINS, 2003). 

Como esclarece Barretto: 

 

Atualmente há o consenso de que a noção de patrimônio cultural é 
muito mais ampla e inclui não apenas os bens tangíveis como 
também os intangíveis, não só as manifestações artísticas, mas todo 
o fazer humano, e não só aquilo que representa a cultura das classes 
mais abastadas, mas também a cultura dos menos favorecidos. 
(BARRETTO, 2000, p. 11). 

 

Pode-se deduzir, desta forma, que a história das comunidades, mesmo as de 

pequeno porte, se constitui de valores tanto, ou mais significativos, para a população 

local e para o turista, quanto à de uma grande metrópole. Pois, que é através da 

percepção e interpretação do seu entorno, que o ser humano se reconhece como 

partícipe, de sua cidade, de sua região e finalmente de sua nação, e é exatamente 

isto, que culturalmente, o turista almeja vivenciar. 

Por tal motivo, Meneses observa: 

 

A questão da memória, da busca identitária e da apreensão do 
passado como patrimônio memorialístico apresenta-se como uma 
rica fronteira entre a História e o Turismo. A construção/invenção do 
passado como atrativo para quem viaja parte de interpretações que 
são instrumentalmente inseridas no método da História, mas também 
de caráter popular, lendário e mitológico (MENESES, 2006, p. 15).  

 

Deste modo, na medida em que os costumes da sociedade foram se 

modificando, ocasionados pelas migrações, pelo aumento demográfico, pelo 
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consumo midiático e mais recentemente, pelo fenômeno da globalização, perdeu o 

homem o seu referencial de pertença, o que o induz a um desconfortável 

desconhecimento de si próprio e da perda da “memória histórica” do espaço que 

ocupa. 

Agambem (2005) afirmou que os atores sociais contemporâneos foram 

expropriados de muitas experiências, pela falta de referências históricas muitas 

delas destruídas pelas guerras, pela falta de documentação impressa e também pela 

organização e a guarda desse patrimônio. Para o autor o tempo presente 

globalizado, com sua sobreposição de “agoras” e uma saturação de consumo sem 

experiência, leva o ser humano a uma ausência de pertença, uma sensação de 

exclusão no jogo das identidades e, posteriormente, ao desenvolvimento de baixa 

estima quanto a sua história e origem. 

Partindo-se desse contexto, é possível perceber que o resgate do passado é 

assaz significativo na construção da identidade dos indivíduos, despertando-lhes o 

sentimento de apreço e pertencimento, pelas suas raízes e pela sua História, o que 

vem a torná-los, no presente, cidadãos conscientes e atuantes de seus direitos e 

deveres, perante a sociedade na qual se inserem. 

Por tal motivo, Miranda afirma que: 

 

A cultura, continuadamente construída, transformada e cultivada, 
deve considerar o imaginário, a criação estética e a reflexão, como 
bens essenciais à sua formação. Ao mesmo tempo em que a 
memória, também se constitui pela interação de aspectos sociais e 
afetivos (MIRANDA, 2007, p. 9). 

 

Ao pensar à preservação do Palacete Paysandu, não se podem omitir essas 

considerações, pois, a busca pela memória desta morada e de seus personagens, 

remete a outras possibilidades de interpretação para os turistas e especialmente, 

para os pelotenses. O palacete e suas histórias oferecem locais de identificação e 

experiência identitária.   

A partir do entendimento conceitual e histórico aqui apresentado sobre 

patrimônio cultural, entendemos que a história de Pelotas, do palacete e do 

significado cultural deste para a cidade, assim como as políticas públicas que 

poderão intervir para a restauração e preservação do Palacete, não apenas é 

importante enquanto problema e objeto de pesquisa, mas, também como referência 
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de reflexão sobre a história humana no mundo. 

Nessa perspectiva o objetivo geral da pesquisa realizada foi o de: 

 

 Organizar a história do “Palacete Paysandu”, utilizando como paradigma de 

referência à necessidade da preservação e restauração, na intenção de qualificá-lo 

como destinação turística pedagógica. 

 

Os objetivos específicos oriundos do objetivo geral foram o de: 

 

 Descrever o desenvolvimento econômico e cultural da cidade de Pelotas desde 

sua gênese, no final do século XVIII, até seu apogeu e declínio, após a terceira 

década do século XX; 

 Compreender as representações discursivas da historização do significado 

cultural do “Palacete Paysandu”, para Pelotas – RS.; 

 Identificar as políticas públicas de caráter cultural em Pelotas – RS referentes à 

preservação e restauração de patrimônios históricos culturais; 

 

A justificativa e importância para um estudo dessa natureza, vem de encontro a 

história das civilizações no mundo. Nos países de civilizações mais antigas a 

preservação do patrimônio tem sido altamente valorizada pelos seus respectivos 

povos e seus acervos culturais se apresentam, na maioria das vezes, como principal 

atrativo para a visitação turística, haja vista as cidades do “velho mundo”. 

Mas, no Brasil, talvez por ser um país relativamente novo e pela própria história 

conflitante do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, esta 

consciência preservacionista ainda se faz incipiente. Tanto é certo, que, somente 

para exemplificar, grande parte do patrimônio arquitetônico da cidade de São Paulo, 

mais precisamente na Avenida Paulista, foi quase que totalmente demolido, sem 

nenhuma avaliação criteriosa, cedendo seu espaço, à construção de Bancos, 

Escritórios e Empresas, tanto nacionais quanto estrangeiras. 

Os projetos paisagísticos e arquitetônicos das capitais brasileiras a partir do fim 

da Segunda Guerra Mundial moldaram-se ao estilo “americano”, no qual a 

verticalização das construções e as vias de trânsito rápido sacrificaram, 

indiscriminadamente, muito do que havia de belo do patrimônio antigo. Outro motivo 
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que levou o brasileiro a desprestigiar seu patrimônio histórico, pode ser atribuído a 

prática do que foi denominado de 'Nova Historiografia' nas Instituições de ensino, 

quando a partir do 'Golpe' / 'Regime' Militar de 1964, a História passou a ser 

discursada de forma intencionalmente distorcida, seja pelas forças armadas, seja 

pelos grupos de oposição ao sistema vigente, que de forma exagerada exacerbavam 

as convicções de grupo deixando de repassar o que realmente era importante: que o 

valor patrimonial e cultural de um povo está além de suas ideologias políticas. 

Obviamente, a partir de tais atitudes, a juventude brasileira não teve e 

provavelmente, não venha a ter heróis a admirar. 

Na Europa, a passagem do ensino positivista, para o do historiográfico, não 

redundou em tais conseqüências, pois os castelos, monumentos e túmulos de reis e 

rainhas, a exemplo do cemitério Du Père Lachaise, continuaram a ser respeitados, 

visitados e reverenciados com toda a dignidade, pela sua população, apesar das 

atitudes e ideologias que tais personagens defendiam. 

Para reforçar tal situação negativa, a mídia televisiva brasileira, em parceria 

com o jornalista/ historiador, Eduardo Bueno, no ano de 2007, levou ao ar, em rede 

nacional, um programa que se intitulava: [É Fantástico] “Aprenda História do Brasil 

com o Peninha”, no qual ela foi apresentada de forma caricata, servindo os 

protagonistas da mesma, de chacota aos telespectadores. 

 Obviamente ainda existem locais, em que, até por falta de valorização 

pecuniária, seu patrimônio arquitetônico foi razoavelmente preservado, como é o 

caso da cidade de Laguna, em Santa Catarina, e o de Pelotas no Rio Grande do Sul. 

Estas localidades assim como tantas outras por este Brasil a fora, tiveram um 

passado glorioso, mas atualmente se encontram em estado de estagnação 

econômica. Deste modo, o advento da visitação turística poderia lhes acrescentar 

interessantes dividendos para o processo de enriquecimento dos seus cofres 

públicos, gerando uma melhor qualidade de vida às suas populações, elevando-lhes 

a sua auto-estima, através do reconhecimento de suas respectivas culturas e da 

conscientização de sua preservação. 

Ao encerrarmos esta introdução, consideramos justificada não apenas a 

preservação e restauração do “Palacete Paysandu”, enquanto patrimônio material e 

imaterial, digno de figurar como um dos mais importantes acervos da cultura 

Pelotense, capacitado para representar a beleza e a riqueza de um patrimônio 
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cultural que também poderia ser um dos mais belos atrativos turísticos de Pelotas. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

2.1 Tipo de pesquisa 

 

Para este estudo, a abordagem de pesquisa escolhida foi qualitativa de 

natureza exploratória com coleta de dados documentais, bibliográficos e 

informações orais. 

Referimos que uma pesquisa tem abordagem qualitativa quando a 

preocupação do pesquisador não é a de quantificar as informações apresentadas, 

mas sim a de trabalhar com a realidade, preocupando-se com as questões sociais, 

quais sejam: crenças, valores e atitudes de grupos sociais, construídos e 

vivenciados pelos homens, durante suas existências passadas e presentes 

(MINAYO, 2003). 

Esse tipo de abordagem e a sua especificidade encontra-se principalmente, no 

ambiente natural como fonte direta dos dados e no pesquisador como instrumento 

fundamental, ou seja, “o significado que as pessoas dão aos acontecimentos e às 

suas vidas, e à preocupação do investigador perante elas” (GODOY, 1995, p. 62). 

Segundo Reneker (1993, p. 487-507), “a pesquisa qualitativa é indutiva, o 

pesquisador desenvolve conceitos e entendimentos a partir de padrões encontrados 

nos dados, ao invés de coletar dados para comprovar teorias, e modelos 

preconcebidos”.  

Esta idéia possui consonância aos métodos da História, pois o trabalho do 

pesquisador reside na interpretação dos dados colhidos, sejam eles bibliográficos ou 

orais e que lhes são revelados a partir da investigação de documentos e da 

Memória. Ou seja, esse modelo ou tipo de pesquisa envolve levantamentos 

documentais, bibliográficos e entrevistas com pessoas que têm intimidade com o 

assunto abordado, visando, entre outras lucubrações, proporcionar um maior 

entendimento do pesquisador (GIL, 1999).  

Nesse formato de pesquisa não necessariamente devem ser desenvolvidos 

assuntos inéditos, visto que muitas temáticas que ela apresenta, já foram 

desenvolvidos por diversas vezes, em outros trabalhos acadêmicos, no entanto, 

cada caso se distingue a um caso em particular e o olhar teórico epistemológico que 
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o investigador dá ao tema abordado. 

 

 

2.2 A coleta de dados 

 

A coleta de informações para essa pesquisa, compreendeu o estudo de 

documentos encontrados em arquivos públicos e bibliotecas, assim como artigos, 

dissertações, teses e livros que discutiam e apresentavam a temática base. A 

pesquisa bibliográfica foi realizada na medida em que os assuntos inerentes à 

história tornaram-se indispensáveis à continuidade e compreensão da mesma. 

Foram abordadas as bibliografias concernentes à ocupação sócio-espacial do 

Estado do Rio Grande do Sul e Cidade de Pelotas, assim como as da análise 

urbana, quanto ao espaço turístico. Além destas, foram consultadas, também, 

aquelas que elucidam a vida e obra do escritor regionalista Pelotense, João Simões 

Lopes Neto. 

Diante da necessidade de termos fotografias de Pelotas, a pesquisadora 

organizou um conjunto de imagens, coletadas de forma amadora, durante um tour 

pela cidade, utilizando-se, também, de fontes eletrônicas. Algumas imagens mais 

antigas e também organizadas pela pesquisadora reportam-se ao ano de 2002, e 

constituem um acervo particular, usadas especificamente para esta dissertação. 

A demanda da pesquisa exigiu, também, outras pesquisas em documentos 

oficiais no cartório Mezzari (1° Registro de Imóveis de Pelotas), sito à Rua Anchieta, 

2122 - sala 801 - Pelotas/RS. 

Além dessa base, foram realizadas entrevistas com o uso de algumas 

estratégias do método da História Oral, que consiste em dar voz aos personagens 

comuns, das histórias das cidades através da escuta paciente sem a formulação de 

muitas questões (BOSI, 1979).  

 

 O contato com os entrevistados 

Inicialmente os entrevistados [residentes e naturais de Pelotas] foram 

contatados, via telefônica, com um convite e informações sobre a pesquisa a ser 

realizada e o assunto que seria abordado. Os critérios de escolha / seleção desses 

informantes foram: atividade profissional de cada um deles, interesse e intimidade 
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dos mesmos com o assunto abordado, parentesco, amizade ou estudioso sobre 

patrimônio e historiografia do escritor Simões Lopes. Quando interpelados, anuíram 

em participar dela, marcando-se entre as partes, o dia, hora e o local do encontro.  

As entrevistas foram organizadas conforme o Quadro 01. 

 

Informantes Identidade Local da entrevista 

Zênia de León Soares Presidente da Academia  Academia Pelotense de Letras 

Mário Osório Magalhães Professor e historiador Biblioteca Pública Municipal 

Marcelo Mazza Terra Secretário do Turismo Secretaria do Turismo 

Suely e Mirsca Simões Lopes Primas de João Simões Lopes Neto Residência Particular 

Mogar Pagana Xavier Secretário da Cultura Secretaria da Cultura  

Quadro 01: Agenda dos Entrevistados 

Fonte: Elaborado pela autora, 2009 

 

 Entrevista semi-estruturada 

A entrevista embora seguisse as premissas da História Oral teve um roteiro 

elaborado de uma forma semi estruturada (APÊNDICES A – E ), isto é, questões 

abertas, permitindo aos entrevistados fornecer respostas informais e espontâneas, 

unindo o que queríamos a outros assuntos que considerassem interligados ao tema 

de nosso interesse. As informações foram registradas através de gravador seguindo 

todos os preceitos éticos defendidos pelo Comitê de Ética da UNIVALI. 

 

 A transcrição e autorização do uso da voz 

Os diálogos foram transcritos, de forma bruta, tal qual foram realizados, porém, 

ao serem interpelados pela pesquisadora, mediante uma devolutiva, todos os 

entrevistados foram unânimes em afirmar, que preferiam que as informações 

colhidas, sofressem uma lapidação ortográfica do texto falado.  

Posteriormente a realização das entrevistas, lhes foi entregue, via e-mail e 

Correio, o documento relativo à Cessão de Direitos, para que assinassem, 

legalizando, através do mesmo, o consentimento para publicação dos depoimentos 

repassados a pesquisadora (APÊNDICES F – I). 

Apenas um informante não aceitou essas condições e por isso suas falas não 

foram aproveitadas na íntegra.  
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3 BASES TEÓRICAS DESTA PESQUISA 

 

 

3.1 O movimento modernista no Brasil 

 

Na segunda década do século passado, mais precisamente no ano de 1922, 

deu-se início no Brasil a um movimento entre jovens intelectuais, que ficou 

conhecido como “A Semana da Arte Moderna” e que teve por princípio, expor e 

preservar a arte genuinamente brasileira. Mário de Andrade, um dos expoentes do 

grupo, já atestava o valor do patrimônio cultural, como forma de construção de uma 

identidade nacional.  

Com respeito a esta questão é digno de nota a reportagem do Jornal Zero 

Hora, de Porto Alegre, sobre a correspondência mantida entre Mário de Andrade e 

Carlos Drummond, onde Mário, a pedido de Drummond, lhe envia uma missiva, com 

sua opinião formada a respeito de um artigo redigido por este último e cujo teor 

passa a ser transcrito: 

 

São Paulo, 10 de novembro de 1924  
Meu caro Carlos Drummond. 
 
[...] Li seu artigo, está muito bom. Mas nele ressalta bem o que falta 
em você – espírito de mocidade brasileira... Está bom demais para 
você. Quero dizer: está muito bem pensante, refletido, sereno, 
acomodado, justo. Pois eu preferia que você dissesse asneiras, 
injustiças, maldades moças que nunca fizeram mal a quem sofre 
delas. Você é uma sólida inteligência e já muito bem mobiliada... À 
francesa. Com toda abundância do meu coração eu lhe digo que é 
uma pena. Carlos devote-se ao Brasil, junto comigo. Apesar de todo 
o ceticismo, apesar do pessimismo e apesar do século XIX, seja 
ingênuo, bobo, mas acredite que um sacrifício é lindo. O natural da 
mocidade é crer e muitos dos nossos moços não crêem. Que horror! 
Veja os moços da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de 
toda parte: Eles crêem Carlos, e talvez sem que o façam 
conscientemente, se sacrificam. Nós temos que dar ao Brasil o que 
ele não tem e que por isso até agora não viveu, nós temos que dar 
uma alma ao Brasil e para isso todo sacrifício é grandioso, é sublime 
[...]. 
 
Abraços do Mário de Andrade 
(Jornal Zero, Caderno CULTURA, 2003, p. 08). 

 

Deve ser pontuado, no entanto, de acordo com Silva (2004, p.46), que “as 
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idéias expressas nas diversas obras literárias e artísticas dos modernistas da época, 

são expressas pela visão crítica, que contestava um Brasil europeizado, que não 

reconhecia o valor da cultura nacional” e, passado quase um século, continuam tão 

pertinentes e atuais, quanto àquela época. 

 O Modernismo “representou um esforço de penetrar mais fundo na realidade 

brasileira” (BOSI, 1994, p. 332) e buscava uma identidade cultural abrangente, 

conquanto, a intenção do Estado Novo, proposto no Governo de Getúlio Vargas era 

a de associar a valorização do patrimônio histórico, ao seu projeto de construção do 

nacionalismo, com a pretensão de atingir os seus objetivos políticos ideológicos. 

Assim sendo, em de 30 de novembro de 1937, por interesses governamentais 

do Estado Novo, foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

[SPHAN] fruto das relações de poder entre modernistas e o Estado autoritário.  

Tal autarquia, vinculada ao antigo Ministério de Cultura e Saúde, tinha como 

responsabilidade: preservar, divulgar e fiscalizar os bens culturais brasileiros, bem 

como assegurar sua permanência e usufruto desses bens para a atual e as futuras 

gerações. Porém, a concepção de patrimônio, no Estado Novo, revestiu-se de 

elitismo, pois privilegiava somente os que se sobressaíssem por seu valor estético e 

arquitetônico, sendo considerados de menos importância, outros aspectos culturais, 

sob um critério econômico e político. 

Isso se reflete nas políticas públicas no Brasil, e o que é conferido aos bens 

culturais, provindos de segmentos subalternos da sociedade ou, das minorias 

étnicas e na conseqüente valorização da produção das elites. A base explicativa é a 

própria história do país, em que uma elite branca, informada através de valores ditos 

civilizados e europeus, procurou, com estratégias coercivas, reprimir manifestações 

culturais provenientes das camadas mais singelas da população (NEVES, 2003). 

Como expressão desta idéia elitista, o SPHAN foi criado pelo Decreto – Lei n° 

25 e estruturado a partir do anteprojeto de Rodrigo Melo Franco de Andrade 

legitimando, ainda que não inteiramente, o discurso dos modernistas sobre o 

patrimônio nacional.  

Com o fim do Estado Novo o SPHAN passou a ser questionado, pela 

ineficiência de seu quadro técnico, prejudicando a imagem da Instituição, tendo sua 

atuação reformulada com bases nas ações da UNESCO, órgão da Organização das 

Nações Unidas, que tinha como meta a defesa da Educação e Cultura no mundo. 
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Contudo, ainda assim, percebe-se que este órgão não diminuiu a característica 

elitista que sempre foi dada as questões relacionadas a cultura. 

Na década de 1970 a instituição passou a se chamar, Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional [IPHAN], ampliando a quantidade de diretorias 

regionais em todo o Brasil, além de reformular sua política anterior, que só 

privilegiava o patrimônio das elites.  

Promovendo uma crítica ao papel desempenhado pelo SPHAN, Poerner (apud 

MARTINS, 2006, p. 9) diz que “tudo continuou como era antes, isto é, os senhores 

da memória, tais como os arquitetos, cuidavam de preservar tão somente, os bens 

da Igreja Católica, do Estado e os das principais elites agrárias e urbanas”. 

Tal fato respalda-se no interesse de um tipo de Turismo Cultural que até os 

anos de 1980, ressaltava as visitas as Igrejas de Salvador – BA, as de Ouro Preto, 

Congonhas e Mariana – MG, os casarões das fazendas cafeicultoras do Estado de 

São Paulo, além dos palacetes governamentais das grandes metrópoles.  

Com respeito à pluralidade cultural brasileira, há que ser ressaltado o 

preconceito existente, quanto ao elemento negro ou mestiço, bastando para tanto, 

ter conhecimento da obra de José de Alencar, em “O Guarani”, para certificar-se que 

apenas são exaltadas as etnias, branca e indígena, ou então, “O Cortiço”, de Aloísio 

Azevedo, onde a personagem de João Romão, somente consegue sua ascensão 

social, ao trocar a companheira negra, por uma mulher branca, tal qual a sua cor. 

Destaca-se, no entanto, que numa discordância a esse pensar, o artigo 216, da 

Carta Constitucional de 1988, trata as formas de expressão, como elementos 

culturais brasileiros e, paralelamente, os “saberes e fazeres” de todas as etnias das 

quais se constitui o povo brasileiro. Nesse artigo menciona-se a necessidade de ver 

todas as etnias como formadoras do patrimônio cultural, de acordo com o Decreto n° 

3.551, de 4 de agosto de 2000, que instituiu o Programa Nacional do Patrimônio 

Cultural. 

Corrobora com eles a Obra de Gilberto Freire (2005), que exalta a contribuição 

da raça negra e ou, mestiça, em “Casa- Grande & Senzala”, na formação cultural 

brasileira, onde a “mãe-de-leite do sinhozinho”, o influenciou no gosto pela comida, 

pela música, pela linguagem e inclusive, pela entonação de voz, do mesmo modo 

que o linguajar “platino”, da obra literária de João Simões Lopes Neto, um dos 

proprietários do Palacete Paysandu, na cidade de Pelotas, RS. 
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Ressalta-se, ainda, que "a evolução histórica do que se considera patrimônio 

cultural, será sempre uma construção inacabada, pois sempre surgirão novas 

expressões, tanto materiais, quanto imateriais, que mereçam ser incluídas como 

dignas de preservação e da expressão mais autêntica da cidadania e da democracia 

nacional brasileira" (MARTINS, 2006, p. 15). 

 

 

3.2 O enfoque positivista e seus reflexos na pesquisa 

 

Desenvolve-se metodologicamente esta pesquisa em ciências sociais 

aplicadas, levando-se em consideração os enfoques nas pesquisas científicas, que 

caracterizam o positivismo, a fenomenologia e o marxismo, sendo que o primeiro 

enfoque, ou seja; o positivismo, foi predominante, entre vários países do mundo e 

especialmente no Brasil, desde o século XIX até os anos 70 do século XX. 

O fundador dessa filosofia foi o francês Augusto Comte e para ele, somente os 

estudos que derivassem da experiência seriam considerados científicos, pois, a seu 

modo de ver, a ciência não era considerada um sistema de conceitos, mas de 

enunciados, os quais recaíssem sobre fatos conhecidos, que pudessem ser 

realizados através da observação, portanto, empíricos (TRIVIÑOS, 1987).  

Porém, segundo Löwy (1999), foi o francês, Emile Durkheim, um discípulo de 

Comte, que transformou tal ideologia como base da ciência social universitária de 

um modo geral, pois, de acordo com o que Durkhein pensava, tal premissa tornava-

se verdadeira: 

 

É tarefa do positivista explicar aos estudantes, que os fenômenos 
psíquicos e sociais são fatos como os outros, como os fatos naturais 
são submetidos a leis que a vontade humana não pode perturbar. 
Como os fatos sociais não dependem da vontade humana, por 
conseqüência, as revoluções, no sentido próprio da palavra, são tão 
impossíveis quanto os milagres (LOWY, 1999, p. 41) 

 

Os seguidores do positivismo pregavam a separação entre o autor e sua obra, 

pois acreditavam que os conhecimentos se explicariam por si mesmos, 

necessitando, apenas que o seu autor os colocasse à mostra.  

Ainda segundo Löwy (1999), para os positivistas, a solução para os problemas 
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entre os conflitos da objetividade científica e os do ponto de vista contraditórios, que 

se embatiam, seriam os da boa vontade, os do esforço, os da serenidade e os do 

sangue frio. 

 O Positivismo reduziu o papel do homem a um mero coletor e transmissor de 

informações de dados e os que estudavam a História, não necessitavam da ação 

interpretativa do historiador, para entenderem esta disciplina, deste modo o saber 

histórico assumiu um critério tal qual uma lei das ciências exatas, a partir da 

descrição das fontes históricas, as quais se reportavam, apenas, às oficiais.  

De acordo com esta leitura, o entendimento da História, também passaria pelo 

crivo da observação dos acontecimentos passados pelo historiador e jamais por sua 

análise, pois que a interpretação iria distorcer a realidade dos fatos. Desta forma, 

considerando a especificidade da História, privilegiou-se um estudo sobre o mesmo, 

e daqueles que o negaram.  

No século XIX a Europa obteve um desenvolvimento tecnológico extraordinário, 

através da revolução industrial, o que lhe proporcionou a primazia entre todos os 

continentes do mundo, se expandindo no domínio de novas terras. 

No entanto, não lhe bastava o domínio territorial, fazia-se necessário que tal 

conquista fosse creditada a um propósito maior, que lhe dignificasse tal atitude, com 

a justificativa de transmitir o conceito da ciência e da cultura branco-européia, sobre 

o abandono, atraso e incivilidade dos povos conquistados, quais sejam, o negro 

africano, os indígenas e os asiáticos. 

Achava-se o europeu, de acordo com o seu desenvolvimento científico e 

tecnológico, no direito, e até mesmo obrigação, de impor seus conhecimentos aos 

colonos, pois compreendia o mundo a partir de verdades absolutas, porque 

comprovadas pela ciência, tornando-se esta assertiva como inquestionável e sendo 

disseminada em todo campo do saber. 

A Física e a Química, como ciências exatas, foram consideradas de maior 

importância, e as humanistas, tais como a História, a Antropologia e a Sociologia 

passaram a explicar o domínio europeu entre os povos conquistados, impondo-lhes 

novos métodos de se estudar as relações sociais. 

A esta época, duas correntes filosóficas contrapunham-se no pensamento 

europeu, o Conservadorismo, existente desde o final da Idade média e durante a 

Idade Moderna, caracterizando-se por preservar o que estava estabelecido e 
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negando qualquer tipo de mudança ou inovação (NISBET, 1986) e o Racionalismo, 

pós Revolução Francesa, que pregava a auto-suficiência e a individualidade do 

homem.  

O ser humano, dentro da ótica Racionalista, seria livre e responsável pelos 

seus atos, sem ter que se subordinar às relações com seus semelhantes, no 

entanto, surgiram novas correntes de pensamento, que divergiram de tal opinião, 

entre elas o Positivismo, que se contrapôs a tais princípios.  

No Brasil, alguns autores, tais como Euclides da Cunha, Sílvio Romero e 

Oliveira Viana, em suas respectivas obras, retratam bem alguns dos postulados 

positivistas, pois nelas fazem-se presentes e com muita evidência, a diferenciação 

entre negros e brancos e as condições climático-geográficas, como fatores 

determinantes para o desenvolvimento de um povo. 

Para eles, por tais motivos, o Brasil estaria condenado ao subdesenvolvimento, 

pois a maioria da população era negra, considerada de pouca inteligência e o clima 

tropical favorecia a uma índole indolente, visto que era esta realidade que 

enxergavam com seu olhar científico (BIRARDI, CASTELANI, BELATTO, 2001). 

Este foi o pressuposto teórico que historicamente pautou os trabalhos no já 

mencionado SPHAN, o que cientificamente conferia a elite política econômica de 

homens brancos, a supremacia patrimonial. 

 

 

3.3 Os annales e a nova historiografia. 

 

Em desacordo à filosofia positivista surgiu na França, durante os anos de 1920, 

uma nova tendência historiográfica que se rebelou contra o Positivismo, porém de 

forma um pouco tímida, em a Revista de Síntese e mais ostensivamente em 1930, 

na Revista dos Annales (MARTIN, 2000).  

Dissidentes da Revista de Síntese, idealizada por Henri Berr, Lucien Febvre e 

Marc Bloch, projetaram renovar a História fundando a Revista Les Annales d΄Histoire 

Èconomique et Social em 1929, tendo como propósitos, eliminar a especialidade das 

disciplinas, enfatizar a pluridisciplinaridade, apoiar a união das ciências humanas, 

sair da fase dos debates teóricos para as realizações concretas, especialmente 

inquéritos coletivos da história contemporânea.  
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A Escola dos Annales privilegiava a atividade econômica, a organização social 

e a psicologia coletiva, em detrimento da vida política, que exaltava a sua 

preocupação com a erudição e ao acontecimento da “escola metódica”, esforçando-

se em aproximar a História, das outras ciências humanas (MARTIN, 2000). 

Nesse contexto surge uma nova concepção de história - a nouvelle histoire - 

que de acordo com Peter Burke (1992), pode ser definida como aquela que não se 

preocupa em estudar épocas, mas sim, estudar as estruturas particulares, referentes 

às ciências sociais.  

Nesse sentido, a nouvelle histoire, isto é, a história sob a influência das 

ciências sociais, realizou uma revolução epistemológica quanto ao conceito de 

tempo histórico. Não obstante, a pesquisa histórica dentro do quadro do tempo 

longo, consiste em um esforço de superação do evento e de seus corolários: a 

história contínua, progressiva e irreversível da realização de uma consciência 

humana capaz de uma reflexão total (BIRARDI; BELATTO; CASTELANI, 2001). 

Barretto mais uma vez se faz presente explicando as mudanças no conceito da 

história na citação a seguir: 

 

[...] A mudança no conceito de História, ciência que durante séculos 
registrou apenas os grandes feitos políticos [...] passou da chamada 
”história oficial”, que conta os grandes feitos e as batalhas, para a 
“história social” que passa a contar, também o cotidiano das 
pessoas. A tendência é levar em conta tanto os grandes feitos, 
quanto a petite histoire, a história das minorias, dos relegados. E a 
relação entre os diferentes segmentos que compõem as sociedades 
estudadas, incluindo as relações econômicas e sociais, a vida 
doméstica, as condições de trabalho e lazer, a atitude para com a 
natureza, a cultura, a religião, a música, a arquitetura, a educação 
[...]. (BARRETTO, 2000, p. 11). 

 

Deste modo, levando-se em consideração a nova historiografia, as memórias 

trabalhadas nesta pesquisa devem ser compreendidas, apenas como uma pálida 

imagem de um possível real passado na cidade de Pelotas, pois o tempo que separa 

o passado da memória narrada sobre ele, metodologicamente, tenta, mas não 

consegue traduzir na sua íntegra, uma veracidade sobre os fatos. E nem poderia ser 

de outro modo, pois os historiadores se utilizam de documentos, nem sempre 

totalmente confiáveis, do ponto de vista da busca da verdade positivista e que 

significam apenas, “fragmentos” dos fatos ocorridos no pretérito e que são 
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dissertados no presente. Além do mais, a historiografia construída por um autor, 

jamais será exatamente igual à de outro autor, visto que interfere sobre elas, o 

subjetivismo de cada um, a empatia e olhar, sobre o assunto abordado, o momento 

histórico e ou político pelo qual estavam atravessando quando as elaboraram, entre 

outras tantas razões (JEKINS, 2001). 

De qualquer forma, faz-se necessário declarar, que a História, seja ela oficial 

ou não, é captada através da Memória, termo que se refere à lembrança, 

reminiscência, sentido através do qual a humanidade foi contemplada, com a 

finalidade da aprendizagem cognitiva, tanto é que, desde imemoráveis tempos o 

homem vem sendo progressivamente impulsionado pelo conhecimento dos fatos 

ocorridos no passado, isto é, pelas descobertas conquistadas por seus ancestrais, 

as quais vão sendo aperfeiçoadas de geração para geração, levando-os ao 

progresso em todos os níveis. 

Ainda que, paradoxalmente, segundo Huyssen “nem sempre é fácil traçar uma 

linha entre passado mítico e passado real, pois o real pode ser mitologizado, tanto 

quanto o mítico pode engendrar fortes efeitos de realidade” (2000, p. 16).  

Deste modo, pressupõe-se que esta situação possa ocorrer por diversos 

motivos, entre os quais, os dos estados da alma, da consciência culpada de 

determinadas Nações por delitos cometidos contra outrem, além dos interesses 

políticos. 

Porém, endossando a opinião das autoras, Lucini, Oliveira e Miranda, in 

Zamboni (2007), há que se admitir que um homem sem Memória e 

conseqüentemente sem História, redundaria num mero objeto flutuante no espaço, 

pois ao longo de sua existência, não teria condições de saber de onde veio, 

desconheceria quem é, e obviamente, não teria condições de se projetar no futuro. 

Rüsen (2001, p.26) declara que: “A narrativa histórica constitui a consciência 

histórica como relação entre interpretação do passado, entendimento do presente e 

expectativa do futuro, mediada por uma representação abrangente da continuidade”. 

Atualmente, mais precisamente na primeira década deste novo século, vem 

sendo enfatizada, com muito entusiasmo pelos historiadores, a História Cultural, a 

qual narra às vivências de pessoas anônimas, cujas histórias de vida revestem-se 

de grande significado para um resgate do passado. A partir dela, descobre-se o 

modus vivendi da sociedade de outras épocas, e não só os das grandes 
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personalidades.  

São relatos do cotidiano de cidadãos comuns, das dores e alegrias que 

vivenciaram, das lutas que enfrentaram na conquista do pertencimento nativo. 

Enfim, das Memórias de todos em diversos momentos de suas vidas, que levam a 

indagações culturais, elaboradas no presente, a refletir sobre uma requalificação do 

passado. Essa ação qualitativa no presente revela uma intencionalidade humana de 

futuro (PESAVENTO, 2003).  

Ecléa Bosi (1979), em sua obra Memória e Sociedade, corrobora com tal 

assertiva, traduzindo a Memória, como um processo de investigação do passado, 

através da “Lembrança de Velhos”, onde pessoas idosas relatam suas vidas, de um 

Brasil da década de 1950, ou mais anos atrás, apontando os preconceitos 

vivenciados pelos mais fracos, entre os quais, os negros, as mulheres, as crianças e 

os idosos, mas ao mesmo tempo enaltecendo os valores morais dados aos grupos 

familiares e às suas respectivas qualidades. 

Em uma das entrevistas, foi caracterizado que a narrativa das “histórias da 

carochinha”, contada aos pequenos, pelas mães e avós, lhes estimulava à 

imaginação e a Memória, de forma prazerosa, lhes preparando, inconscientemente 

para o porvir, na aprendizagem da disciplina Histórica. 

Porém, como asseverou Huyssen (2000), há que se ter bom senso em se 

tratando de memórias coletivas. Pois, o passar do tempo costuma metamorfosear o 

passado, aparando arestas em alguns casos e as explorando, demasiadamente, em 

alguns outros, transmudando fatos e personalidades em heróis, santos, ou poltrões, 

conforme os interesses políticos vigentes ou então, expondo o passado à 

banalização de atos deploráveis, como foi o caso do “Holocausto”, por interesses 

midiáticos, mercadológicos e políticos.  

Há que se considerar, também, segundo Miranda, que “a memória vincula-se, 

sobretudo, ao potencial transformador e à apreensão que se faz dos conteúdos 

propostos, à possibilidade de congregar beleza e crítica, entretenimento e formação 

de valores” (2007, p. 08). 

Entretanto, a par das opiniões desses autores, conclui-se que a metodologia da 

pesquisa histórica é conquistada, através da Memória, esteja ela contida em 

documentos oficiais, na mídia ou, simplesmente, através de recordações, narradas 

desde todo o sempre, entre as sucessivas gerações humanas.  
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Coincidentemente, no dia de Finados, em 02 de novembro de 2009, foi 

divulgada uma reportagem, através da Memória, a algumas personalidades rio-

grandenses, que, por seus feitos no passado, se sobressaíram na petite histoire do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

A petite histoire, reporta-se a fatos e personagens da vida real, que não 

figuraram na literatura, mas que acrescentaram, através de suas experiências, 

importantes e inesquecíveis momentos para a população local, regional ou nacional, 

tenham sido eles, réus, artistas, sensitivos, políticos, curandeiros, ou o que quer que 

seja. 

Por tal motivo rememora-se, por intermédio desta pesquisa, a personalidade do 

homem, João Simões Lopes Neto, e sua respectiva residência, no Palacete 

Paysandu, local onde sua sobrinha e afilhada, Ivete Simões Lopes Massot, relata 

como tendo sido dele, por largos anos. 
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4 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS DOS DOCUMENTOS / BIBLIOGRAFIAS 
RESGATADOS NA PESQUISA  
 

 

Sobre o que se fala sobre essa temática no Turismo, durante a elaboração 

desta pesquisa foram utilizados vários tipos de fontes bibliográficas, que atestaram, 

pelo domínio de conhecimento de seus autores nos assuntos abordados, a 

confiabilidade da mesma. 

Foram citados Cooper et  al.(2001), o qual contribuiu para esta dissertação, na 

medida em que expôs de forma didática todo o saber necessário  sobre 

Planejamento turístico, vindo a servir, também como um manual de conhecimentos 

indispensáveis à formação e informação dos turismólogos. 

Roberto C. Boullón (2002) demonstrou a relevância do planejamento do espaço 

turístico, através de um estudo meticuloso, daquilo que lhe possa ser acrescentado, 

para torná-lo mais organizado, mais confortável e mais bonito, evitando-se a incorrer 

no erro, através de atitudes cobiçosas e imediatistas, a transformá-lo num local 

desagradável aos sentidos. Segundo o enfoque de Boullón, a ordem orgânica de 

todo local turístico, seja urbano ou natural, deve ser respeitada, do contrário o 

mesmo acabará perdendo suas qualidades, não se auto-sustentando, o que acabará 

levando-o, inexoravelmente, ao abandono e ostracismo.  

Ruschmann e Solha (2006) asseveraram sobre o sucesso do desenvolvimento 

turístico de uma localidade depender de planejamentos bem estruturados, dentre os 

quais, a inserção de representantes das comunidades receptoras.  

Enfatizam, entre tantos atributos do planejamento, os cuidados que devem ser 

observados relativos à excelência da estrutura básica e turística, quanto ao sistema 

hidráulico, a energia elétrica, a segurança, aos meios de acesso, transporte, 

comunicação, capacidade de carga, e principalmente, ao conforto, aprovação e bem 

estar dos residentes locais, pois sem tais requisitos, não haverá sustentabilidade, 

levando a localidade ao fracasso desta atividade.  

Yazigi (2002) propaga a idéia de que entre os brasileiros, recentemente, 

iniciou-se uma preocupação com a qualidade da paisagem, seja ela urbana ou 

natural, pois até a bem pouco tempo, este interesse e necessidade eram quase 

nulos. O Brasil era bonito por natureza e ponto! 
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No entanto deve ser refletido, que existem outras localidades pelo mundo a 

fora, com paisagens naturais, tão ou mais qualificadas do que as do Brasil, daí a 

responsabilidade das políticas públicas e do Trade Turístico para a conservação e 

perene embelezamento das mesmas. 

Igual cuidado deve ser mantido com relação à paisagem urbana, onde as 

formulações dos projetos arquitetônicos e paisagísticos necessitam ser pautados 

pela criatividade e bom censo, tomando as necessárias medidas de não virem a 

criar a mesmice do “não lugar”. 

José Vicente Andrade (1976) colabora, na medida em que define o Turismo 

Cultural, como a busca do conhecimento pela cultura, quer seja ela de ordem 

material, ou imaterial, elitizada, ou, simplesmente expressa através das 

manifestações vivenciadas pelos menos favorecidos. 

Meneses (2006) enfatizando a importância do conhecimento histórico para a 

valorização do patrimônio cultural e demonstra que o Turismo Cultural só poderá 

subsistir, na medida em que os cidadãos conhecerem a história da localidade ou do 

objeto a ser visitado.  

Em sua ótica o Turismo Cultural depende da História para se desenvolver, são 

elementos interdisciplinares, pois, como valorar um atrativo, sem conhecer-lhe os 

significados, os quais são descortinados a partir da História? 

Para Meneses (2006a), o desenvolvimento do Turismo Cultural sem o 

conhecimento histórico, seria uma incongruência, pois é ela, a história, sem sombra 

de dúvida, a principal mantenedora do mesmo.  

Martins (2006) afirma, através de diversos colaboradores, a conquista da 

identidade dos indivíduos por meio do conhecimento de sua cultura, qual seja, do 

pertencimento aos saberes e fazeres de um núcleo social, que deve e merece ser 

preservado.  

Demonstra, ainda, que mesmo as culturas mais simples e ou primitivas, 

possuem em suas respectivas estruturas, um encanto todo peculiar, que as 

qualificam, potencialmente, à visitação turística e essencialmente ao respeito e 

consideração para com suas tradições. 

Martins, mais uma vez contribui com esta pesquisa, porém desta feita, 

enfatizando o tema: “Patrimônio Cultural – Da memória ao Sentido do Lugar” (2006). 

Nesta sua produção, o autor, também se utilizando de distintos colaboradores, 
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defende a idéia de um especial olhar sobre as produções culturais humanas, tanto 

para quem as produz, quanto para os que vêm a conhecê-las na condição de 

visitantes. 

Percebe e demonstra a relação existente entre turismo, patrimônio cultural e 

história, questionando as atitudes inexeqüíveis dos que se apropriam do Turismo, 

apenas como forma de amealhar dividendos, sem a sensibilidade para com os 

resultados destrutivos do patrimônio cultural, às populações mais carentes. 

Salienta o valor da sustentabilidade, para a conservação do meio ambiente, 

através de atitudes responsáveis, seguras e éticas aos locais visitados, porque o 

planeta Terra é um só e a humanidade, tem por obrigação, mantê-lo íntegro e 

seguro, para as gerações vindouras. 

Pires (2001) contribuiu com este estudo na medida em que descreveu em: 

Lazer e Turismo Cultural, os motivos pelos quais os brasileiros não se identificam 

mais com suas cidades, devido a acelerada descaracterização das mesmas, 

principalmente às grandes metrópoles e ao pouco caso que eles mantêm, relativos 

às visitas aos museus e consequentemente, ao patrimônio nacional, devido a 

incorreta assimilação da Nova Historiografia, o que acabou por prejudicar o 

desenvolvimento do Turismo Cultural. 

Margarita Barretto (2000) discorre, magistralmente, sobre o patrimônio, o qual 

ela prefere definir como “legado”, de forma extraordinariamente clara, objetiva e com 

muita propriedade, oportunizando ao leitor entender o seu significado e sua 

importância na aquisição da identidade dos indivíduos, além de sugerir os meios de 

conservá-lo sustentavelmente. Define a diferença do patrimônio material e imaterial, 

esclarecendo o valor equitativo dos dois, para a formação identitária dos grupos 

sociais e os cuidados que devem ser dispensados às suas respectivas 

preservações. 

Jekins (2001) discorre sobre a diferença existente entre passado e história, 

argumentando que a História não traduz na íntegra, os acontecimentos ocorridos no 

passado, pois mesmo os discursos embasados em documentos oficiais, ou em 

memórias orais, não bastam para elucidá-los com toda a exatidão. Diz ele, que o 

passado já aconteceu, já passou, e a História é um somatório de tudo o que se 

conseguiu resgatar sobre ele, pondo em dúvida a total fidelidade dos registros, visto 

terem sido escritos sob o jugo do subjetivismo, das conveniências sociais, dos 
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interesses políticos e das empatias dos historiadores, sobre determinados 

protagonistas. 

Miranda (2007) revela aos leitores, que a proximidade dos conceitos entre 

cultura e memória reside no fato de que a primeira, infinitamente construída, precisa 

por dever, cultivar o imaginário, a beleza e a identidade, como bens indispensáveis à 

sua formação. Enquanto que a memória se constitui, também, pela integração dos 

aspectos sociais e afetivos. Desta forma, tal contribuição de Miranda tem como 

objetivo auxiliar a refletir sobre a forma de preservar o passado, vislumbrando, 

através dele, vivenciar o presente e construir um futuro de melhor qualidade. 

A contribuição de Bosi (1979) chega a ser uma benção para os sentidos, pois 

remonta de modo muito peculiar, às histórias do passado, através de um lirismo, que 

ninguém conseguiria alcançar. Fala sobre os saberes e fazeres do passado, dos 

hábitos familiares, das ruas e ladeiras das cidades antigas, dos cardápios 

alimentares, das compras feitas nos empórios e pagas ao final de cada mês, das 

cadeiras nas calçadas, das Igrejas, dos Natais, da Ave Maria, ouvida em casa pelo 

rádio e acompanhada em oração, mediante as contas do rosário. Pontua, ainda, a 

respeito da Política de antanho, da literatura específica para as moças, dos cinemas, 

dos trabalhadores informais, dos sapateiros, dos leiteiros, dos carroceiros, e da vida, 

nem sempre fácil, mas simples e pacata, tal qual ela era. Sabe-se que este modus 

vivendi, não retornará mais, porém, nas lembranças dos velhos, tal mundo 

continuará a ser recriado, a cada dia, ou, a cada noite, com toda a sua singeleza e 

poesia. 

Zamboni (2007) traduz as experiências contadas pelos profissionais de 

História, com relação ao ensino desta disciplina. Quais atitudes a serem tomadas 

frente ao aparente desinteresse dos alunos; as questões sobre a Memória, a História 

Oral, enfim, como tornar a disciplina mais atraente e capaz de cativar a atenção dos 

jovens discípulos, em frente à sala de aula.  

Pesavento (1984) descreve pormenorizadamente os motivos da tardia 

anexação do Rio Grande do Sul ao resto do Brasil, devido às disputas entre os 

portugueses e espanhóis, pela conquista da Cidade de Colônia do Sacramento, os 

Tratados que foram firmados entre as duas Coroas, a formação das Reduções 

Jesuíticas e sua posterior dissolução, a preação do gado xucro e a criação do 

caminho das tropas em direção às Minas Gerais, a formação de fazendas 
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latifundiárias, através das doações de sesmarias e, finalmente, pela configuração 

geo-espacial do Estado, conquistada através de ferrenhas e corajosas guerras 

contra os platinos, na defesa de suas fronteiras. 

Em uma outra produção sua: “História Cultural: Experiência de Pesquisa”, 

Pesavento et al (2003) afirma que a história cultural, está na ordem do dia e que, 

provavelmente, este fato esteja ocorrendo devido aos novos questionamentos, 

manifestos em estudar as representações que se constroem sobre o mundo, em 

todas as épocas. Questionamentos estes, tão diversificados e inusitados, que talvez 

resultem em mais dúvidas do que em certezas. Mas que tal fato não deve impedir o 

bom ânimo dos historiadores, na busca da verdade. Ao contrário, que devem 

continuar se empenhando na aventura de captar a vida, os sentimentos e as lógicas 

dos homens do passado. Diz, enfim, que o livro reúne experiências de pesquisa, que 

traduzem algumas indagações presentes entre os historiadores da atualidade. 

São apontados neste livro, casos interessantes da História Cultural, tais como o 

preconceito, ou por outra, a desídia havida na História Oficial, com respeito ao nativo 

do Brasil, à sua cultura, ao seu idioma e à sua origem, que provavelmente, possa 

ser do antigo Egito.  

Também é exposto o preconceito havido contra o sexo feminino, a etnia 

africana, os boêmios, enfim, com a história dos menos contemplados pela sociedade 

das elites. 

Gutierrez (2001) narra o início da Indústria do Charque no Rio Grande do Sul, 

como um dos principiais fatores de seu desenvolvimento econômico, tendo como 

mantenedora de tal atividade, a região em que mais tarde abrigaria a Cidade de 

Pelotas. Em sua obra, detalha com realismo, as práticas cruéis e primitivas que os 

charqueadores mantinham para com os escravos e o gado bovino, o ambiente 

insalubre das charqueadas, os processos utilizados nesta indústria, desde a preação 

do gado, até seu abate, carneação e salga, e a fundação da cidade de Pelotas, com 

seu conseqüente desenvolvimento, urbano e cultural. 

Nascimento (1989) descreve com muita sensibilidade, através de inúmeras 

crônicas publicadas na imprensa, entre os anos de 1980 a 1987, os casos mais 

pitorescos do início da cidade de Pelotas, e entre eles, o da visita do sábio francês, 

Auguste de Saint-Hilaire e a opinião formada por ele sobre o desenvolvimento da 

então, “Freguesia de São Francisco de Paula”. Saint-Hilaire, veio ao Brasil em 1816 
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acompanhando o Embaixador da França, Conde de Luxemburgo, que se destinava 

ao Rio de Janeiro. Foi o primeiro sábio a empreender uma expedição botânica até o 

Rio Grande do Sul, após ter viajado por todo o Brasil. 

León (2005) dedicou-se a escrever, entre os mais variados assuntos, sobre os 

casarões pelotenses e entre eles, o que ela batizou particularmente, como o 

“Palacete Paysandu”, por se encontrar edificado na Rua Barão de Santa Tecla, mas 

denominada, antigamente, como Rua Paysandu. Segundo ela, nesta casa teria 

residido, por vários anos, o escritor regionalista João Simões Lopes Neto, lhe 

servindo de embasamento, as informações obtidas através da memorialista Ivete 

Simões Lopes Massot, sobrinha do escritor. Ainda de acordo com León, o palacete é 

o único em estilo mourisco da cidade e representa, assim como vários outros, um 

dos símbolos da aristocracia pelotense, merecendo das políticas públicas uma 

especial atenção. 

Massot (1974) discorre com muita intimidade sobre a vida do escritor João 

Simões Lopes Neto. Inicia sua história desde seu nascimento, na Estância da Graça, 

as margens do Arroio Pelotas, local onde passou sua infância, cercado dos carinhos 

dos pais e irmãs e familiarizado com a “campanha”, termo utilizado pelos gaúchos 

para designar os campos, as coxilhas, os locais onde o céu e a terra parecem se 

encontrar “na cambiância das cores e das distâncias”. 

Por ser de índole pacata e sonhadora, João, desde a mais tenra idade, 

armazenava em sua mente, tudo o que via e ouvia, quer no aconchego do fogo dos 

galpões, na hora do mate, quer nas galopadas pela imensidão dos pampas, quando 

acompanhando o pai e a peonada, assistia ao arrebanho e a marcação do gado. 

Para Ivete, desde àquela época, João já vislumbrava, sem o saber, o destino 

que lhe aguardava como autor regionalista campeiro. De acordo com as 

reminiscências emocionadas desta autora, ela nasceu pelas mãos “inoperantes” do 

padrinho e cresceu sob seus cuidados e carinhos, desde que se tornou órfã de pai 

ainda muito pequena. Portanto, toda a informação que não viu e ouviu dele próprio, 

lhe foram contadas pela mãe e pelas tias, todas elas, prestimosas irmãs e esposa de 

João.  

Diniz (2003) apresentou a biografia oficial de João Simões Lopes Neto sob a 

ótica científica, isto é, se embasou apenas nos documentos oficiais, que foram 

analisados através de pesquisa histórica, inclusive, utilizando-se de alguns informes 
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ditados pela própria Ivete Simões Lopes Massot. Em alguns momentos, seu discurso 

difere dos da memorialista, para seguir as informações documentais e aí reside a 

dicotomia da História, pois, visto João Simões Neto, não ter deixado em vida, 

nenhum registro seu, embora tenha prometido que o faria, fez-se necessário utilizar-

se de todas as fontes disponíveis, quer tenham sido elas bibliográficas, ou orais 

Coloca-se, pois, que é justamente nestes casos, que o subjetivismo e a 

empatia dos historiadores emprestam à sua Historiografia, a gama de verdades que 

mais lhes parece correta. 

Magalhães (1981) foi de inestimável contribuição, pois de forma simples e 

sintética desvenda ao leitor a história do início da cidade e os motivos que a levaram 

à prosperidade no decorrer da indústria saladeril. Narra, ainda, sua cultura, expressa 

por meio de suas tradições, distinguindo alguns de seus mais notáveis 

protagonistas. Colaborou também, com seu conhecimento a respeito da instalação 

em Pelotas, da primeira Faculdade de Agronomia do Brasil, a Eliseu Maciel, e da 

importância que tinha, para a região agro-pastoril mais promissora do Estado do Rio 

Grande do Sul, no século XIX.  

Silva (2004) desvenda a preocupação dos modernistas da década de 1920, 

quanto à europeização do povo brasileiro, que não reconhecia a existência de sua 

própria cultura. Por tal motivo surgiu entre os dissidentes desta filosofia, um grupo 

de literatos, que criou a revista da Escola dos Annales, a qual privilegiava a atividade 

econômica, a organização social e a psicologia coletiva, esforçando-se em 

aproximar a História, das outras ciências humanas. 

Bosi (1994), como profundo conhecedor e escritor da literatura brasileira, 

contribuiu para esta pesquisa, através de seus conhecimentos sobre o modernismo, 

quando era vislumbrado o projeto de Mário de Andrade na criação institucional de 

um órgão governamental, que valorizasse e protegesse a cultura genuinamente 

brasileira.  

Birardi, Belatto e Castelani (2001) cooperaram com esta pesquisa narrando em 

seu artigo os motivos que serviram de embasamento no Brasil, para o advento da 

Nova História, onde eram priorizadas a Sociologia, a Organização Social e a 

Psicologia coletiva, em detrimento da vida política, que exaltava a sua preocupação 

com a erudição, privilegiando as classes sociais elitistas.  

Minayo (2003) procura elucidar que a metodologia das Ciências Sociais se 
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insere na pesquisa qualitativa, pelo motivo de não necessitar ser quantificada, mas 

sim, como diz o nome, qualificada, isto é, analisar os episódios presentes e 

passados, da sociedade, por intermédio da realidade. Quer tenham sido eles, bons 

ou ruins, revelando a história dos ancestrais, ou, atestando o modus vivendi da 

contemporaneidade. 

Fala que um problema é sempre a base para uma investigação, que no caso, é 

denominado teoria, e de que ela nada mais é, do que a aquisição de conhecimentos 

utilizados neste processo de investigação. Mas, diz ainda, que a teoria deve ser 

embasada num sistema de propostas, que norteiem à aquisição de dados na análise 

da investigação do problema e de idéias, que transmitam seu sentido. 

Maanen (1979) conceitua a pesquisa qualitativa como os procedimentos de 

interpretação que praticamos no nosso dia a dia e que têm a mesma natureza dos 

dados que o pesquisador qualitativo emprega na sua pesquisa. Tanto em um, como 

em outro caso, trata-se de dados simbólicos, em determinado contexto; revelam 

parte de uma realidade, ao mesmo tempo em que escondem outra parte, que não 

necessariamente precisa ser revelada, como no caso, a quantificação. 

Para Godoy (1995), os estudos da pesquisa qualitativa diferenciam-se entre si, 

quanto aos métodos, à forma e aos objetivos, ressaltando a diversidade existente 

entre os trabalhos qualitativos, enumerando um conjunto de características sui 

generis, capazes de identificá-la nos aspectos abaixo definidos. Observa, ela, que a 

pesquisa qualitativa utiliza-se do ambiente natural como fonte direta dos dados e o 

pesquisador como instrumento fundamental, para elucidar o significado que as 

pessoas dão às coisas e à sua vida, possuindo o caráter descritivo e um enfoque 

indutivo. 

Reneker (1993) traduz a pesquisa qualitativa em seu estudo: “A qualitative 

Study of Information Seeking Among Members of Academic Community: 

Metodological Issus and Problems”; como àquela que se caracteriza, principalmente, 

pela ausência de medidas numéricas e análises estatísticas, é indutiva, o 

pesquisador desenvolve conceitos e entendimentos a partir de padrões encontrados 

nos dados. 

John Lofland (apud TRIVIÑOS, 1987), sugere aos pesquisadores utilizarem o 

termo “materiais” ao invés do termo “dado”, porque este último dá uma conotação de 

quantidade numérica, o que o caracteriza como um estudo quantitativo. Reporta-se, 
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também, ao procedimento do pesquisador perante o grupo a ser pesquisado, pois 

ele é uma pessoa que deseja conhecer aspectos da vida de outras pessoas, as 

quais têm seus próprios valores e que podem ser bem diferentes daqueles 

ideologizados pelo pesquisador. O pesquisador é um desconhecido que passa a 

suscitar curiosidade, ou suspeita, portanto, ele deve ser inflexível, quanto à sua 

neutralidade. 

Gil (1999) aborda o método exploratório, como uma prática a ser seguida nos 

casos que envolverem um levantamento bibliográfico, além da utilização de 

pesquisas com pessoas que possuam conhecimento do assunto em questão. 

Segundo ele, o método exploratório possui, também, a finalidade de desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e idéias para a execução de estudos posteriores, 

isto é, como já foi mencionado anteriormente, colher dados para levantar hipóteses. 

Lucien Febvre foi um historiador francês, nascido nos fins do século XIX, que, 

inconformado com o método didático do ensino da História, fundou, juntamente a 

Marc Bloc, em 1929, a Revista dos Annales. A partir dos “Annales”, definiram-se as 

características de uma nova História, a qual, de forma sistematizada, analisa os 

sentimentos e costumes dos povos em determinados períodos históricos. 

Febvre foi um dos precursores da História das Mentalidades que acabou por 

culminar na Nova Historiografia. Febvre dirigiu a Revista dos Annales até 1946, 

quando passou a direção para seu discípulo, Fernando Braudel. 

Contribuiu para esta Dissertação, na medida em que foram esclarecidos os 

seus objetivos na mudança da metodologia do ensino e estudo da História, pois a 

Escola dos Annales privilegiava a atividade econômica, a organização social e a 

psicologia coletiva, em detrimento da vida política, a qual exaltava a sua 

preocupação com a erudição e ao acontecimento da “escola metódica”, esforçando-

se em aproximar a História, das outras ciências humanas. 

Gonsales (2009), explica o planejamento urbano em retícula, ou tabuleiro de 

xadrez, onde as principais ruas apresentavam-se retas e paralelas, cortadas pelas 

secundárias, também dentro desta mesma organização. As casas tinham suas 

fachadas rentes às calçadas (o espaço aberto e público) e eram dispostas umas ao 

lado das outras (geminadas). Todas elas continham em seu interior um pátio 

particular, que lhes permitia o contato com a natureza. 

Remete-se particularmente à cidade de Pelotas a qual serve como exemplo 
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desse tipo de planejamento urbano, mas, que ao longo do tempo foi sendo 

influenciado pelos moldes das cidades jardins, isto é, as casa separadas umas das 

outras e afastadas da rua por uma área aberta. Diz ainda, que Pelotas conseguiu 

manter uma harmoniosa convivência com estes dois tipos de arquitetura, 

principalmente no centro histórico. 

Hollanda (1926) foi quem introduziu a principal obra literária de João Simões 

Lopes Neto: Contos Gauchescos e Lendas do Sul. Sua crítica foi sumamente 

exigente em todos os aspectos, tanto no gramatical, quanto no estilo da escrita. 

Ainda que tenha encontrado alguns “senões”, opinou favoravelmente, sobre a 

obra, chegando mesmo a compará-la a dos grandes mestres da literatura mundial e 

nacional. 

Eugênio Lagemann (1985) foi um dos autores que cooperou no elucidamento 

da falência do Banco Pelotense, mostrando os motivos que levaram esta grande 

potência bancária da época, a encerrar suas portas. Enumerou entre elas, a grande 

e breve expansão do Banco, para uma época de limitadas comunicações; a crise no 

ciclo do charque; e aos empréstimos feitos ao Banco do Estado do Rio Grande do 

Sul, para a realização de obras estatais. 

Letti (1977), conta que, em sua ótica, a principal causa da queda do Banco 

Pelotense, foi ocasionada por uma vingança particular, do então, Presidente do 

Estado, Dr. Getúlio Dornelles Vargas, cujo sogro, Antônio Sarmanho, ocupava o 

cargo de Gerente da agência Bancária do Pelotense, em São Borja. Sua agência 

fora inspecionada e notificada como transgressora de algumas normas legais. No 

entanto, ainda que o culpado por tais transgressões fosse um funcionário subalterno, 

o gerente foi responsabilizado pelas mesmas, o que o levou a uma atitude 

desesperadora, levando-o ao suicídio. A par desta situação, Getúlio Vargas retirou 

todo o depósito da família havido no Banco e não teve a mínima boa vontade em 

cooperar com o reerguimento deste estabelecimento.  

Ricardo Oriá (2009) ressalta em seu artigo “Educação Patrimonial: conhecer 

para preservar”, o desempenho dos modernistas em prol do Patrimônio Histórico 

Cultural, principalmente à figura de Mario de Andrade, que se esforçava ao máximo, 

pela conquista da cultura genuinamente brasileira, propondo para tanto, um 

anteprojeto que a salvaguardasse. 

Colin Jones, em: Paris: Biografia de uma cidade focaliza com minúcias, a forma 
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como o Projeto Urbano de Haussmann modificou a paisagem medieval parisiense, 

transformando-a na cidade luz. Elucida, no entanto, que a grande massa da 

população, menos afortunada, foi expropriada de seus imóveis, sendo transladada 

para os subúrbios, não podendo usufruir das benesses da modernidade e da 

luminosidade concedida à burguesia. Discorre, ainda, que a par do projeto 

Haussmaniano ter higienizado e aformoseado a cidade de Paris, o custo de vida 

aumentou, consideravelmente, a partir do aumento das locações imobiliárias. 

Jean Louis Harouel, também contribuiu sobre o mesmo tema, acrescentando 

detalhes sobre as novas facilidades adquiridas a partir do Projeto Urbano de 

Haussmann, em matéria de equipamentos públicos, tais como as facilidades 

disponíveis à população, quais sejam: sistema viário, rede de esgotos, distribuição 

de gás, mercados cobertos, etc. Porém, que tal projeto foi financiado pela cidade e 

pelo Estado, sendo os juros pagos graças ao excedente anual do orçamento, mas, 

que ainda assim, esta obra foi motivo de violentas críticas de Victor Hugo, 

particularmente ao que se refere ao “massacre” da Vieux Paris. 
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5 O URBANISMO E O PATRIMÔNIO CULTURAL EDIFICADO 

 

 

Um dos marcos teóricos que embasaram esta pesquisa será focalizado através 

do tema urbanismo, por ele conter, em seu âmago, o patrimônio cultural edificado. 

De acordo com Farret (1985), urbanismo significa: “sistematização dos métodos 

capazes de adaptar a cidade, às necessidades de seus habitantes” e isto, significa 

projeto.  

Entretanto, de acordo com Harouel (1998, p. 56), em épocas passadas, ele era 

definido em enciclopédias, como: “um conjunto de edifícios dispostos em ruas e 

cercados por um muro comum”. Deste modo parece-nos que, a primeira definição, 

expressa mais adequadamente o significado do termo, pois em seus primórdios, 

traduzia apenas, a idéia de um aglomerado de casas, cercadas por um muro de 

contenção, sem a preocupação de tornar o ambiente agradável e salutar, para seus 

habitantes.  

Na segunda definição fazemos uma ligação entre esta e a necessidade 

humana básica do ser humano de proteção e a convivência em um grupo social 

mais ou menos organizado. 

Poder-se-ia, neste referencial teórico, ter-se enfatizado exemplos de urbes 

projetadas há vários milênios, A.C., tais como as chinesas, babilônicas, gregas, 

romanas, pré-colombianas, etc. (HAROUEL, 1998) ou então, contemporaneamente, 

a cidade de Brasília, através da ousadia de Juscelino Kubitschek e das genialidades 

de Oscar Niemayer e Lúcio Costa. 

Porém, como o tema desta dissertação reporta-se ao século XIX, cita-se, em 

especial, a Cidade de Paris, onde parece ter sido executado o maior projeto urbano 

dos tempos modernos. 

Inicia-se pois, este assunto, a partir da Idade Média, na Europa, quando houve 

a formação de pequenas aldeias (burgos) circundadas pelos campos, onde o 

homem trabalhava e produzia o seu sustento, pagando tributos ao senhor feudal, em 

troca de proteção, o qual residia em seu castelo e em local afastado dos burgos.  

No entanto, com o passar do tempo, esses burgos foram se desenvolvendo e 

agregando-se uns aos outros, formando as primeiras cidades medievais. Estas 

cidades, obviamente, não eram planejadas e não primavam pela beleza e higiene, 
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muito ao contrário, suas ruas eram estreitas, tortuosas, insalubres e mal-cheirosas, 

pois nelas eram despejados os dejetos humanos, de toda sorte. Foi, portanto, a 

partir de uma destas ocasiões, que o Prefeito da cidade de Paris, Barão George 

Eugène Haussmann, recebeu a incumbência, do Imperador Napoleão III, de 

executar um projeto urbano para a mesma, pois o que havia, não lhe era satisfatório. 

De acordo com Colin Jones, “diz a lenda, que Luis Bonaparte ao chegar a Gare Du 

Nort, em 1848, trazia embaixo do braço um mapa enrolado, com o desenho dos 

futuros bulevares desenhado a lápis de cor” (2009, p.323). 

O projeto, desses dois homens, além de ter por intenção embelezá-la e 

higienizá-la, atendeu ao sutil propósito do Imperador, de dificultar às manifestações 

populares, oposicionistas ao seu governo. Pois, na medida em que as vielas e becos 

existentes, onde o povo se reunia, para sublevar-se, fossem demolidos e 

substituídos por largas avenidas e frondosos boulevards, estas ações seriam 

impossibilitadas (JONES, 1947). 

 No entanto, apesar do Haussmannismo, poucos elementos desta visão 

urbanística eram totalmente novos. Pois os bulevares existiam desde os tempos de 

Luiz XV e a rua em linha reta, tinha sido delineada e valorizada desde o domínio do 

Império Romano e, além disso, anteriormente, Napoleão I preocupara-se em 

prestigiar a cidade cuidando de sua infra-estrutura e embelezando-a, o quanto 

possível, através de monumentos portentosos. Deste modo, Haussmann aproveitou 

o que havia de valioso em Paris e adaptou-o ao seu projeto. Mas ainda assim a 

cidade mostrava-se desorganizada, pois crescera muito rapidamente após o advento 

da revolução industrial e o Prefeito de Paris ousou inovar um projeto, que segundo 

ele, “era mais fácil cortar a torta ao meio, do que romper sua crosta” (JONES, idem, 

p. 123). 
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Figura 01: Projeto de Paris segundo Haussmann 

Fonte: Jones (1947) 

 

Haussmann e Bonaparte ousaram na inovação urbana, pois várias artérias 

foram sendo abertas, facilitando a circulação das ruas. Áreas populosas tornaram-se 

mais higiênicas, fortaleceram-se os “pulmões” das ruas, por meio de espaços 

verdes, os preços dos aluguéis baixaram, devido às novas e inúmeras construções 

e, por conseguinte, a pobreza diminuiu por meio da criação de mão de obra. Uma 

das preocupações de Haussmann era com os dejetos urbanos, os quais, na sua 

ótica, tinham suscitado vários tipos de moléstias à população, criou então, um 

gigantesco sistema de esgotos por sob as ruas, que garantiu a remoção segura e 

eficiente dos mesmos (JONES, 2009).  

Afastou as indústrias para a periferia da cidade dizendo, por missiva, a seu 

soberano, em 1857: 

 

Não é preciso, que Paris, a capital da França, metrópole do mundo 
civilizado, destino favorito de turistas em busca de lazer, tenha 
fábricas e oficinas [...]. Paris deveria ser um centro de atividade 
intelectual e artística, o centro da movimentação financeira e 
comercial do país, e ao mesmo tempo a sede do governo (JONES, 
2009, p.341). 
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Criou ainda: sistema viário, distribuição de água e gás, mercados cobertos, 

prefeituras, escolas, prisões, hospitais, estações, casernas... Os objetivos de 

Napoleão III e de seu prefeito foram o de fazer desaparecer a imagem da cidade 

antiga, velha e insalubre para mostrar uma Paris em que a circulação fosse facilitada 

através da multiplicação das inúmeras ligações, entre as diferentes partes da cidade 

(HAROUEL, 1998). 

Deste modo, como Bonaparte e Haussmann presumiam, nas exposições 

internacionais havidas na cidade, em 1855 e 1867, o mundo maravilhou-se (JONES, 

1947)! 

 

 
 
Figura 02: A Ópera de Paris 

Fonte: Jones, 1947 
 
 

A partir deste momento a paisagem urbana de Paris foi intensamente 

valorizada, inspirando a vários artistas pictóricos, tais como: Renoir, Monet, 

Toulouse Lautrec, entre outros, na confecção de suas obras de arte, vindo também a 

servir como inspiração de planejamento a vários profissionais desta área e 

direcionados a inúmeras capitais do mundo (YAZIGI, 2002).  

De acordo com informação do arquiteto palestrante, Luciano Tricarico2, vários 

                                                 
2
 Palestra ministrada em 08/07/2009 no curso de Arquitetura da UNIVALI. 
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urbanistas se inspiraram em Haussmann, na execução de seus projetos, inclusive no 

da cidade de Belo Horizonte, no Brasil.  

Paris é a capital mais visitada do mundo, tanto por seu rico potencial turístico 

cultural, quanto urbano, pois lá nasceu e se difundiu quase todo o conhecimento do 

mundo moderno, além de se revelar ao visitante, de forma bastante agradável, lhe 

garantindo, mediante seu sistema viário, acesso fácil e rápido em suas incursões.  

Cada boulevard remete os turistas a um monumento conhecido, tais como La 

Torre Eiffel, L´Arc Du Triunf, Le Château de Versailles, Le Louvre, não lhes 

permitindo perder o referencial de onde se encontram e lhes ofertando legibilidade, 

magnitude, ambiência e pragnância, qualidades obtidas, através da convivência 

harmoniosa entre seus prédios, antigos e modernos, dos jardins e das praças, dos 

aromas, dos Cafés, do Rio Sena, da Ilha de São Luis, entre tantos outros encantos 

(BOULLÓN, 2002). 

Mas, tem-se a acrescentar, que, antagonicamente, toda modernidade tem seu 

preço:   

 

O projeto urbanístico de Haussmann tornou a cidade de Paris um 
modelo de modernidade, embora a sua intenção em atrair os ricos 
para o centro da cidade e os pobres para os subúrbios, não tenha 
sido uma boa medida. Isso porque, o próprio desenvolvimento 
urbano obrigou a importar mão de obra [...]. E o que ocorreu, nesse 
período, foi um aumento considerável dos preços em geral, além do 
aumento dos aluguéis. Ainda assim, a determinação, aliada às 
relações de poder possibilitou ao prefeito de Paris, transformar a 
cidade em penumbra, em cidade luz, aquecer o desenvolvimento 
industrial e econômico, cuidar da beleza estética, do artístico e do 
cultural. Paris gastronômica e artificial? Sim, mas renovada e 
promissora, embora a pobreza tenha sido a grande massa removida 
para longe da luminosidade das grandes avenidas [...] (BARBOSA, 
2008, p. 2). 

   

Por tal motivo procura-se, veementemente, mostrar que uma boa política 

pública sobre patrimônio, como a desejada para Pelotas, deve ter como 

preocupação base os cuidados com a paisagem urbana de sua cidade, para que 

esta, guardadas as devidas proporções e de acordo com seu diferencial 

arquitetônico “eclético”, consiga, tal e qual a cidade de Paris, atrair cada vez mais a 

demanda do Turismo Cultural, porém, atendo-se, sempre, às normas 

preservacionistas sustentáveis.  
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    A arquitetura eclética foi um movimento predominante durante os séculos XIX e 

XX e revelou-se uma tendência arquitetônica, trazida pela academia de Belas Artes, 

fundada no período neoclássico. Ela tem entre outras peculiaridades, a casa de 

porão, platibandas no telhado ao invés de beirais, colunas, pilastras e escadas na 

fachada dos edifícios, vidros coloridos no alto das portas e janelas, contendo as 

últimas, postigos interiores. Na realidade ela revela-se como uma mistura de vários 

estilos academicistas arquitetônicos, tais como o barroco, o neoclássico, o 

renascentista, o mourisco, o medieval e tantos outros. Reconhecida, até bem pouco 

tempo atrás, como “anti-arquitetura”, padeceu, no Brasil, a indiferença e pouco caso, 

até mesmo de autarquias preservacionistas, tais como a do SPHAN, pois o próprio 

Mario de Andrade, não a admitia como estilo arquitetônico brasileiro, dando 

preferência às construções coloniais. Seu reconhecimento tornou-se efetivo, 

relativamente há pouco tempo, há não mais do que 30 anos atrás (REIS FILHO, 

1987; MONTEZUMA, 2002). 

Quanto a seu estilo, demonstram-se através das figuras abaixo, alguns dos 

seus exemplares: 

 

  

Figura 03: Pelotas/RS                                              Figura 04: São João Del Rei/MG 

Fonte: Camilla Schiavini, 2008                                  Fonte: Carla Balen Vidmar, 2009                  
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Figura 05: Asilo de Mendigos. Pelotas/RS                 Figura 06: Castelo Dr. Augusto Simões Lopes 

Fonte: Acervo particular da autora, 2009                    Fonte: UFPEL – Pelotas/RS, 2010 

 

 

   

Figura 07: Museu da Baronesa                                   Figura 08: Antiga Casa da Banha – Atual SINE 

Fonte: Acervo particular da autora, 2010          Fonte: Acervo particular da autora, 2010                       
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6 HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

6.1 A formação sócio-espacial do Brasil e da região Sul 

 

Quando o Brasil foi descoberto, a Europa passava pelo processo de 

reestruturação econômica, isto é, saía do sistema feudal, para entrar no capitalista, 

onde os excedentes econômicos acumulados proporcionaram uma primeira 

acumulação de capitais, que eram revertidos em benefício do Estado. Portugal e 

Espanha foram os últimos países europeus, a se adequarem a esta nova 

modalidade de mercado, até porque, através da exploração de suas colônias, 

acumulavam lucros e dividendos, que eram enviados à metrópole. 

Com o Tratado de Tordesilhas, Portugal foi contemplado com apenas uma 

estreita faixa de terras litorâneas do novo continente, todo o resto foi anexado a 

Coroa Espanhola (PEREIRA, 2009), como mostra a figura 09.  

 

 

 Figura 09: Tratado de Tordesilhas  

 Fonte: UFRJ, 2009 
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No caso da colônia portuguesa, no Brasil, os primeiros excedentes econômicos 

foram conquistados através da extração do pau-brasil, do cultivo da cana de açúcar 

e posteriormente no da mineração, que eram acumulados na metrópole 

(PESAVENTO, 1984). Deste modo, como o então, “Rio Grande de São Pedro” não 

oferecia nenhum tipo de acúmulo de capitais, foi tardiamente vinculado ao sistema 

colonial português.  

A Espanha, possuidora de vantagens adicionais a esta situação, se 

interessava, sobremaneira, em chegar ao Império Inca através da Bacia Platina, 

onde, além de se apropriar das minas de prata, encontraria um núcleo urbano bem 

constituído, população sedentária e produtiva e um sistema econômico comunista, 

Isto é, todos trabalhavam por um bem comum o que lhe renderia excelente retorno 

financeiro. O Brasil Meridional, também, não lhe interessava, pois não possuía esses 

atributos.  

Portanto, excluindo-se o litoral, que ora pertencia a Portugal e ora à Espanha, o 

interior do Estado do Rio Grande do Sul foi por incontáveis anos, uma imensidão de 

coxilhas desoladas, que não correspondia aos interesses pecuniários de nenhuma 

das Coroas, pois que era improdutivo. O principal motivo das contendas entre os 

dois países referia-se ao mútuo empenho, pela posse da cidade de Colônia de 

Sacramento, no atual Uruguai, que inicialmente foi colonizada pelos portugueses. 

Estes últimos, também tinham por ambição apoderar-se da prata de Potosi, no Peru, 

além de prear o gado xucro, existente em abundância, na “Vacaria Del Mar”, 

objetivando lhe retirar o couro e comercializá-lo no mercado europeu (PESAVENTO, 

idem).  

Após várias “pelejas” e tratados entre as duas Coroas, nos quais se 

evidenciaram o de Madri, e o de Santo Ildefonso e que se estenderam por quase um 

século, a Colônia de Sacramento foi, finalmente, anexada ao Reino Espanhol e as 

terras devolutas, que atualmente, correspondem à campanha gaúcha, para a Coroa 

portuguesa, conforme figura a seguir: 
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                    Figura 10: Tratados de Madri e de Santo Ildefonso 

                           Fonte: Gutierrez, 2001 

 

No século XVII, durante o domínio espanhol, aconteceram as primeiras 

tentativas de expansão rumo ao sul, devido à ocupação holandesa no nordeste 

brasileiro e simultaneamente, àquelas zonas africanas de onde era retirada a mão 

de obra negra, ocasionando a falta de escravos para o Brasil não holandês.  

Motivados por tais acontecimentos, vicentinos paulistas foram se organizando 

em “bandeiras” pelo interior do país, premidos pelo excedente populacional e pela 

necessidade de aprisionar os indígenas na intenção de utilizá-los como mão de obra 

escrava, em substituição da negra. 

Porém, esgotadas as possibilidades do aprisionamento indígena em regiões 

mais próximas, voltaram-se, os bandeirantes, para as reduções jesuíticas, situadas 

no atual Paraguai. 

Lá encontraram nativos acostumados ao trabalho agrícola e à obediência, e, 

portanto, de alto valor comercial na zona açucareira. Os padres, para escapar a 

esses ataques, evadiram-se para o território rio-grandense, no ano de 1626, 

estabelecendo-se na chamada zona do “Tape”, que ficava situada na bacia do Rio 

Jacuí, entre a Serra Geral, do Mar e o Rio Uruguai. 
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Essas “reduções” representaram uma penetração que se fazia sob bandeira 

castelhana, já que os padres eram espanhóis. 

No entanto, nem assim, conseguiram livrar-se da busca constante do 

aprisionamento indígena, pois os bandeirantes foram embrenhando-se pelas matas, 

abrindo picadas, formando povoados e conquistando espaços geográficos pelo 

Brasil Meridional, até encontrarem as Missões Jesuíticas.  

Assim sendo, tanto os padres, quanto os índios viviam em constante estado de 

alerta, devido às invasões paulistas, que por inúmeras vezes os atacaram pelos 

motivos anteriormente descritos, até que os holandeses foram dominados e 

expulsos, tanto do Brasil, quanto do continente africano e o tráfico dos negros, para 

o Brasil, voltou a se estabilizar.  

A partir desta ocasião, nunca mais os bandeirantes desceram em busca de 

escravizar os nativos, destacando-se, no entanto, que a rota utilizada pelos mesmos, 

serviu, posteriormente, ao comércio de gado, vindo a formar o célebre, “Caminho 

das Tropas”.  

Esta trégua, no entanto, não perdurou por muito tempo, pois com receio de que 

os padres missioneiros acabassem por formar uma colônia independente e 

teocrática, um “Estado dentro de outro Estado” (PESAVENTO, 1984), Portugal e 

Espanha expulsaram-nos do Brasil e de seus respectivos países, decidindo dizimar 

as Missões. Fato que acabou legitimado, após vários e violentos embates, nos quais 

se destacou a lendária e destemida figura do Capitão Sepé Tiaraju, em defesa das 

Reduções Missioneiras.  

O gado xucro, criado nas Missões e abandonado nos campos, foi-se 

reproduzindo à revelia, povoando a imensidão solitária dos pampas, continuando a 

ser abatido em prol do comércio do couro, comercializado para a Europa e sendo 

consumido como alimento, apenas momentaneamente, pois que o restante acabava 

sendo ofertado aos comensais das aves de rapina. 

Nos albores do século XVIII, iniciou-se o ciclo do ouro, concentrando vastas 

massas populacionais, na região de mineração, o que fez com que o Rio Grande do 

Sul fosse conectado às Minas Gerais, como suporte de sustentação da economia de 

exportação. Esta sustentação provinha do fornecimento do gado bovino, para o 

abate, e do gado muar para o transporte. 

Quem primeiro entrou no Rio Grande, a pedido das autoridades, foi Francisco 



 

55 

 

de Brito Peixoto, filho do bandeirante, Domingos de Brito Peixoto, o fundador da 

cidade de Laguna, SC, na intenção de fundar povoas e resguardar o comércio do 

gado para que não caísse em mãos castelhanas. 

O gado era conduzido pelos tropeiros cujo líder chefiava, necessariamente, um 

bando de homens armados, para resistir aos constantes ataques ao seu rebanho. 

Segundo Pesavento (1984), “esta fase do tropeio foi marcada pela abertura de vias 

de comunicação do Rio Grande, com o restante do país (estrada do litoral, 1703; 

estrada da serra, 1727) ao longo das viagens dos tropeiros”. “Na terceira década do 

século XVIII teve início o sistema de distribuição de sesmarias, oportunizando aos 

requerentes a posse da terra e do gado, o que acabou resultando na formação de 

estâncias” (PESAVENTO, 1984, p. 14). 

As estâncias realizavam uma criação extensiva de gado, utilizando como peões 

os subalternos do antigo bando armado de tropeiros e, também, de índios egressos 

das Missões. O poder dos estancieiros não se restringiu somente ao 

desenvolvimento econômico, mas também como a de sentinelas armadas das 

fronteiras sulinas. Isto fez com que a Coroa Portuguesa concedesse uma autonomia 

do poder local, em certo detrimento da administração lusitana. A ascendente 

importância militar da zona acabou por elevá-la a condição de “Capitania” do Rio 

Grande de São Pedro, desvinculada de Santa Catarina e subordinada ao Rio de 

Janeiro (PESAVENTO, 1984). 

O permanente estado de alerta, contra aos ataques castelhanos, tornava todo 

o homem válido, num soldado em potencial, portanto, mais contava na defesa das 

fronteiras, as forças irregulares da campanha rio-grandense, do que as tropas 

enviadas pelo reino. Com o enriquecimento advindo da indústria do charque (carne 

salgada e seca ao sol) os latifundiários gaúchos foram se apropriando 

monopolisticamente, de enormes extensões de terra e passando a agir mais em 

proveito próprio do que nos interesses coloniais portugueses. Finalmente, com a 

conquista das Missões Orientais, por José dos Santos Pedroso e José Borges, o Rio 

Grande do sul conquistou sua fronteira oeste, transformando-a em nova área de 

expansão das sesmarias. 

A importância da área cresceu tanto, que em 1807, o Rio Grande foi promovido 

a “Capitania Geral”, independente do Rio de Janeiro e subordinada ao Vice-Rei do 

Brasil. Todo o processo de apropriação da terra foi acompanhado da expansão 
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econômica da pecuária sulina, fortalecendo os pecuaristas de forma a ousarem 

intervir, também, no plano político administrativo de sua capitania (PESAVENTO, 

1984).  

 

 

6.2 A formação espacial da cidade de Pelotas 

 

A cidade de Pelotas teve início, portanto, a partir da doação de sesmarias 

(lotes coloniais) que após o tratado de Santo Ildefonso – 1777 foram distribuídas aos 

simpatizantes da Coroa Portuguesa, principalmente aos militares, que se fizeram 

notabilizar nas lutas contra os guaranis e posteriormente, contra os espanhóis. 

Este Tratado devolve Santa Catarina para Portugal. “Portugal fica sem 

Sacramento e Missões, estabelecendo-se os Campos Neutrais (entre lagoa 

Mangueira, lagoa Mirim e a costa marítima), para separar os domínios de ambas as 

nações” (PESAVENTO, 1984, p. 32). 

No caso de Pelotas, a primeira sesmaria foi doada pelo Conde de Bobadela, 

Governador do Rio de Janeiro e Capitão Geral das Capitanias do Sul, ao Coronel 

Tomáz Luís Osório, por méritos seus prestados à Coroa Portuguesa. Porém, mais 

tarde foi acusado e denunciado como traidor, por construir o forte de Santa Tereza, 

na fronteira do Rio Grande e deixar-se vencer pelos espanhóis. 

Por tal acusação, foi preso e ao sair da prisão viajou para Minas Gerais, onde, 

por ter sido denunciado, mais uma vez e neste caso, por ter protegido um jesuíta 

secularizado, foi levado para Lisboa, onde acabou sendo enforcado.  

Sua viúva, Francisca Joaquina de Almeida Castelo Branco e seus filhos, 

venderam o rincão, por um conto e duzentos mil réis a Manoel Bento da Rocha 

(NASCIMENTO, 1989). Manoel Bento da Rocha era casado com Isabel Francisca da 

Silveira, porém não tiveram descendência, deste modo, após a morte do marido, D. 

Francisca da Silveira, por testamento, destinou parcialmente, a duas sobrinhas - 

netas e afilhadas, as irmãs Maria Regina da Fontoura e Isabel Dorotéia da Fontoura, 

a estância de Pelotas.  

Maria Regina da Fontoura casou-se com João Duarte Machado e a outra 

herdeira, Isabel Dorotéia da Fontoura, casou-se com o português, João Simões 

Lopes, que de acordo com Massot, “possuía o cargo de Comendador em Portugal e 
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veio para Pelotas, atraído pela fama dela ser o mais próspero torreão do Brasil na 

indústria do charque, ali iniciada desde 1780” (MASSOT, 1974, p. 9). 

Portanto, através dessa sucessão, surgiram sete charqueadas, na sesmaria de 

Pelotas, sendo, por mais distante do estuário do Arroio Pelotas com o Canal de São 

Gonçalo, a “Estância da Graça”, que pertenceu a João Simões Lopes, pai de filho do 

mesmo nome, futuro Visconde da Graça e bisavô de João Simões Lopes Neto 

(GUTIERREZ, 2001). 

 

  

Figura 11: Charqueada Barão de Butuí                Figura 12: Charqueada São João 

Fonte: UFPEL. Pontos turísticos, 2009                  Fonte: UFPEL. Pontos turísticos, 2009 

 

  

Figura 13: Carne de charque nos varais                Figura 14: Embarcação pelota 

Fonte: UFPEL. Pontos turísticos (2009)                  Fonte: UFPEL. Pontos turísticos, 2009 
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Figura 15: Charqueada Chaves Barcelos                   Figura 16: A charqueada e o Arroio  

Fonte UFPEL. Pontos turísticos, 2009            Fonte: <www.skyscrapercity.com/showthread 

 

 

                  Figura 17: Charqueada Santa Rita 

                  Fonte: <www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=461987> 
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Figura 18: Planta de Pelotas, 1835  

Fonte: Prefeitura Municipal de Pelotas. Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (2001) 
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6.2.1 José Pinto Martins 

 

Quem primeiro iniciou a indústria do charque em Pelotas foi o português, vindo 

do Ceará, José Pinto Martins, em 1780, após dois anos consecutivos de implacável 

seca. Como a matéria prima desta indústria estivesse rareando, (o gado bovino) ele 

transladou-se para o sul e radicou-se às margens do Arroio Pelotas, cujo estuário 

desembocava no Canal de são Gonçalo e este, por conseguinte, na Laguna dos 

Patos a qual deságua no mar, onde está localizado o Porto da Cidade de Rio 

Grande. 

Dessa forma, o produto era embarcado na charqueada, através de iates de 

propriedade do charqueador e facilmente transportado para os navios, que o 

levavam a seu destino.  

 

 

Figura 19: Arroio Pelotas 

Fonte: Acervo particular da autora, 2009 

 

Ali formou a primeira charqueada, obtendo um excelente retorno financeiro, 

pois já dominava os procedimentos tecnológicos para tal mister. Mirando-se em seu 

exemplo, outros estancieiros viram-se estimulados a participar desta mesma 

atividade, iniciando-se a exploração da Indústria Saladeril em larga escala e o 

povoado prosperou, tão rapidamente, que em breve tempo conquistou os foros da 

mais importante e rica cidade da província (MAGALHÃES, 1981). 
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O charque passou a ser altamente comercializado, pois que se tornou o 

principal alimento dos escravos, não só em todo o Brasil, como também, nos países 

que mantinham o mesmo sistema escravocrata (GUTIERREZ, 2001). 

O progresso da nova cidade, a partir de seu desenvolvimento econômico, 

proporcionou um intenso comércio e a criação de várias Casas Bancárias, para a 

época, tais como, Banco do Brasil, Banco Nacional do Comércio, Banco da 

Província e Banco Pelotense, o qual se sobressaiu entre todos, fundado em 5 de 

janeiro de 1906 e extinto em 5 de fevereiro de 1931. 

 

     

Figura 20: Antigo Banco Nacional do Comércio          Figura 21: Antigo Banco da Província 

Fonte: Acervo da Autora (2009)               Fonte: Acervo da Autora (2009) 

                                                

    

Figura 22: Antigo Banco Pelotense                             Figura 23: Antigo Banco do Brasil 

Fonte: Acervo da Autora (2002)                    Fonte: Acervo da Autora (2009) 

 

Este Banco chegou a instalar agências em várias cidades do interior do Estado, 
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assim como no Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de escritório em Paris, 

por haver incorporado dois Bancos e um deles ser constituído por capitais franceses. 

Um conjunto de causas contribuíram para levar o Banco Pelotense a enfrentar 

dificuldades financeiras, que culminaram em sua falência. A excessiva concentração 

do patrimônio em imóveis, com a consequente perda de liquidez, o gigantismo do 

mesmo que se expandiu de forma a dificultar sua administração, o estreito 

relacionamento com o Governo Estadual que acabou tornando-o agente financeiro 

do Estado e a decadência da indústria do charque, que concentrava a maioria dos 

depósitos e financiamentos. 

Porém, a situação se tornou mais difícil com a ascensão  de Getúlio Vargas ao 

poder do Estado. Getúlio tinha razões para não apoiar o Banco Pelotense, pois seu 

sogro, Antonio Sarmanho, gerente da agência de São Borja, suicidou-se, em razão 

de irregularidades apuradas na sua gestão. Em consequência, Getúlio e sua família 

retiraram os depósitos que mantinham na instituição (LETTI, 1977).  

A liquidação ocorreu em janeiro de 1931, um mês antes de o Banco completar 

seu jubileu de prata. A notícia colheu de surpresa até mesmo a imprensa gaúcha. 

Agências do Banco tiveram que ser protegidas por forças militares para evitar 

depredação (LAGEMANN, 1985). 

A partir de sua falência serviu de Sede ao Banco do Estado do Rio Grande do 

Sul, hoje em dia Banrisul, situado entre as Ruas Marechal Floriano Peixoto e 

Andrade Neves, em imponente prédio que faz parte do patrimônio cultural 

arquitetônico da Cidade de Pelotas, conforme pode ser observado, de acordo com a 

próxima figura.  

Pelotas também se fez notar pela suntuosa arquitetura eclética de seus prédios 

públicos e particulares, praças ajardinadas e organizadas com espelhos d‟água, 

belos chafarizes vindos da França, casas de espetáculos, ressaltando-se neste caso 

os Teatros Sete de Abril e Guarani, Jornais, Biblioteca Pública, Prefeitura municipal 

e também, ao desenvolvimento cultural acadêmico e artístico de sua população, em 

geral. 

O Teatro Sete de Abril é a quarta casa de espetáculos mais antiga do Brasil e a 

única, ainda em funcionamento. Nela apresentaram-se atores e atrizes de grande 

porte, tais quais a portuguesa, Eugênia Câmara, mais tarde conhecida, como a 

“Musa” de nosso genial bardo, Castro Alves, o poeta dos escravos, Henriqueta 
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Brieba, famosa atriz Global, Zola Amaro, cantora lírica, que coincidentemente eram 

naturais de Pelotas, Mercedes Sosa e tantos outros artistas. 

Ao iniciar cada espetáculo, as três clássicas batidas de Molière exigiam o mais 

absoluto silêncio, ouvindo-se apenas, o ruflar dos leques de madrepérola das 

damas, que elegantemente vestidas, aguardavam, ansiosamente, a primeira cena.  

 

  

    Figuras 24: Frente do Teatro Sete de Abril        Figura 25: Teatro Sete de Abril (parte interna)  

    Fonte: Acervo da Autora (2009)      Fonte: Acervo da Autora (2009) 

 

O Teatro Guarany foi inaugurado na década de 1920, não perdendo em 

qualidade para o primeiro, muito ao contrário, pois ganhava em dimensões e 

requinte, tendo sido considerado como uma das melhores platéias do Brasil, no qual, 

antes do primeiro ato, era executado o prelúdio da Ópera, “O Guarany”, de autoria 

do maestro, “Carlos Gomes” (NASCIMENTO, 1989). 
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Figura 26: Teatro Guarany (exterior)                 Figura 27: Teatro Guarany (vestíbulo) 

Fonte: Acervo particular da autora, 2009           Fonte: Acervo particular da autora, 2009 

 

A partir dos anos de 1950, com a consagração das técnicas cinematográficas, 

estas duas casas foram utilizadas, quase que exclusivamente como cinemas, 

voltando aos poucos, a atender as suas funções primeiras. Os filhos dos 

charqueadores eram enviados para estudar, aos países do exterior, principalmente 

França e Inglaterra ou então, ao Rio de Janeiro. Voltavam com o título de bacharéis 

e com modos aristocráticos, o que causava inveja aos jovens das regiões 

adjacentes, cujos comportamentos típicos dos que mourejam nas duras lidas do 

campo, caracterizava-se pela extrema aridez (MAGALHÃES, 1981). 

As moças, na sua maioria, falavam o idioma francês, eram exímias pianistas, 

dominavam a arte dos bordados, das danças, da poesia e da gastronomia de finos 

doces. Enfim, floresceu no meio dos pampas uma “Atenas” rio-grandense, pois 

segundo o Conde D´Eu, quando lá esteve, teria dito, “Pelotas é a cidade da 

aristocracia rio-grandense, se é que se pode usar o termo, aristocracia, falando-se 

de um país do novo continente”. (MAGALHÃES, idem, p. 29). 

Contudo, passado o ciclo do charque e a sua superação em função da 

Abolição da Escravatura, de novas tecnologias, como a dos frigoríficos, outras 

atividades foram sendo desenvolvidas na cidade, tais como as do cultivo do arroz e 

das frutas de clima temperado, as da produção de leite e etc., mas que não 

bastaram para manter o fausto e a riqueza do passado. 
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6.2.2 O Traçado urbano e a localização da cidade 

 

O primeiro traçado da cidade de Pelotas, e onde atualmente se encontra o 

Cento Histórico, foi planejado no formato de um tabuleiro de xadrez, ou retícula, 

modelo utilizado pelos portugueses e espanhóis (platino). A definição do traçado em 

tabuleiro de xadrez seguiu uma tradição já presente nas cidades novas fundadas na 

América. Tanto espanhola quanto portuguesa. No Rio Grande do Sul, quase a 

totalidade das cidades fundadas no século XIX, por diversas razões (defesa, 

colonização, ocupação da fronteira, aglutinação da população dispersa) utilizaram o 

plano em tabuleiro de xadrez. (YUNES, 1995).  

Endossando tais assertivas, a escritora pelotense, Heloísa Assumpção do 

Nascimento (1989, p.76), relata que a primitiva planta da cidade, à época de sua 

fundação, teria um traçado reto, à maneira romana, e posteriormente, através de 

cópia encontrada na Prefeitura no ano de 1878, pelo engenheiro Dr. Romualdo de 

Abreu e Silva, “dava alinhamento perfeito às ruas”, traçadas como um tabuleiro de 

xadrez, conforme figura abaixo. 

 

 

Figura 28: Projeto Urbano em retícula  

Fonte: Gutierrez, 2001 
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O nascimento da Freguesia deve-se a Antônio Francisco dos Anjos, que doou 

terras de sua propriedade para a construção da primeira igrejinha, onde atualmente 

se encontra a Catedral de São Francisco de Paula, porém, com uma condição: que 

lhe fosse dado a aforar os terrenos em volta da mesma, nos quais se iniciaria uma 

povoação (NASCIMENTO, 1989). 

 

Existem quatro razões para a fundação das cidades gaúchas do 
século XIX: as cidades de defesa, as cidades de capela, as cidades 
de colonização e as cidades de reduções. Pelotas poderia ser 
considerada como uma das cidades de capela, ou seja, aquelas 
“originadas pelo parcelamento de terrenos em área de sesmarias por 
iniciativa de particulares”. Tal processo de fundação pode ser assim 
resumido: um proprietário (ou proprietários) doava uma área para a 
Igreja a fim de que se pudesse estabelecer uma capela; ao mesmo 
tempo mantinha parcelas para a venda que impulsionava a formação 
de um núcleo inicial de população (YUNES, 1995).          

 

Pelotas situa-se numa planície costeira, no sudeste do Rio Grande do Sul, 

mantendo a área urbana uma baixa altitude. O interior do município está sobre um 

planalto com elevações médias, denominado Serras do Sudeste, com cerros de 

ondulações moderadas e cobertos com pastagens, conhecidos como coxilhas. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2009), o município mantém 

latitude de 19° 46‟ 19‟‟ e longitude de 52° 20‟ 33‟‟, sua altitude é de 7m. acima do 

nível do mar, distando da capital, Porto Alegre, 250Km e com uma população média 

de 350.000 habitantes. 

O planejamento urbano de Pelotas pode ser definido de acordo com a citação 

abaixo transcrita. 

 

Pelotas – cidade localizada ao sul do Rio Grande do Sul – divide-se 
em zonas básicas. A primeira seria a zona funcional, do século XIX, 
com quatro “loteamentos” sucessivos, configurando um traçado em 
tabuleiro ou retícula. Os quarteirões são divididos em lotes estreitos e 
profundos cuja tipologia idílica geradora é a casa, também estreita e 
profunda, localizada na divisa frontal com raízes gótico-medievais 
européias. [...] Na tipologia tradicional, está à rua, a casa e o quintal. 
O quintal é o “fora” privado, o lugar aberto, mas de intimidade e 
invisibilidade, extensão da casa. É também o lugar da natureza – 
natureza aculturada, mas manifesta. A rua – lugar aberto, – como 
domínio oposto ao da casa, é o lugar do público, do social, do visível 
(GONSALES, 2009).  
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Figura 29: Rua e Casario de Pelotas.  

Fonte: www.skyscrapercit.com/showthread.php?t=461987 
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7 ANÁLISE DA PAISAGEM EDIFICADA DA CIDADE DE PELOTAS 

 

 

O mundo é constituído de paisagens, sejam elas agradáveis, ou não, e esta 

constatação pode ser percebida pelos indivíduos, tanto de forma objetiva, quanto 

subjetiva. Elas podem ser classificadas como naturais e urbanas; edificadas e, ou 

planejadas, sendo avaliadas, da mesma forma indistinta, dependendo da ótica pela 

qual são vistas. 

De acordo com Boullón (2002, p. 121), “não é possível definir com exatidão a 

qualidade de uma paisagem, já que esta ação não pode ser exercida mesmo que se 

queira de avaliações subjetivas”. Atualmente, devido à desmedida globalização, vem 

ocorrendo uma tendência à banalização urbana, o que remete as pessoas a não 

vivenciarem mais as suas cidades, mas apenas a ocuparem alguns espaços 

fechados, tais quais suas residências, seus locais de trabalho, as estações de 

embarque/desembarque de conduções coletivas e aos Shoppings Centers, onde se 

abastecem das compras e de todas as fontes de lazer oferecidos, caracterizado, 

como disse Marc Augé (apud YAZIGI, 2002) o desqualificado, “não lugar”. 

Por tal motivo a demanda do Turismo Cultural, volta-se para o diferente, para o 

inusitado, ou seja, para os locais onde ainda exista a “alma” do lugar, ou seja, uma 

arquitetura urbana de qualidade visual otimizada e um passado que valha a pena ser 

conhecido, ou relembrado. 

Analisando-se a paisagem urbana de Pelotas, nota-se que ela pode ser 

caracterizada, como plana e antiga, salvo alguns prédios verticais, que acabam por 

contrastar com a maioria do conjunto urbano, como pode ser observado na 

ilustração a seguir. 

 

 



 

69 

 

 

Figura 30: Vista aérea da cidade de Pelotas 

Fonte: Acervo particular da autora, 2009 

 

O calçamento das ruas, em sua maioria, é constituído de paralelepípedos, 

apresentando, no centro histórico, o meio-fio das calçadas, muito alto, devido ao uso 

das carruagens, como meio de transporte, no século XIX. O Centro histórico pode 

ser descrito como o da maioria das cidades antigas, tendo como referencial, a Praça 

Coronel Pedro Osório situada no centro do tabuleiro.  

Ela é circundada, em sentido norte/sul, pelas ruas 15 de Novembro, Padre 

José de Anchieta e General Félix da Cunha e no sentido leste/ oeste, pelas Ruas 

Marechal Floriano Peixoto, Princesa Isabel e Francisco Lobo da Costa. É possuidora 

de frondoso arvoredo, recortado por oito alamedas o que lhe empresta especial 

fragrância, especialmente pelo perfumado aroma das mais variadas flores, que se 

emula pelo ar. 

Convergem todas elas, para um grande tanque circular, situado no topo de 

uma pequena escadaria, onde se encontra o Chafariz das Nereidas (corcéis de 

bronze montados por deusas do mesmo metal, portadoras de ânforas, das quais 

esguicha a água para o interior do tanque). Seu mobiliário é caracterizado por 

diversos bancos, antigos postes de iluminação e monumentos a personalidades 

históricas, dentre as quais, a estátua do Coronel Pedro Osório, que, segundo 

(LEÓN, 1998, p. 127) “foi um dos intendentes da cidade e considerado pela 

população, como benfeitor de Pelotas”; um busto em homenagem às mães; outro, à 
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pelotense, Yolanda Pereira, primeira Miss Universo brasileira, e outros mais. 

 

 

    Figura 31: Homenagem ao Coronel Pedro Osório 

    Fonte: Acervo particular da autora, 2009 

 

Possui, também, um bonito lago onde nadam várias aves aquáticas e que pode 

ser atravessado por intermédio de uma pequena ponte. Segundo a nonagenária, D. 

Suely Simões Lopes, em entrevista concedida à pesquisadora, este local, no 

passado, era bastante freqüentado pela sociedade, tanto pelos jovens, quanto pelas 

famílias e pelos idosos. 

Antigamente, ainda segundo ela, havia em seu entorno, a Confeitaria Dalila e a 

Brasil, onde a juventude se reunia para tomar um chá, ou uma “gasosa”, 

acompanhados pelos famosos doces pelotenses, conversar e namorar. 

Os desfiles carnavalescos dos vários blocos e carros alegóricos também eram 

realizados em seu entorno, assim como os do dia 7 de setembro, quando era Jurada 

à Bandeira pelos militares e estudantes, dos inúmeros estabelecimentos 

educacionais (NASCIMENTO, 1989). 
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Figura 32: Praça Coronel Pedro Osório 

Fonte: Acervo particular da autora, 2009 

 

Esta Praça foi e continua sendo, o local mais “glamouroso” do Centro Histórico. 

Em seu entorno encontram-se a Prefeitura Municipal, a Biblioteca Pública, O Banco 

Itaú, a Secretaria de Finanças, o Teatro Sete de Abril, o Grande Hotel, vários 

Casarões de barões charqueadores, a Casa das Pompas Fúnebres e em diagonal a 

ela, o Mercado Municipal, que apresenta uma interessante réplica da Torre Eiffel o 

que lhe garante uma elegante monumentalidade.  

A torre portava em seu ápice, a figura do deus Mercúrio, em bronze, réplica da 

do escultor florentino Giovanni Bologna (1529-1608), mas após um grave incêndio 

em 1969, lhe foi retirada, para restauração e nunca mais colocada em seu local 

original, se encontrando, atualmente, no Museu da Secretaria da Cultura – SECULT 

(LEÓN, 2005). 
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Figura 33: Mercado Central à noite 

Fonte: UFPEL. Pontos turísticos, 2009 

 

   

Figura 34: Mercado Central                                      Figura 35: Mercúrio, deus do comércio 

Fonte: Acervo particular da autora, 2009                  Fonte: Acervo particular da autora, 2009 

 

    

Figura 36: Prefeitura Municipal                           Figura 37: Biblioteca Pública 

Fonte: Acervo particular da autora, 2009 Fonte: Acervo particular da autora, 2009 
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Em frente ao Mercado, localiza-se o prédio que serviu como a primeira Escola 

de Agronomia do Brasil, “A Eliseu Maciel‟, inaugurada em 1883, sob o nome de 

“Imperial Escola de Medicina Veterinária e Agricultura Pratica” e dirigida pelo Dr. 

Claude Marie Rebourgeon, oriundo da Escola de Alfort e discípulo de Pasteur 

(MAGALHÃES, 1996). 

 

 

Figura 38: Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel – FAEM  

Fonte: Acervo particular da autora, 2007 

 

As principais ruas do comércio são, a Marechal Floriano Peixoto, a 15 de 

Novembro e a Rua General Andrade Neves, apresentando estas duas últimas, um 

amplo calçadão, tradicionalmente conhecido, como o shopping a céu aberto e onde 

se localiza o chafariz das Três Meninas. Para Pelotas vieram quatro chafarizes e 

uma Caixa d‟água, originários da França e fabricados em ferro fundido, para 

abastecer de água, à população. Este abastecimento poderia ter sido feito por meio 

de bicas, mas tais beneficiamentos, além de servirem à sua razão primeira, 

prestavam-se, também, para refinar e embelezar a paisagem urbana de acordo com 

os moldes europeus. 

  Um deles foi desembarcado no Porto da cidade de Rio Grande e 

desapareceu, restando, pois, o das Três Meninas, que foi transladado para o 

Calçadão da Rua Andrade Neves, o dos Cupidos, na Praça Cipriano Barcelos e o 

das Nereidas, na Praça Coronel Pedro Osório, além da Caixa D‟água, situada na 
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Praça Piratinino de Almeida, em frente ao hospital da Sta. Casa de Misericórdia. 

A Caixa D‟água possui 150 metros de circunferência e 8 metros de altura, 

sendo sustentada por 45 colunas. Foi comprada pela Empresa Hanna Donald & 

Wilson, Make Abbey Works, de Pasley, Escócia, tendo sido transportada em peças e 

montada em Pelotas (UFPEL). 

Nos dias atuais encontra-se interditada pela visitação pública, em prol de sua 

revitalização, porém, no passado, as pessoas subiam por uma escada em caracol, 

até seu mirante, para apreciar a paisagem da cidade. 

 

 
 

  Figura 39: Santa Casa de Misericórdia 

  Fonte: Acervo particular da autora, 2009 
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   Figura 40: Caixa D‟Água 

   Fonte: Acervo particular da autora, 2009 

 

 

   Figura 41: Chafariz das Nereidas, Praça Coronel Pedro Osório 

   Fonte: Acervo particular da autora, 2006 
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    Figura 42: Chafariz dos Cupidos na Praça Cipriano Barcelos 

    Fonte: Acervo particular da autora, 2002 

 

 

    Figura 43: Chafariz das Três Meninas 

    Fonte: Acervo particular da autora, 2006 
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Pelotas conta, ainda, com a Praia do Laranjal, local onde foram doadas as 

primeiras sesmarias, a Tomás Luiz Osório e onde se iniciaram as primeiras 

charqueadas. 

Este balneário é formado pela Laguna dos Patos, quase em seu estuário, onde 

se encontra com o mar, oferecendo a seus freqüentadores um excelente local para 

banhos, pescaria e atividades de lazer. 

 

 

      Figura 44: Praia do laranjal 

      Fonte: Acervo particular da autora, 2009 

 

Constata-se, pois, que a cidade de Pelotas oferta ao turista, uma gama de 

interessantes atrativos urbanos, culturais e lúdicos, capaz de lhe chamar a atenção 

através de agradáveis momentos, que acabam por lhe deixar excelentes 

recordações. 

 A partir dos anos de 1980, através de intervenções populares em defesa do 

patrimônio, principalmente das Universidades e do IPHAN, o Governo Municipal 

Pelotense viu-se obrigado a tomar medidas em prol da conservação de seu acervo 

cultural. 

Desta maneira, por intermédio das Políticas Públicas, a cidade foi contemplada 

com o programa, “Monumenta”, que é um projeto do Ministério da Cultura, cujo 

objetivo é a de conjugar a recuperação e preservação do patrimônio histórico, com o 
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desenvolvimento econômico e social. Sua atuação atém-se a cidades protegidas pelo 

IPHAN e escolhidas de acordo com sua representatividade histórica e artística, 

levando em consideração a urgência das obras de recuperação. A proposta deste 

programa forma mão-de-obra especializada em restauro e agentes locais de cultura e 

turismo, promovendo atividades econômicas e educativas. O “Monumenta” conta com 

financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e apoio da 

UNESCO, procurando as condições de sustentabilidade do Patrimônio. 

O Programa é implantado nas cidades a partir da assinatura de convênios 

firmados entre o Ministério da Cultura, Prefeituras e Estados, estabelecendo 

compromissos de cada uma das partes, os valores a serem pagos e os prazos de 

execução das obras. Suas ações são acompanhadas e conduzidas por equipes 

formadas por técnicos do Município ou do Estado em conjunto com o IPHAN. 

Uma das propostas do Programa é estimular ações compartilhadas com o 

governo, comunidade e iniciativa privada, sendo criado o Fundo Municipal de 

Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, para garantir a sua sustentabilidade 

(PROGRAMA MONUMENTA, p.164).  
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8 O PALACETE PAYSANDU 

 

 

8.1 O palacete e sua história 

 

         O Palacete em questão é situado à Rua Barão de Santa Tecla, em frente à 

Praça Cipriano Barcelos, na área central de Pelotas. Diferencia-se dos demais 

casarões ecléticos da cidade, por seu estilo mourisco, influência da arquitetura 

moura durante o seu prolongado domínio sobre a Península Ibérica, e da qual a 

maioria do povo brasileiro, em especial o pelotense, é intimamente ligado, mediante 

a sua colonização portuguesa. 

Não existe documento em cartório do ano em que ele foi edificado, presume-se 

apenas, que seu original proprietário tenha sido João Simões Lopes, O Visconde da 

Graça.  

Segundo a professora Zênia de León (2005), ele é um exemplar arquitetônico 

ímpar, ainda que alguns outros solares, também apresentem algumas influências 

mouras e que passa por ela, a ser assim descrito:  

 

Cimalha lisa, platibandas em alto relevo com rusticações                                  
horizontais e frontão vazado, arcadas em estilo mourisco, sacadas 
em balcão, molduras nas esquadrias em argamassa lisa, apliques de 
massa no frontão e vergas nas esquadrias, contendo quatro janelas 
e uma porta central que dá para a sacada, colunas mouriscas e 
baldaquim rendado. E, no andar térreo, pilastras, colunas (no átrio), 
duas janelas e três portas sendo que a principal, do meio, contém 
baldaquim rendado em arco nos três lados do peristilo. Ao pé da 
escada de mármore da direita, que leva ao terraço, duas estátuas de 
porcelana portuguesa representam duas estações do ano: primavera 
e outono, fazendo crer que na segunda escada, a do lado esquerdo, 
também houvesse estátuas que fizessem conjunto com essas, 
formando a representação das quatro estações do ano, muito usadas 
para adorno de entrada nas casas antigas. Jardim com riacho, ponte 
francesa e, ladeando o senhorial portão, duas cavalariças. 
 
 

Ainda de acordo com León, in Massot (2005, p. 23), “o escritor pelotense, tido 

como o „Patriarca das letras regionalistas rio-grandenses‟, João Simões Lopes Neto, 

residira nesta casa de 1880 até 1897”. Narrando sua sobrinha, Ivete Simões Lopes 

Massot, em seu livro, João Simões Neto na Intimidade, que era lá, que o clã dos 
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Simões Lopes, reunia-se, para entre a fumaça dos cigarros, o chimarrão cevado 

pelo seu irmão de leite, Simeão, e as risadas da juventude, resolver problemas, 

discutir política e tecer planos para o futuro. 

A casa lhe teria sido um marco na vida intelectual, pois foi residindo nela que 

se revelaram os seus primeiros dotes literários, jornalísticos e teatrais, criando suas 

principais peças, tais como: A Viúva Pitorra, O Bicho, A Valsa Branca e outras e a 

qual, após seu casamento com, Francisca Leite Lopes, lhe foi franqueada pelo pai, 

que transfereriu-se para outra residência, na Rua Felix da Cunha. 

Após João ter-se desfeito desta propriedade ela passou pelas mãos de 

diversos proprietários, sendo que hoje em dia, de acordo com o professor Mário 

Osório Magalhães e o secretário da cultura de Pelotas, encontra-se em poder da 

família Hirsche, a qual, por razões desconhecidas pela pesquisadora, 

lamentavelmente, não possui interesse, ou condições para preservá-lo. 

 

 

8.2 O palacete: uma visita em 2009 

 

   

               Figura 45: Palacete Paysandu 

               Fonte: Acervo particular da autora, 2009 
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         A foto a cima registrada pela pesquisadora em visita a Pelotas, na data de 

22/11/2009, demonstra o estado de degradação física em que se encontra a 

residência, abrigando, dentro do seu antigo belo jardim, uma tendinha, onde são 

comercializados diversos tipos de quinquilharias. 

O seu interior também se apresenta em estado lamentável, pois foi verificado 

que as louças do banheiro foram intencionalmente arrancadas por terceiros. Teias 

de aranha e micro organismos criados pela umidade, recobrem o teto e as paredes. 

Um dos salões com aberturas mouriscas, dividido em tapumes de madeira, 

descaracteriza o ambiente e uma banheira de louça, largada neste recinto, dá 

indícios de que por seu enorme peso, ali foi abandonada. Para finalizar, como 

solitária testemunha de um passado glorioso, encontra-se um antigo piano avariado, 

cujas inscrições revelam tenha sido importado da Europa.  

 

 

               Figura 46: Piano, num dos salões do Palacete Paysandu 

               Fonte: Acervo particular da autora, 2009 
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            Figura 47: Teias de aranha e formações orgânicas no teto e paredes 

            Fonte: Acervo particular da autora, 2009 

 

 

          Figura 48: Salão de aberturas mouriscas, descaracterizado por divisórias em tapumes 

          Fonte: Acervo particular da autora, 2009 

 

Deste modo, pensa-se que, seu tombamento e revitalização tornam-se 

urgentes, antes que um incêndio ocasionado por instalação elétrica fora dos padrões 
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venha a vitimá-lo, ou então, devido às insidiosas ações de vandalismo, pois, as 

fotografias registradas pela pesquisadora deveram-se a facilidade encontrada pela 

mesma em adentrar no seu recinto, através de uma porta lateral que se encontrava 

aberta. 

 Portanto, na suposição que ele venha a ser revitalizado, o ideal, de acordo 

com a pesquisadora, seria transformá-lo em um museu escola, mas dentro das 

normas atuais, que tivesse por finalidade ministrar aulas de educação patrimonial à 

infância e à juventude, aos prestadores de serviços turísticos e aos próprios turistas, 

através de encenações teatrais, palestras, workshop, e outros recursos que lhes 

chamasse a atenção e lhes garantisse um sólido aprendizado. Os recursos 

econômicos para sua sustentabilidade poderiam advir do próprio atrativo, pois de 

acordo com Barretto, a melhor maneira de conservar um patrimônio, móvel ou 

imóvel, das ações inexoráveis do tempo, é utilizá-lo como equipamento turístico e 

neste caso, turístico pedagógico, pois, ainda de acordo com ela, “pode-se afirmar 

que, na Europa, atualmente, os museus e o patrimônio em geral são o atrativo 

turístico por excelência” (Barretto 2000, p.53).   

 

 

8.3 João Simões Lopes Neto: o morador do palacete           

        

– Eu tive campos, vendi-os; freqüentei academia, não me formei; mas, sem 

terras e sem diploma, continuo a ser... Capitão da Guarda Nacional!   

 J. Simões Lopes Neto. 

 

A biografia de João Simões Lopes pode ser avaliada como contraditória, pois 

ele não deixou nenhum registro sobre a mesma, talvez até, porque não imaginasse 

em morrer tão cedo, ou, por sua natural modéstia, não se considerar merecedor 

dela. Deste modo, encontram-se dados bibliográficos oficiais, que diferem, em 

algumas informações, dos relatos orais, ditados por familiares dele.  

Mas, como se sabe que resgatar o passado, na sua íntegra, é uma tarefa 

impossível de ser realizada, utilizar-se-ão ambos os dados, ainda que em algumas 

ocasiões possa haver alguma discrepância. No dia 9 de março do ano de 1865 

nasceu o pelotense, considerado como o maior escritor regionalista rio-grandense, 
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João Simões Lopes Neto, numa das inúmeras fazendas de seu avô, a Estância da 

Graça. 

 

 

            Figura 49: Estância da Graça 

            Fonte: UFPEL. Pontos turísticos, 2009 

 

Teve por progenitores, Catão Simões Lopes e Tereza de Freitas Leite Lopes, 

gozando do privilégio de ser o único filho homem do casal, em meio há mais três 

irmãs. Seu pai, assim como seu avô, o “Visconde Da Graça”, eram charqueadores e 

homens de muitas posses, porém, apesar de serem possuidores de uma educação 

primorosa, que se completou na capital do Império, adoravam as lides campeira. 

João não fugiu a esta regra e teve toda a sua infância, plenamente vivida, na 

Estância da Graça, em meio ao afeto de seus familiares. Por tal motivo, seu pai, 

Catão, por não querer distanciá-lo deles, retardou ao máximo a sua ida para a 

cidade a fim de completar seus estudos de forma oficial. 

Portanto, quase entrando na puberdade, o menino transferiu-se para Pelotas e 

lá iniciou seus estudos, no Colégio Francês, de Aristides Guidony, o qual freqüentou 

pelo período de dois anos. Por esta época, contraindo grave moléstia pulmonar, que 

àquele tempo não tinha cura, D. Tereza, a mãe de João, transfere-se com toda a 

família, da estância, para a casa da cidade, vindo a falecer, no dia 27 de junho de 

1876. 

Logo após, a morte de sua mãe, João transladou-se para o Rio de Janeiro, 
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com a intenção de completar seus estudos, ingressando no famoso Colégio Abílio, 

dirigido pelo Barão de Carnaúbas, imortalizado na obra de Raul Pompéia, como “O 

Ateneu” (MASSOT, 1974). 

No entanto, segundo pesquisas documentais, esta informação nunca foi 

confirmada, pois não existem vestígios da passagem de João, por esta escola, ainda 

que apareçam registros de outros membros de sua família (DINIZ, 2003). 

Tornou-se, também, como verídico em várias notas biográficas, que Simões 

Lopes Neto teria ingressado na Faculdade de Medicina, embora, da mesma forma, 

não tenha havido registros oficiais a respeito. No entanto, segundo sua sobrinha, a 

memorialista Ivete Massot, seu tio, anos mais tarde, se reportasse a dois 

professores de anatomia que tivera na Faculdade de Medicina; Souza Fontes e Mota 

Maia (MASSOT, 1974). 

Consultado o Arquivo Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, no ano de 1884, 

foi comprovado que, tanto um, quanto o outro professor, fizeram parte do corpo 

docente daquela Instituição; Cláudio Velho de Motta Maia, de Anatomia Topográfica 

e Operações e Luiz Ribeiro de Souza Fontes, de Anatomia e Fisiologia Patológicas 

(DINIZ, 2003). 

Concordam ambas as fontes, entretanto, que João, por motivos alheios à sua 

vontade teria se ausentado do Rio de Janeiro antes de completar seus estudos. 

A família dá a sua versão para este caso, dizendo que o mesmo contraíra 

hepatite e as fontes documentais revelam que o verdadeiro motivo teria sido o de ele 

ter sido surpreendido a espiar sua tia a tomar banho. Como ter certeza?  

As fontes documentais são embasadas em relatos, que de toda a forma foram 

descritos por alguém, pois ninguém conseguiu, ainda, ir até ao passado. O certo, 

todavia, foi que João Simões Lopes Neto, antes de completar vinte anos, voltou à 

sua terra natal, sem levar consigo nenhum diploma acadêmico. Em lá chegando, 

após um breve tempo de recolhimento na Estância da Graça e após, na companhia 

de seu pai, em Uruguaiana, na estância São Sebastião, retorna à Pelotas, onde 

mais tarde inicia a colaborar nos jornais da cidade. 

Iniciou-se primeiramente, no jornal “A Pátria”, onde publicou a sessão, “Balas 

de Estalo”, na forma de triolés, nos quais ironizava sutilmente, alguns membros da 

sociedade e sempre com um pseudônimo engraçado: João Rimuito, Rimole, 

Risurdo, e outros Joãos. Anos mais tarde, este Jornal faliu e foi substituído pelo 
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Diário Popular, no qual João continuou colaborando. 

No dia 5 de maio de 1892, aos vinte e sete anos casa-se com a jovem 

Francisca Meirelles Leite, de cognome “velha”, de 19 anos, na Igreja Matriz de São 

Francisco de Paula, e posteriormente, Catedral de São Francisco de Paula. 

 

 

             Figura 50: Catedral de São Francisco de Paula 

             Fonte: Acervo particular da autora, 2006 

 

 

            Figura 51: Catedral de São Francisco de Paula (interna) 

            Fonte: Acervo particular da autora, 2006 
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Segundo a memorialista Ivete Simões Lopes Massot (1974), sobrinha e 

afilhada do escritor, o casal teria residido no Palacete Paysandu, que pertencera a 

seu avô e lhe fora presenteado pelo pai, por ocasião de suas núpcias. 

Contudo, de acordo com Certidão adquirida pela pesquisadora, no cartório 

Mezzari, à Rua Anchieta de n° 2.122, na cidade de Pelotas/RS, a compra deste 

Palacete teria sido efetivada por João Simões Lopes Neto, no dia 06 de janeiro de 

1896, portanto, quatro anos após seu casamento com D. Francisca de Paula Lopes. 

Porém, como àquele tempo, muitas transações comerciais eram efetuadas 

através do “fio de barba”, é bem provável que o Palacete já pertencesse à família 

Simões Lopes, de forma não oficial, pois do contrário, sua sobrinha, Ivete, não teria 

afirmado sua constante presença nesta residência durante sua infância, a ponto de 

narrar detalhes sobre sua vida, em intimidade com a mesma. 

Presume-se, ainda, que, independentemente das informações contraditórias, 

entre as memórias e às fontes oficiais, o casal tenha, possivelmente, residido neste 

solar, pois ele não o teria adquirido se não pretendesse viver nele.  

De toda a forma, algum tempo depois, João adquiriu outro imóvel, porém, este 

menos imponente, à rua D. Pedro II, que àquele tempo chamava-se, Rua Sete de 

Abril, onde se encontra instalado, atualmente, o Instituto João Simões Lopes Neto.  

 

 

                      Figura 52: Instituto João Simões Lopes Neto 

                      Fonte: Acervo particular da autora, 2009 
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Nele contém todo o seu acervo literário, mais objetos pessoais, ainda que sua 

viúva, por razões de dificuldades financeiras, tenha vendido os direitos autorais de 

uma de suas mais importantes Obras, “Contos Gauchescos e Lendas do Sul”, à 

Livraria do Globo, por 1 conto e quinhentos mil réis, sem direito, nem ela e nem a 

família, a qualquer retorno financeiro. 

No decorrer de sua mocidade, João, apesar da literatura que escrevia e a qual 

era sua grande paixão, não deixou de se envolver com vários negócios mal 

sucedidos, que foram dilapidando sua herança paterna. 

Por pensar que Pelotas necessitava de outras indústrias, que não fossem 

somente às do charque, e até por razões pessoais, porque ele almejava, sobretudo, 

contribuir com o desenvolvimento de sua cidade, tal e qual, seus antepassados, 

montou uma fábrica de cigarros, com o nome de “Marca Diabo”, onde em cada maço 

de cigarros aparecia a figura de um diabinho. 

Esta sua atitude acirrou os ânimos entre ele e a Igreja Católica, que viu nesta 

sua atitude, uma afronta ao clero e obviamente a fábrica veio a falir. 

De acordo com Massot, João teria dito, nesta ocasião, a uma senhora da 

sociedade, “– Nunca pensei que o mulherio religioso de Pelotas vivesse tão 

intimamente com o diabo, a ponto de conhecê-lo pelo rabo”. 

 

 

                             Figura 53: Reclame da Fábrica de Cigarros Marca Diabo 

                             Fonte: Diniz, 2003 
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Posteriormente, envolveu-se com as Minas de Taió em Santa Catarina, pois 

havia lido um livro, que afirmava a existência delas. Associou-se a um ferreiro que 

também acreditava nesta empreitada, porém, não possuía condições financeiras 

para viajar até elas. João pagou as despesas julgadas necessárias para a realização 

de tal negócio e o sócio desapareceu para sempre.  

Passada esta frustração, entusiasmou-se em trabalhar como apicultor, no que 

também não foi bem sucedido, pelo fato de ter ocorrido um grave acidente com uma 

criança da granja que arrendara e fora atacada pelas abelhas. 

Montou uma fábrica de café; outra de vidros planos, que não se fabricava no 

Brasil, mas que por falta de técnicos fracassou; requereu junto ao governo 

concessão para a exploração da pesca em grande escala, salga e conserva do 

pescado, mas após um mês de trabalho, os pescadores contratados desistiram do 

emprego, pelo motivo de se ressentirem com o afastamento de suas famílias, no que 

João acabou por lhes dar razão. 

A cada mau negócio efetuado, ia se desfazendo de seus bens imóveis, para 

resgatar o prejuízo havido, e com tal atitude foi empobrecendo, até chegar à 

necessidade de morar em pequena e simples casa alugada, na Rua 15 de 

Novembro de número 409. Enfim, foram inúmeras e frustrantes as suas tentativas 

empreendedoras, porque nenhuma delas lhe trouxe compensação financeira 

(MASSOT, 1974). 

Entretanto, a par dos fracassos empresariais, sua vida literária e artística 

continuava crescendo, pois além de escritor, foi dramaturgo, ensaísta, contista, 

cronista, professor e assaz respeitado por sua inteligência e caráter ilibado, 

possuindo um título do qual muito se orgulhava, o de “Capitão da Guarda Nacional”! 

Tal fato ocorreu, por ocasião do fim da Revolução Federalista no Rio grande do 

Sul. Em 1894, Simões, ainda bastante jovem, é nomeado como tenente do 

3°Batalhão de Infantaria da Guarda Nacional, com o cargo de secretário da unidade. 

Mas, entusiasmado com o sucesso de suas produções teatrais e de 

empreendimentos que pretendia por em prática, não está nem um pouco 

interessado com a Revolução, encaminhando um pedido de licença ao Exército, que 

primeiramente lhe foi negado e posteriormente concedido.  

No fim daquele ano, para sorte sua, a Revolução acabou e o 3° Batalhão 

desmobilizou-se, tendo os oficiais, suas patentes conservadas na vida civil e muitos 
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com promoção. João foi um dos contemplados com a mesma, passando então a 

possuir a patente de “Capitão da Guarda Nacional‟, título que levou consigo pelo 

resto de sua vida. 

Ao final de 1906 o escritor maranhense, Coelho Neto esteve em visita ao Rio 

Grande do Sul para participar de atividades culturais e pronunciar conferências, 

chegando a Pelotas antes do Natal, para ficar até 2 de janeiro de 1907. 

No seu primeiro dia na cidade de Pelotas, sem antes sair do hotel, ele lê o 

Correio Mercantil da véspera e descobre numa das páginas O Negrinho do 

Pastoreio, com dedicatória do escritor João Simões Lopes Neto. 

Impressionado com o texto, alguns dias mais tarde envia carta de 

agradecimento ao amigo (DINIZ, 2003, p. 159): 

 

Pelotas – 1 de janeiro de 1907 
Meu caro patrício Sr. J. Simões Lopes Netto. 
 
Venho agradecer-lhe a dedicatória da lenda “O Negrinho do 
Pastoreio”, publicada no „Correio Mercantil‟ de 26 de dezembro. Já 
conversamos sobre a necessidade que, todos quantos nos 
interessamos pela tradição, temos de colligir as trovas e narrativas 
do velho tempo. Ellas representam o sonho dos que passaram, são a 
bem-dizer, o rastro das almas. Entendem muitos escriptores que 
devem corrigir a afabulação e a forma de taes relíquias tirando-lhe o 
caracter ingênuo, o sabor suave que elas trazem de origem. O meu 
amigo não incorreu em tal culpa – procedeu como o file celta que, 

-as 
repetindo, com respeitosa observância da tradição, tal como as 
ouvira dos maiores. E o que, sobretudo, encanta no lindo reconta que 
me ofereceu, no qual transparece tão bem a alma do povo pastoral, é 
a simplicidade. – Lendo-a tive a impressão de a estar ouvindo 
contada, em tom lento, por uma dessas velhinhas que são as 
conservadoras de muito primor da Poesia popular, tão rica em nossa 
pátria e tão desestimada. Reiterando os meus agradecimentos, peço-
lhe que continue a respingar em tão rica seara, trazendo-nos outros 
presentes como o que me ofereceu com tanta generosidade. 
 
Muito seu agradecido 
 
Coelho Netto. 

 

Foi, contudo, nos anos de 1912 e 1913 que a sua criação literária chega ao 

apogeu com a publicação de “Contos Gauchescos e Lendas do Sul”, lidas e 

reproduzidas em todo o país, inclusive traduzidas, para as línguas, alemã e italiana.  

Deve ser salientado que as mesmas foram editadas em um só volume, 
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prefaciadas por Augusto Meyer e introduzidas por Aurélio Buarque de Holanda, que 

se reporta a sua linguagem e estilo como inéditas, dentro do contexto dos 

regionalistas, conforme citação a seguir: 

 

O comum entre escritores regionalistas é portarem-se ante o homem 
do povo como o expectador fino e sutil que se dedica as “tolices” do 
linguajar errado, caprichando ele, o máximo na sua linguagem – 
como para guardar distância. [...] Como tôdas as grandes obras, a do 
autor pelotense é extraordinariamente fértil para o crítico e o ensaísta 
[...] enfim, algo de imponderável, de indefinível, a capacidade de 
incorporar em sua vida a vida de outros sêres. Essa espécie de 
transfusão de sangue no seu próprio sangue, o diabo do sexto 
sentido que fez a glória de Shakespeare, de José Hernándes e de 
Machado de Assis (HOLLANDA, 1950, p. 103). 

 

Muito apreciadas também, são as suas produções como, “Cancioneiro Guasca‟ 

e “Casos do Romualdo”, que da mesma forma se referem ao regionalismo rio-

grandense. 

Faleceu, inesperadamente, no dia 14 de junho de 1916, de uma úlcera 

duodenal, aos 51 anos de idade, sem ter visto reconhecida a sua obra literária, pelos 

intelectuais de sua época e principalmente pelos seus conterrâneos. 

João Simões Lopes Neto foi velado na pequena casa que residia, em meio a 

uma grande multidão de colegas da Imprensa, alunos, amigos e de pessoas 

proeminentes da cidade, que foram lhe prestar uma última homenagem.  

Seu esquife foi levado por familiares, a pé, pelas Ruas Quinze de Novembro e 

Marechal Floriano, acompanhado de extenso cortejo até a ponte de pedra, sobre o 

Arroio Santa Bárbara, onde foi colocado num coche fúnebre que seguiu para o 

cemitério. 

Os jornais do outro dia noticiaram a presença de “figurões”, que haviam 

participado dos funerais, entre eles: Cypriano Barcellos, intendente de Pelotas; 

Pompeu Mascarenhas, presidente do Conselho Municipal, Coronel Pedro Osório, 

chefe do partido republicano e demais elementos de relevada importância política.  

Discursos foram pronunciados, dentre os quais, o do emérito advogado, Dr. 

Victor Russomano, já ao entardecer, enaltecendo as qualidades intelectuais, morais 

e cidadãs do jornalista.  

Aquele, que segundo ele proclamou: “Pesquisou as profundidades da alma rio-

grandense e escreveu páginas de mestre, onde se vê perpassar a figura épica, 
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heróica e melancólica do gaúcho”.  

Enquanto o esquife baixava à sepultura, nuvens escuras recobriam a cidade e 

os ventos gelados do Minuano faziam cantar os ciprestes. (DINIZ, 2003, p. 263). 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa propôs registrar as peculiaridades do Turismo Cultural 

demonstrando sua dependência do patrimônio nacional, material e imaterial, 

tomando como paradigma a revitalização de um palacete, que mantêm em sua 

estrutura tais requisitos, objetivo este, que se espera tenha sido alcançado. 

No entanto, para descortinar a história deste patrimônio arquitetônico, houve a 

necessidade de historiar a formação Sócio-Espacial do Rio Grande do Sul e sua 

anexação ao Brasil Meridional; à gênese, desenvolvimento e urbanização da Cidade 

de Pelotas, através da Indústria do Charque, no intuito de localizá-lo 

geograficamente. 

Foi demonstrada a relevância do Palacete Paysandu, através de sua 

representatividade, relativa ao pertencimento à elite pelotense e por seu diferencial 

mourisco arquitetônico, no qual residiu o escritor regionalista, João Simões Lopes 

Neto, cuja literatura é considerada em seu gênero, de excepcional qualidade.  

Abordou-se na pesquisa, o Movimento Modernista de 1922, o qual deu início, 

no Brasil, ao resgate do patrimônio cultural através do IPHAN, e às benéficas ações 

advindas do mesmo, pontuando-se entre elas as condições preservacionistas, que 

as políticas públicas pelotenses mantêm por intermédio do Programa Monumenta. 

 Vislumbra-se, no entanto, que a conscientização do resgate e valorização do 

patrimônio só poderá ser alcançada em sua íntegra, na medida em que todas as 

Instituições de Ensino do País adotarem normas de inserção, em seus conteúdos 

programáticos, da disciplina de Educação Patrimonial, pois todo o saber e proceder 

de um povo, inicia-se pela educação. 

 Assim sendo, cita-se mais uma vez o escritor modernista, Mário de Andrade, 

quando ele afirma: “[...] Não basta ensinar o analfabeto a ler. [...] É preciso dar-lhe 

contemporaneamente, o elemento em que possa exercer a faculdade que adquiriu. 

Defender o patrimônio histórico e artístico é alfabetização”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

E assim almeja-se ocorra, não só com o Palacete Paysandu, na cidade de 

Pelotas, mas com todo o patrimônio nacional brasileiro.  
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UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: COMUNICAÇÃO, TURISMO E LAZER - 

CECIESA 
PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM TURISMO E HOTELARIA - MESTRADO 

ACADÊMICO 

 
Entrevista com Zênia de León 

 

Data: 24/11/09 às 15h: 00.  

Local: Salão da Academia Pelotense de Letras. 

Endereço: Parque D. Antônio Záttera, Avenida Bento Gonçalves, Pelotas, RS. 

Entrevistada: Professora e Escritora Zênia de León. 

 

Boa tarde professora! 

P. Por favor, a senhora poderia me informar o seu nome completo? 

R. Meu nome completo é Zênia de León Soares, mas eu uso nos meus textos, nos 

meus livros, só o nome de solteira, Zênia de León, pois quando estava para editar 

meu primeiro livro, faz muitos anos, a moça da Editora me disse: Não, reduz, põe um 

nome mais curtinho, Zênia de Leon. Então eu coloquei. Na verdade sou casada, 

bem casada, há 49 anos sou casada e meu sobrenome é Soares. Modernamente é 

mais usado o nome de solteira, a mulher parece que perde um pouco da identidade 

quando usa só o nome do marido, até tem esse lado... (claro). 

 

P. Qual é a sua naturalidade e data de nascimento? 

R. Sou natural de Pelotas e nasci em 06 de outubro de1934. 

 

P. Qual é a sua formação acadêmica? 

R. Eu tenho curso de, de... Literatura... E... História, quer dizer, Estudos Sociais, 

duas coisas bem diferentes, mas é o que eu faço. Mas, comecei no magistério, 

Magistério Elementar. Lecionei na Universidade Católica, no curso de pós-

graduação em Ciências, foi uma experiência muito boa! Trabalhei muito sobre a 

escravidão em Pelotas com os alunos, quando surgiu aquele meu primeiro romance, 

Memórias da Escravidão (Ah! Eu ainda quero ler este livro). 

 

P. E além do magistério, do que mais a senhora se ocupou, profissionalmente? 
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R. Exerci o magistério (E atualmente?) e atualmente eu me dedico só à literatura e 

sou membro da Academia Pelotense de Letras.  

 

P. E que cargo a senhora ocupa na Academia? 

R. Sou presidente.  

 

P. A senhora é Presidente da Academia Pelotense de Letras?  

R. Sim, na 2ª gestão. 

 

P. Bem, como a senhora me disse que é natural de Pelotas, eu gostaria de saber um 

pouquinho da sua infância, da sua vida estudantil, onde é que estudou... 

R. Estudei no Instituto de Educação Assis Brasil, bem próximo de onde morava.  

Meu pai era militar, viajamos muito, por diversas cidades, por ele ser militar, não é? 

E daí eu tive experiências bem interessantes quando nós íamos à Santa. Vitória do 

Palmar, de navio, pois não havia estradas, Porto Alegre, era navio e assim por 

diante... (Inclusive eu, quando fui a Porto Alegre pela primeira vez, lá pelos meus 

quatro anos, fui de navio, pelo Vapor Cruzeiro, que ia pela Lagoa dos Patos.) É, 

naquele tempo o Porto de Pelotas era movimentadíssimo, incrível! Eu ainda lembro-

me da minha infância, nas nossas idas e vindas até o Porto, daquela quantidade de 

carroças, de faitos e também de algumas diligências, assim como a Viação Férrea, 

que era movimentadíssima, coisas que acabaram! (infelizmente, não?) Infelizmente!  

 

P. O que se pode fazer aqui em Pelotas, em momentos de lazer?  

R. Há muita coisa, há muita coisa, verão e inverno é o Laranjal (A praia?), sim, a dez 

minutos da cidade. É uma praia de água doce e também de água salgada, conforme 

a época, conforme o vento chega a salgar tanto, que dá camarão! As pessoas 

sentam ao sol, ou debaixo das Figueiras e ficam conversando, tomando chimarrão. 

(Ah! Que maravilha!) Todo mundo vai lá, levam cadeiras de praia, mesmo no inverno 

e tomam aquele solzinho gostoso, mesmo no frio, o pessoal vai. É um bairro 

gostoso, um bairro de lazer, que esta cidade tem. 

 

P. E assim, quanto a shows, a peças teatrais?  

R É intenso o movimento cultural, com peças teatrais, shows, que se apresentam 
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nos teatros com a presença de artistas conhecidos, que vem de fora e também com 

música lírica. Temos um conjunto, dos velhinhos da Santa Casa, muito bonitinhos, 

que tocam sambinhas antigos, que as pessoas adoram ver e tem também os 

conjuntos de rock, de música moderna, festivais. Pelotas sempre teve muitos 

festivais, festivais teatrais, universitários... 

 

P. E o Evento maior de Pelotas seria qual? Aquele que atrai mais turista? 

R. O evento maior da cidade que aflui mais turistas é a Fenadoce, sem dúvida 

alguma, eu não sei dizer em números, agora, atualmente, quantas pessoas visitam a 

Fenadoce, porque ela vem crescendo de ano a ano, depois que a CDL comprou 

aquelas dependências que eram da antiga Fábrica CICA e que foram restauradas.  

Os pavilhões imensos são artisticamente decorados e a cada ano melhor e mais 

bonitos (Eu já estive em duas Fenadoce). Eles têm lá dentro as fábricas de doces, 

tudo bem equipado, aparelhado, as várias doceiras de Pelotas, que representam as 

fábricas de doces, de compotas e confeitarias se fazem presentes. 

 

P. E a senhora poderia me dizer, sucintamente, o que motivou o tão grande 

desenvolvimento econômico e cultural, aqui em Pelotas, durante o século XIX?  

R. O desenvolvimento cultural que a cidade teve no século XIX foi devido à 

economia, a abastança, porque Pelotas viveu no passado, a época do apogeu, do 

apogeu econômico e cultural. Claro que o apogeu econômico traz a cultura, porque 

não se investe em cultura sem dinheiro. 

 

P. Mas, isto foi motivado pelo que? 

R. Foi motivado pela produção do charque, que foi a única indústria no Rio grande 

do Sul que sustentou a economia gaúcha por 75 anos. Pelotas exportava, tanto para 

o nordeste, mais para a escravaria, porque o charque se adapta muito bem, feito 

com arroz, é uma comida rápida, uma comida de sustância, muito indicada para 

escravos na época e também para os outros Estados do país, assim como, os 

Estados Unidos e Cuba. (Nossa!). 

 

P. E a história da cidade de Pelotas, a senhora se inteirou dela, através da escola, 

da mídia, de amigos, como? 
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R. Nem escola, nem amigos, nem na mídia, a história da cidade de Pelotas eu a 

conheci, sozinha, estudando, porque a escola pouco dá! Até hoje!  

Por esse motivo eu fiz um livro didático, por ver a carência nas 3ª séries, que é 

quando se estuda a história das cidades, porque é tudo tão resumido, é tão pouca 

coisa e muitas vezes erradas, coisas errôneas, porque Pelotas, cultuou por muito 

tempo coisas erradas. Por exemplo, até o brasão da cidade estava errado, quando 

trazia a embarcação que dá o nome à cidade, a embarcação pelota, trazia um 

remador. Ela não era remada, ela era puxada por um nadador, um negro escravo 

que ia a frente, nadando e puxando, porque ela era leve, era de couro, de couro 

endurecido, quando amolecia, eles penduravam nas árvores. Então era comum se 

ver no arvoredo, nessa mata palustre, que existe no Arroio Pelotas, nesse mato, ele 

ficava cheio de pelotas penduradas, secando, para o couro ficar duro, aí punham na 

água. Era utilizada para travessias rápidas. (Era travessia de arroios?) De arroios, 

comportando uma pessoa só, pois não podia levar muita coisa, ou, barricas de sal, 

couros, mantimentos, alguma produção agrícola, pra cá e pra lá, indo ou voltando do 

Porto, ou então, entre eles mesmos, os charqueadores. 

 

P. A senhora já ouviu falar sobre a família Simões Lopes? 

R. Quanto à família Simões Lopes, já ouvi falar e muito, por ser a família do nosso 

escritor máximo, não só de Pelotas como do Rio Grande do Sul, tendo sido ele, uma 

expressão da literatura regionalista gaúcha. 

 

P. João Simões Lopes Neto se ocupava apenas da literatura? 

R. Profissionalmente, além da literatura, ele se envolvia em alguns negócios por 

assim dizer, frustrantes, ele recebeu uma herança muito grande, por ser neto do 

Visconde da Graça, mas aos pouquinhos foi dilapidando aquela fortuna, porque 

entrava em maus negócios, por exemplo: Ele fundou uma fábrica de cigarros e 

colocou o nome “El Diablo”, numa época em que a Igreja não gostava disso... Então, 

fizeram uma campanha para o cigarro dele não ter sucesso. Até contam, num texto 

que li, que ele entrava numa firma com uma caixa de cigarros e já ia saindo uma 

freira, ou entrando um padre, que havia falado que não recebessem aquele produto 

por ser do diabo (risos). Então ele teve certa pendenga aí, com o Clero, pelo jornal, 

por causa dessas coisas. Depois, se encantou com umas tais de Minas de Taió (de 
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prata), em Santa Catarina empregou muito dinheiro e não deu em nada, colocou 

uma agência de bicicletas, que também não teve sucesso e por aí a fora... Era um 

sonhador, se não fosse isso, talvez a sua produção literária tivesse sido bem maior. 

 

P. A senhora conhece alguma de suas obras literárias? Quais? 

R. Já li toda a obra literária dele. “Contos Gaúchos”, “Lendas do Sul”, “Casos do 

Romualdo” e outros, que no momento não me vêm à memória. Na verdade ele 

transcreveu na sua maneira pitoresca, na literatura original, ele transcreveu casos 

contados por um amigo que era funcionário da Prefeitura, Romualdo Abreu e Silva, 

ele era construtor, tanto que se pode ver na Prefeitura, uma placa com o seu nome, 

porque na época se usava colocar nos prédios, uma placa de mármore com o nome 

do construtor. Pela cidade existem várias placas, mas era uma pessoa engraçada, 

que gostava de contar coisas estranhas, como hoje se ouve contar lorotas de 

pescadores, essas coisas, só que ele contava casos acontecidos na campanha. 

Depois de João Simões Lopes, houve outros escritores regionalistas, mas 

nenhum, nenhum, conseguiu imitar o encanto original e peculiar do estilo dele 

escrever, embora tenha havido imitadores da obra dele. Ele foi o primeiro a falar no 

homem do campo, a valorizar o homem do campo. 

Neste livro ele tem um narrador, que é Blau Nunes, um personagem que ele 

inventou para contar a estória, ele chega e diz: Você vai ouvir agora... Ele usa 

termos do nosso gaúcho do passado, pois nosso gaúcho de hoje não fala como 

antigamente, por exemplo: Quando havia uma vitória, quando se ganhava uma 

causa difícil, se falava alegremente: Oi Galê! Então é gostoso quando a gente se 

lembra que alguém da família da gente falava assim, pois esta linguagem está 

desaparecendo e Simões Lopes Neto soube preservar na sua literatura.  

 

P. Onde ele nasceu? 

R. Ele nasceu na Charqueada da Graça, na margem esquerda do Arroio Pelotas e 

muitos anos depois que a mãe faleceu, o pai, viúvo, foi com ele e duas irmãs, morar 

na cidade, na Rua Barão de Santa Tecla, que na época era chamada de Rua 

Paysandu. Com eles foi também um casal de escravos e um menino, filho deles, que 

já era liberto desde seu nascimento, chamado Simão e irmão de leite de João, as 

duas irmãs foram pra casa de tias e João ficou com o pai. Ali ele teve iniciação na 
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vida literária, escrevendo no jornal de seu tio, chamado “A Pátria” ali ele fez os 

primeiros trabalhos, escrevendo os Triolés, aqueles versos que se usavam muito e 

que se repetiam e se repetiam e depois, vem as peças de teatro, que eram 

representadas, ensaiadas, numa das salas daquela casa, daí a importância da casa, 

popularmente conhecida como, “O Palacete”. Ali, juntamente com os tios, jovens, 

rapazes, que regulavam de idade com ele, por entre risadas e a fumaça dos 

cigarros, eles comentavam política e ensaiavam teatro, isto contado pela 

memorialista da família, Ivete Simões Lopes Massot, ela lembra, ela conviveu com 

ele, porém já é falecida. 

 

P. Qual o estilo arquitetônico desta casa? 

R. Segundo a análise da arquitetura, o Palacete Paysandu é em estilo mourisco e é 

o único Palacete completo, perfeito, as colunas, aqueles baldaquins rendados... 

Falar sobre ele me dá uma grande emoção, pois até bem pouco tempo ele estava 

intacto, o jardim virando mato, mas ainda com o laguinho comprido, imitando um 

arroio, sob uma pontezinha francesa, ali, naquela pontezinha... Quantas vezes 

Simões Lopes Neto não terá caminhado? E nada disso está sendo preservado pelos 

ditos “simonianos”.  

 

P. Quem são os simonianos? 

R. Há um grupo fechado aqui em Pelotas, que se intitula “simoniano”, eu digo 

pejorativamente, “viúvos de Simões Lopes Neto”, pois só eles se acham no direito 

de falar sobre ele, mas que, no entanto, não cuidam de preservar esta casa. Até 

bem pouco tempo a casa estava inteira, eu fotografei esta casa, com as escadas 

laterais de mármore, que dão para o jardim, ostententando, na base de cada 

corrimão, as quatro estações do ano, através de figuras femininas, também em 

mármore. Era muito comum, antigamente, no Castelo Simões Lopes também tinha. 

Mas agora, não tem mais nada, retiraram as estátuas. 

 

P. Se esta casa for tombada e restaurada, qual seria sua sugestão para sua futura 

ocupação?  

R. Se o Palacete fosse tombado e restaurado aqui em Pelotas, eu penso que 

poderia ser destinado a um museu, a um memorial, mas aí teria que ter um apoio 
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governamental, porque não tem nenhuma entidade particular que faça isso. Eu 

gostaria muito que a Sede da Academia fosse instalada lá, mas a família não doa, 

as pessoas são egoístas, vão guardando, guardando, até demolir por completo, aí 

eles vendem o terreno.  

 

P. A senhora aprova o desenvolvimento do Turismo Cultural nesta cidade? Por quê? 

R. Eu só posso apoiar o desenvolvimento do Turismo cultural aqui em Pelotas, pois 

a cidade tem uma tradição e riqueza cultural imensa. Nós temos aqui, algumas 

agências turísticas bem interessantes, por exemplo, a Agência Terra, que faz 

encenações do passado. Os turistas fazem um passeio e de repente entra no ônibus 

a 1ª Miss Universo brasileira, Yolanda Pereira, que afortunadamente era pelotense, 

ou então, personagens da história que se sobressaíram no passado. 

Eles já estiveram aqui na Academia, fazendo encenações através desses 

“atores”, tem um deles, que se chama Eron Rassier que se parece muitíssimo com o 

Coronel Pedro Osório, até no tom de voz, então ele discursa, conta estórias, e os 

turistas ficam encantados! 

 

Muito obrigada, agradeço por sua atenção! 

Não há de quê! 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: COMUNICAÇÃO, TURISMO E LAZER - 

CECIESA 
PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM TURISMO E HOTELARIA - MESTRADO 

ACADÊMICO 

 

Entrevista com Mario Osório Magalhães 

 

Data: 26/11/09 às 14h: 00.  

Local: Salão da Biblioteca Pública de Pelotas. 

Endereço: Rua Quinze de Novembro, Largo da Praça Coronel Pedro Osório, 

Pelotas, RS. 

Entrevistado: Professor e Historiador Mário Osório Magalhães. 

 

P. Por favor, o senhor poderia me informar o seu nome completo? 

R. Eu me chamo Mário Osório Magalhães, 

 

P. O senhor é descendente do General Osório, Herói da Guerra do Paraguai e 

Patrono das Armas do Exército brasileiro? 

R. Sou descendente direto do General Osório, pois ele era meu trisavô. Ele foi um 

dos heróis da Guerra do Paraguai e é Patrono da “Cavalaria” do Exército Brasileiro 

(ah, desculpe-me o engano). 

 

P. O General Osório tinha algum parentesco com o Coronel Pedro Osório? 

R. O Coronel Pedro Osório era chefe do Partido Republicano de Pelotas, além de 

ser charqueador e industrial, era considerado o Rei do Arroz, mas foi como político 

que ele se consagrou, por ser chefe do Partido Republicano de Pelotas, que 

dominou a política de Pelotas durante toda a República Velha. Foi o período em que 

o Coronel Pedro Osório foi chefe do Partido. Ele morreu exatamente em 1930, bem 

quando estava entrando o Governo do Getúlio, com a revolução de 1930. Ele até 

teria aderido à Revolução se não tivesse morrido e ele era sobrinho do General 

Osório, ele era descendente de um irmão do General Osório, que viveu algum tempo 

em Pelotas, aliás, a residência do General Osório era em Pelotas, ao lado do 

Grande Hotel, da qual ficou só uma fachada. 

P. Qual é a sua naturalidade e data de nascimento? 
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R. Eu nasci em Pelotas, no dia 24 de novembro de 1949, ou seja, anteontem eu fiz 

60 anos (risos).  

 

P. Neste caso, eu gostaria que me relatasse um pouquinho sobre Pelotas. Como 

eram a rua e o bairro em que o senhor residia durante sua infância ou adolescência? 

R. Eu nasci na Rua Tiradentes, no Centro da cidade, muito próximo ao antigo prédio 

do Colégio Pelotense, eu cheguei ainda, a estudar no antigo prédio, estudei um ano, 

na época do admissão. O Pelotense se mudou em 1961 para onde está hoje, na 

Rua Marcílio Dias, com a Avenida Bento Gonçalves. Lá, fiz ainda a 1ª série do 

ginasial e repeti a 1ª série, pois não fui aprovado, porque o Pelotense era um colégio 

bastante difícil. Aí eu passei para o Colégio Diocesano, depois voltei para o 

Pelotense, na época em que se optava entre o Científico ou o Clássico. Eu optei 

pelo Clássico, pois gostava de Literatura, de Filosofia e Sociologia. Fiz a Faculdade 

de Direito em Pelotas, me formei e depois fiz um curso de Pós Graduação em 

Relações Internacionais, na Argentina, na Universidade de Belgrano. Depois, entrei 

na Universidade Federal de Pelotas, como professor de Direito e passei a integrar os 

quadros da Universidade. Lá, dava aulas de História do Rio Grande do Sul e fui 

responsável pela fundação do Curso de História, mas já na condição de vice-diretor 

do Instituto de Ciências Humanas, depois, diretor de Ciências Humanas. Neste 

momento em que terminou este meu primeiro mandato como diretor, eu resolvi fazer 

o Mestrado em História, na Universidade Federal de Santa Catarina, em 

Florianópolis e quando voltei me dediquei à História, ao Curso de História.  

Quer dizer, abandonei as Ciências Políticas da Faculdade de Direito pois, há 

algum tempo eu já vinha escrevendo sobre História.  

O meu primeiro livro sobre a História de Pelotas é de 1979, foi editado em 1979, 

quando eu era professor de Direito, de Ciências Políticas em Direito, um ano depois 

eu fui fazer Pós-graduação na Argentina, e neste momento eu já tinha escrito este 

livro. Esta Pós-graduação que fiz estava anunciada como Mestrado, mas com a 

duração de 1 ano, na Argentina, o que não é comum, pois em geral é de 2 anos. 

Então, quando voltei, o meu título foi validado como Especialização em Relações 

Internacionais, que não chega a ser mestrado, por isso, mais adiante, resolvi fazer 

Mestrado em História, para me dedicar inteiramente à ela, que era a área que eu 

gostava, foi lá por 1990, por aí...  
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Deste modo publiquei minha dissertação de Mestrado sobre o assunto que eu já 

conhecia que era sobre a História de Pelotas, já tinha publicado um livro desde 

1979, numa segunda edição, no Instituto Estadual do Livro e já tinha vários outros 

livros, também, sobre a História de Pelotas, quando fiz a minha Dissertação de 

Mestrado, sob o título: “Opulência e Cultura na Província de São Pedro do Rio 

Grande do Sul” – Um estudo sobre a história de Pelotas, 1860 – 1890.  

 

P. Onde eu poderia encontrar este livro? 

R. Este livro está esgotado, teve duas edições, mas neste momento, não tenho mais 

mesmo... (risos). (Que pena, eu gostaria muito de adquiri-lo!) Olha, há um tempo 

atrás, vi na estante virtual, pela internet, mas apenas algumas páginas. Havia um 

exemplar, apareceu um exemplar, justamente, numa livraria de Florianópolis, mas, 

depois não procurei mais. (Eu tenho em casa, um livro seu, mas não lembro do 

título, é um livro pequeno, com uma capinha em azul, onde aparece a Torre do 

Mercado). 

É... Este outro livro do qual a senhora fala, é a 2ª edição do Instituto Estadual 

do Livro, “História e Tradição da Cidade de Pelotas”, este é o meu livro mais 

vendido, já tem sete edições, porque é um livro de divulgação, são capítulos 

curtinhos, de fácil acesso. No entanto, o que falei anteriormente, é o mais completo, 

com maiores detalhes, é uma História de Pelotas, completa. Na realidade você tem 

que provar uma hipótese de trabalho no Mestrado! 

 

P. O senhor é casado e tem filhos ou netos? 

R. Sou casado, tenho dois filhos, por volta dos 30 anos e duas netas. Uma com 12 

anos e a outra com 2, está fazendo aniversário hoje (Quase junto com o avô, não?) 

(risos). 

 

P. O senhor está satisfeito com seu trabalho, ou gostaria de exercer, ou ter exercido, 

outro tipo de profissão? 

R. Eu gostei muito da carreira de professor, apesar de no início ter encontrado 

alguma dificuldade, pelo fato de eu ser um pouco tímido. Mas, em seguida me 

adaptei e gostei muito, acho extraordinário para o pesquisador, o fato de ter sido 

professor, porque por menos que a gente pense neste sentido, o aluno auxilia muito, 
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através da pergunta, porque eu acho que o historiador, ou o escritor, tem uma 

atividade solitária. Ele vê aquela documentação e ele interpreta a sua maneira, 

numa primeira análise, que este fato deve ter-se dado por causa disso, daquilo... 

Então, introspectivamente, ele faz uma idéia do fato. Agora, se ele apresenta este 

fato numa sala de aula, as indagações, por mais banais que possam parecer, 

estimulam a outras possibilidades, mesmo que a pergunta do aluno seja banal, às 

vezes aparentemente banal, mas nos leva a refletir... Então, esta atividade de 

professor, para mim foi muito boa, pois possibilitou o contato com os alunos e 

desenvolver certa comunicação, também, com o público e como professor, 

desenvolver um pouco esta minha vontade de ver as várias facetas de um mesmo 

fato. 

Nos últimos sete anos eu colaborei semanalmente, no Diário Popular. Toda 

semana eu tinha um artigo de meia página do Diário Popular, que também me fez 

desenvolver bastante o aspecto de escritor e ao mesmo tempo de pesquisar os mais 

diversos assuntos. Até que resolvi parar, no ano passado, em novembro do ano 

passado, findei a minha coluna, me despedi dos leitores e de certa colaboração 

permanente, porque percebi que fazia dois anos que eu não escrevia um livro novo, 

porque não me dedicava a um tema de pesquisa, porque não havia tempo, com a 

sala de aula, com o artigo, eu tinha que procurar sempre um assunto novo para o 

Diário Popular, e tinha que ser um assunto baseado em documentação, porque não 

era uma crônica, que a gente vai pensando... Tinha que me dedicar aos mais 

variados temas e não estava me dedicando a um assunto específico, então eu 

resolvi parar, para agora, que estou me aposentando e dar continuidade a minha 

carreira de escritor. 

 

P. Qual a sua opinião a respeito da metodologia do ensino da História, embasada na 

Escola dos Annales?  

R. Quanto a esta metodologia, devo dizer que... Eu por exemplo, quando era jovem, 

não gostava das aulas de História, porque eu achava que os professores não faziam 

a relação dos acontecimentos, não faziam à conexão dos fatos. Davam uma aula 

sobre determinado assunto e depois, na semana seguinte, era outro assunto e o 

assunto parecia que não tinha nada que ver com o anterior, o importante era decorar 

datas, nomes e não tinha nenhuma relação na importância dos fatos. Parece-me 
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que ensinavam como se fossem coisas independentes, (Cronologicamente o senhor 

quer dizer?) (Mas, eu sempre achei que sim, a História do Brasil, por exemplo, 

começava com o descobrimento, depois passava para os 30 anos em que o Brasil 

só foi explorado pela costa, depois vinha as Capitanias Hereditárias e assim ia 

indo...).  

Exatamente, mas me parece que ensinavam como se fossem coisas 

independentes, eu não sei se eu tive azar com os professores... 

Eu acho a Escola dos Annales uma coisa bastante interessante, acho que é 

uma forma de se entender a História em detalhes, etc., agora, é claro que cada 

professor tem o seu método e isto me parece o mais importante. O mais importante 

para mim, o que tenho procurado desenvolver em sala de aula, é fazer a conexão 

dos fatos. Eu, por exemplo, quando ensino sobre a História do Rio Grande do Sul, 

começo falando sobre a morte de D. Sebastião, mostrando o que isso tem que ver 

com a História do Rio Grande do Sul.  

Bom, D. Sebastião morreu em Portugal em 1878 e o que é que isto tem que ver 

com a História do Rio Grande do Sul? Eu tento mostrar exatamente, que todo fato 

histórico tem a sua conexão, ou seja, direto, ou seja, indireto. Que o Rio Grande do 

Sul não existia ainda, mas que este fato vai trazer enormes conseqüências vai 

influenciar sobre a História do Rio Grande do Sul como um todo. Por quê? Porque 

ele vai configurar territorialmente o mapa do Brasil e com isso o Rio Grande do Sul 

vai se integrar. Todos os fatos históricos têm conexão entre si (Sabe que eu achei 

muito interessante isto? Quem me deu essa idéia, agora no Mestrado, foi a 

professora Raquel Fontes, eu não sei se o senhor já a conhece de nome. Foi 

quando ela nos deu a disciplina: Formação Sócio-Espacial do Brasil Meridional, os 

motivos pelos quais Portugal e Espanha viviam se digladiando, mas que ao mesmo 

tempo, era pelo litoral, porque o que eles queriam mesmo era a Colônia de 

Sacramento, o resto, a campanha, vamos dizer, não tinha valia, porque não dava 

lucro, não tinha ouro. Foi a partir daí, que eu consegui entender, somente agora, no 

Mestrado como é que realmente foi). Mas é verdade! Eu comecei a entender, a partir 

de alguns autores e não através dos professores, porque acho que não me 

respondiam a esta indagação. Quem me deu esta noção, repito, foram os autores, 

bons autores e não necessariamente historiadores. Para mim, por exemplo, quem 

melhor entendeu a História do Brasil foi Gilberto Freire, que era antropólogo e 
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sociólogo e não exatamente historiador (O senhor está se referindo “A Casa Grande 

e Senzala”? Um livro maravilhoso!). 

Então... A partir daí, por mim mesmo, eu acho que de uma forma autodidata, fui 

começando a compreender isso. Até não posso me queixar do Mestrado, onde tive 

ótimos professores, mas nesse momento eu já tinha compreendido isso e 

logicamente, nos dois anos de Mestrado, ninguém sai historiador. O que melhor 

aprendi no Mestrado foi aprender a pesquisar, eu tive um professor no Mestrado, um 

professor uruguaio, Aníbal Abadia Icardi, que era alucinado pela ficha, pelo 

fichamento, ele andava sempre com fichas no bolso e qualquer fato que ele via, 

qualquer informação sobre História, ele tomava nota. 

Então, a partir daí, ele fazia a ligação com os fatos, porque ele sabia muito bem 

juntar estas fichas. De forma que quando eu fui fazer a minha dissertação de 

Mestrado, estudando aqui, na Biblioteca Pública, no momento em que eu terminei 

aquela pesquisa, que deve ter durado uns quatro meses, através de jornais 

principalmente, eu saí com o livro praticamente pronto, porque os assuntos já 

estavam divididos, a conexão dos fatos já estava sendo feita. Nisso, foi realmente, o 

professor Aníbal, que me auxiliou muito, nessa forma de me mostrar como se 

desenvolve a pesquisa histórica. Então, neste aspecto formal do estudo da história, 

na Universidade, eu tive realmente esta contribuição no Mestrado, na forma de 

pesquisar, não de entender os fatos, porque isto eu já havia entendido através da 

leitura, mas a prática da pesquisa eu acho que foi o professor Aníbal quem me deu. 

 

P. O senhor aprova, ou não, a atividade turística cultural em Pelotas?  

R. Ah! É claro que aprovo e quando era diretor do Instituto de Ciências Humanas, eu 

me dediquei bastante para que se pudesse criar aqui, na Universidade Federal de 

Pelotas, um Curso de Turismo.  

Na verdade o Curso de Turismo nasceu na área de Ciências Humanas, através 

de um diálogo entre diferentes áreas. A idéia inicial era de que ficasse no Instituto de 

Ciências Humanas, no qual eu era diretor, mas na ocasião ficou mais prático pra 

Universidade, que ele fosse colocado no antigo Curso de Ciências Domésticas, que 

estava extinto. Então, os professores de Ciências domésticas se adaptaram ao 

Curso de Turismo e se criou o Curso de Turismo na antiga Faculdade de Ciências 

Domésticas, só por esse motivo o Curso não ficou nas Ciências Humanas. Mas nós 
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nos reuníamos para ver como fazer este Curso e nos primeiros anos, basicamente, 

eram ministradas aulas de História. Quando nós começamos, a idéia inicial foi esta.  

No primeiro semestre tínhamos, entre outras disciplinas, História do Brasil 

Colonial e Imperial, no segundo semestre tínhamos História do Brasil Republicano, 

depois no terceiro, História do Rio Grande do sul, no quarto, História de Pelotas. 

Hoje em dia, resta como disciplina optativa, a História de Pelotas e as outras foram 

retiradas do Curso. Logicamente eu não concordei, mas aí eu já não era Diretor do 

Curso de Ciências Humanas e não pude influenciar nesse currículo, mas acho que a 

História é muito importante e voltada para o Turismo (Eu acho muito interessante, 

porém, quando fiz o meu Curso de Graduação, também não tinha História, só 

Geografia. Por exemplo, a disciplina: “Meio Natural como Recurso Turístico”, quer 

dizer, ministrava-se a exploração dos recursos da paisagem para o Turismo e os 

cuidados ecológicos para com a mesma). 

Fui professor, também, um ano, a convite da Universidade Católica de Pelotas 

do Curso de Turismo, nessa ocasião eu dei História do Brasil, do Rio Grande do Sul, 

de Pelotas, durante dois semestres, estava dentro do currículo do Curso. Hoje não 

existe mais isto também, então eu lamento que o Curso de Turismo tenha perdido 

aqui, esta característica, essa ênfase na História que eu acho muito importante. 

(Sim, eu acho muito importante, principalmente para o Turismo Cultural pois ele se 

abastece muito da História, em benefício do patrimônio, pois como é que uma 

pessoa vai conhecer o patrimônio cultural, se não conhece a História?) (risos). 

Perfeitamente, eu lamento, e logicamente eu sempre ofereci, até o semestre 

passado, a História de Pelotas como disciplina optativa e sempre tive alunos, boa 

quantidade de alunos no Curso de Turismo, mas agora, como ela é opcional... 

Deveria ser como era antes, História do Brasil, do Rio Grande do Sul e de Pelotas. 

 

P. Qual a sua opinião a respeito do tombamento e restauração dos casarões do 

Centro Histórico? 

R. Eu acho muito interessante o tombamento e a restauração do patrimônio cultural 

e quando escrevi a minha Dissertação, eu falo de Pelotas atual, em relação à 

Pelotas do passado. Que existia uma idéia, um orgulho, entre os pelotenses, sobre a 

história da cidade, mas era uma história da cidade, que estava sendo vista, estava 

sendo olhada, sob um ponto de vista meio nostálgico, porque os casarões estavam 
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se destruindo, estavam caindo. Eu percebo que hoje em dia essas coisas mudaram, 

pois através do Programa Monumenta estão se recuperando esses prédios já há 

algum tempo atrás. 

Desde algum tempo vem se recuperando esses prédios, acho que às vezes, 

lógico, não é o ideal, não é como se idealizaria, acho que alguns prédios estão 

sendo recuperados apenas na fachada e não na função social que deveriam 

exercer. Então eu dou como exemplo: Nós temos o Grande Hotel, o Grande Hotel foi 

recuperado, restaurado, a fachada, hoje está bonita, completamente diferente do 

que era há algum tempo atrás, mas serve apenas de sala de exposição, raramente 

as pessoas vão lá, ele não se auto-sustenta. Então, a função social, a praticidade 

deve ser repensada, mas pelo menos eles são conservados e isto é um fato que a 

gente acaba tendo que reconhecer: O fato de Pelotas ter tido certa crise econômica, 

certa estagnação econômica, contribuiu em certo sentido, para que esses casarões 

ficassem desgastados pelo tempo, mas não fossem vendidos, por exemplo, não 

fossem transformados em edifícios, coisa que poderia ter acontecido, se houvesse 

um interesse imobiliário. 

(O senhor sabe que esta sua idéia... Ela se ajusta perfeitamente ao que eu 

penso, também. Até coloquei na Dissertação, que muitas vezes alguns locais são 

salvos, quer dizer, o seu patrimônio... Que nem Laguna, por exemplo, porque perdeu 

a importância econômica, então a validade do terreno não é tão alta e aquele 

interesse da exploração imobiliária, não é tão grande em cima daquilo, parece que 

estavam esperando o momento, para acordar). Exatamente! 

Agora já existem recursos para que eles sejam restaurados e eles são ao 

mesmo tempo preservados, porque não podem ser derrubados. Claro que muitos 

prédios foram derrubados neste período, eu conheço vários, mas na realidade, os 

Públicos, os principais, como a Prefeitura, a Biblioteca, os casarões dos 

charqueadores, acabaram sendo preservados, de certa forma. 

 

P. O senhor poderia me informar quem foi João Simões Lopes Neto e conhece a 

“Obra Simoniana”? 

R. Conheço a Obra Simoniana e, sempre fui um grande admirador do Simões Lopes 

Neto. Foi a partir daí que eu comecei a me interessar pelo Rio Grande do Sul. Um 

dos primeiros contos que eu li, foram os Contos Gauchescos e Lendas do Sul, e 
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ainda na edição da Livraria do Globo de 1926, que juntou pela primeira vez, os 

Contos Gauchescos e as Lendas do Sul e nesta mesma ocasião, em que ele 

começava, surgiu a edição da Coleção Província, anotada pelo Aurélio Buarque de 

Holanda, etc. e o Simões Lopes Neto... Ele me interessou, digamos, eu comecei a 

ler Simões Lopes Neto, a partir do meu interesse pelo Rio Grande do Sul, no mesmo 

momento que eu li, por exemplo, Darci Azambuja, autores mais recentes, mas, pelo 

interesse “tema”, e logicamente, que me encantei pela prosa de Simões Lopes Neto 

e num certo sentido acompanhei a evolução da recuperação da memória dele.  

Logicamente que ela já estava recuperada, já se tinha dado o impulso inicial, 

porque quando se editou na Coleção Província, a ficção comentada pelo Aurélio 

Buarque de Holanda e pelo Augusto Meyer, o Simões Lopes Neto já era um autor 

reconhecido em certo sentido, mas inteiramente desconhecido, quando eu me 

interessei por ele. Mas, a partir daí, também, houve uma evolução em relação ao 

culto, à memória de Simões Lopes Neto, ao fato de se desvendar, de se fazer novas 

descobertas. Carlos Reverbel, por exemplo, quando publicou o livro dele, já foi em 

1970, por aí.... (O Carlos Reverbel publicou qual livro dele?) Não, não! “Ele publicou 

“a biografia do Simões Lopes Neto, “Um Capitão da Guarda Nacional” e, “Os Casos 

do Romualdo”, tinha surgido e foi descoberta de Carlos Reverbel e a partir daí, o 

reconhecimento da Obra de Simões Lopes Neto, o que eu acho mais do que justo! 

Sinceramente, eu o acho o melhor escritor do Rio Grande do Sul, em todos os 

sentidos. (Bom, eu gosto muito, também, do Érico Veríssimo). Sem dúvida nenhuma, 

acho o Érico Veríssimo, é um excelente escritor! Já o li mais de dez vezes, 

principalmente “O Tempo e o Vento”. (A trilogia, não é?) A Trilogia, sim, eu acho 

uma leitura maravilhosa! Mas O Simões Lopes Neto, eu acho uma literatura mais... 

(Fala mais da campanha, não é?) Isto, da campanha! 

(O meu avô era do Herval e era fazendeiro também). (O meu avô era bisneto 

do General Astrogildo Pereira da Costa, que foi o Barão do Aceguá, título que ele 

recebeu do Imperador Pedro II, pela sua participação, heróica, na Guerra do 

Paraguai e ele era um tipo Simoniano, pois foi o que mais herdou e o que acabou na 

miséria, pois não ligava para o dinheiro. Ele emprestava dinheiro aos “amigos”, que 

não pagavam, comprava uma casa, alugava e nunca mais aparecia para cobrar o 

aluguel. Quando ia até lá, as pessoas já tinham sumido e destruído a casa toda. Era 

um sonhador, era Maçom, também, o meu avô, sei lá... Então, eu senti um grande 
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afeto quando olhei para a figura do João Simões Lopes, o que já me sensibilizou e 

quando eu li os primeiros trabalhos dele, mais sensibilizada, ainda eu fiquei. Eu 

pensei: Só pode ser pelotense!) (risos). É, é extraordinário o Simões Lopes Neto!  

 

P. O senhor aprovaria o tombamento daquela casa, na Rua Barão de Santa Tecla, 

morada em que ele viveu, na frente da Praça do Pavão?  

R. Sem dúvida nenhuma, eu acho que de todas as casas que ele morou, aquela é a 

mais significativa! 

 

P. Por que, professor? 

R. Porque é uma casa, digamos assim... Representativa da aristocracia pelotense. É 

uma casa muito bonita, muito bem feita.  

Logicamente que seria muito mais representativa, se tombassem aquela casa. 

Que “aquela”, fosse à casa do João Simões Lopes Neto. Logicamente que com isso 

não desmereço ao tombamento da outra, o da da Rua D. Pedro II, que foi, no 

sentido prático, o possível de se fazer naquele momento, até monetariamente e 

acredito que pelas condições... Pois houve um movimento em favor dela, 

encabeçado pelo Arthur Bernardes, que era Prefeito de Pelotas na época. Então foi 

possível se atingir esse objetivo, através daquela casa, por uma questão casual, 

prática, etc., o que não impede que qualquer outra casa que João Simões Lopes 

Neto tenha residido, fosse tombada, também. 

(Quando eu morava em Pelotas, minha casa era na Barão de Santa Tecla, 

entre a Teles e a Tiradentes, então eu passava ali na frente, desde menininha, para 

ir para a escola, porque eu estudei no Grupo Escolar Coronel Pedro Osório e depois, 

mocinha, quando ia para a matinée, eu passava sempre ali. Então eu a olhava e me 

encantava naquela casa, mas não sabia de quem era! Nunca me interessei de saber 

quem residia ali, porque naquele tempo, a história de Pelotas não estava em pauta 

ainda, nem paras crianças, na escola. Se falava que o nome da cidade era Pelotas 

devido às embarcações que atravessavam os arroios... Que tinha sido uma cidade 

planejada em tabuleiro de xadrês e deu! Portanto, qual não foi a minha surpresa, ao 

ler o livro da professora Zênia: “Pelotas, Casarões Contam Sua História” e 

reconhecê-la e aí, me surgiu a idéia de escrever minha Dissertação, embasada na 

revitalização dessa casa, de sensibilizar os órgãos públicos, para que revitalizassem 
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esse imóvel). 

Não, eu acho uma ótima idéia! (Eu até nem posso falar mais agora, porque tem 

pessoas que são contrárias a idéia). 

Pois é, o motivo de serem contrários eu acredito que é um motivo muito 

pequeno, porque, o fato de que se tombe uma outra casa, que Simões Lopes Neto 

morou, não vai desmerecer ao trabalho que foi feito em relação ao tombamento de 

uma casa, onde já está funcionando o Instituto João Simões Lopes Neto. O Instituto 

João Simões Lopes Neto existe independentemente da casa, do prédio. O prédio é 

ótimo para ele nesse momento e essa outra casa, poderia servir para outra coisa 

(quem sabe para a Academia Pelotense de Letras, ou, um Museu cultural, não sei, 

tem tanta coisa que poderia ser pensada). Exatamente, exatamente! (mas, como 

João era um literato, seria interessante que abrigasse a Academia Pelotense de 

Letras). Eu acho que poderia ser, assim como para qualquer outra finalidade, porque 

ela tem o valor histórico de ser uma casa arquitetonicamente representativa da 

aristocracia pelotense, só por esse fato, além disso, o fato de ser uma casa em que 

Simões Lopes Neto, residiu. Quer dizer, tudo isso é independente do fato de existir o 

Instituto Simões Lopes Neto, num dos prédios que Simões Lopes Neto morou, 

também. Acho que tem que se desvincular, do Instituto. 

O que interessa é o valor da casa, é o fato dela, intrinsecamente, ser valiosa e 

pelo fato de Simões Lopes Neto ter morado nela (claro). O destino a dar a essa 

casa, é uma outra coisa. Se fosse, por exemplo, se resolvessem transferir o instituto 

Simões Lopes Neto, dessa casa para aquela lá, também não haveria problema 

nenhum, seria uma casa mais espaçosa e aquela continuaria sendo a casa que 

João Simões Lopes Neto morou e por isso que está tombada. O que eu acho é que 

só somariam às coisas, eu tenho muito medo dessa apropriação da memória de 

Simões Lopes Neto, por um determinado grupo (ninguém tem o direito de se 

apropriar de ninguém, nem num casamento, risos). Exatamente! Ele é uma figura 

pública, uma figura do patrimônio de Pelotas, então, obviamente, que não pode 

pertencer a somente um grupo de estudos, quer dizer, se surgir outro grupo, com 

outro nome, também esse outro grupo vai acrescentar valor, cada um vai 

acrescentando alguma coisa, às vezes uma coisa pouco importante, insignificante, 

por exemplo: Qual a religião Simões Lopes Neto (se ele era maçom ou não?). Exato! 

Outro, pode trazer uma contribuição literária maior, pelo valor de Simões Lopes 
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Neto, outro, traz uma descoberta de alguma coisa que ainda não se sabe, por 

exemplo: Se ele estudou medicina, ou não. Se alguém descobrir um livro inédito de 

Simões Lopes Neto, que não se tem certeza se, realmente ele escreveu, se supõe 

que não, mas de repente aparece um inédito dele, que ele prometeu...  

Bom, as contribuições têm as diferentes tratativas, mas todas elas são 

valiosas, porque acrescentam valor, assim como o tombamento de uma casa.  

(Há dois ou três anos atrás, eu estive em Pelotas, numa FENADOCE e ainda 

havia as duas estátuas de mármore no pedestal das escadarias laterais, que 

acessam ao segundo andar da casa e se não me engano, as que representavam à 

primavera e o verão e na outra escadaria, só restava o pedestal delas. Agora, já não 

tem mais nada, a casa está totalmente abandonada, tanto é que, eu consegui entrar 

por uma porta lateral, que está aberta. Lá dentro tem um piano, com as teclas todas 

reviradas para cima, uma banheira, jogada no meio da casa, o banheiro sem 

nenhuma louça sanitária, enfim, me deu vontade de chorar! Eu fotografei tudo o que 

pude, mas, não sei quem é o dono). 

A casa... Ela era da família Hirsche, ultimamente não sei se continua sendo (o 

secretário de cultura me falou que era da família Hirsche, mas que a casa foi de 

Simões Lopes somente por um ano e que ele não tem conhecimento se ele 

realmente residiu nela. Sabe que morou lá uma senhora que era poetisa e que foi 

casada em primeiras núpcias com o Salles Goulart, não estou lembrando o nome...). 

Ah, foi a Walkíria! Eu não sabia que a Walkíria tinha residido lá. Eu tenho até 

um aluno, que está escrevendo sobre o romance do Salles Goulart com a Walkíria. 

(Então... O Secretário da Cultura, Mogar Xavier, foi quem me deu esta 

informação, mas ele disse, repito, que quanto ao fato de Simões Lopes Neto ter 

residido lá, ele realmente não sabe). 

Não, isso aí eu acredito que está perfeitamente estabelecido através de um 

livro de memórias da Ivete, Ivete Simões Lopes Massot! (Eu estou lendo ele agora, é 

muito interessante). 

 

P. E este livro é confiável, professor? 

R. Plenamente!  Ela pode ter romanceado algum detalhe em algum diálogo, do qual 

o Carlos Reverbel se refere, mas não que ela tivesse inventado que ele houvesse 

morado numa casa e que isso não fosse verdadeiro. É claro que ele morou nesta 
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casa, disso eu não tenho dúvida nenhuma! 

(Então está, professor, foi um prazer lhe conhecer, muito obrigada, o senhor é 

uma simpatia!). 

Muito obrigado! O prazer foi todo meu.  
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UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: COMUNICAÇÃO, TURISMO E LAZER - 

CECIESA 
PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM TURISMO E HOTELARIA - MESTRADO 

ACADÊMICO 

 

Entrevista com Marcelo Mazza Terra 

 

Data: 26/11/09 às 11h: 00.  

Local: Secretaria de Turismo. 

Endereço: Museu da Baronesa, Av. Domingos de Almeida, 1490, Areal, Pelotas, RS. 

Entrevistado: Secretário do Turismo, Sr. Marcelo Mazza Terra. 

 

Bom dia Senhor Secretário, eu me chamo Maria Leopoldina e sou mestranda do 

Curso de Turismo e Hotelaria da UNIVALI. 

 

P. Qual é o seu nome completo? 

R. Meu nome é Marcelo Mazza Terra e é um prazer recebê-la aqui (muito obrigada). 

 

P. O Senhor é natural de Pelotas, ou apenas reside nela? 

R. Sou natural de Pelotas. 

 

P. Qual é a data de seu nascimento? 

R. Eu nasci no dia 16 de dezembro de 1964. 

 

P. O senhor por acaso é descendente do Comendador Rafael Mazza, fundador e 

proprietário das Lojas Mazza, vulgo, Bazar da Moda? 

R. Exatamente (Eu conheci muito as Lojas Mazza), ele faz parte da história dos 

pelotenses, eu sou bisneto dele, sou neto do Rafael, o filho mais velho dele (sabe 

que a minha mãe foi uma jovem inovadora na época, pois antes de casar, lá pelos 

fins dos anos 30 e início dos quarenta, ela trabalhou nas Lojas Mazza e ela era uma 

das paixonites do Comendador, paternalmente, é claro (risos). Ela trabalhava na 

perfumaria, coisa rara naquela época, pois as moças não trabalhavam fora, mas se 

fosse nas Lojas Mazza, eram muito consideradas). Realmente, houve isso! 

P. O Sr. conhece a história do tradicional desfile do Carro do Papai Noel, no mês de 
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dezembro? 

R. Olha, não só conheço como tive oportunidade de sair no Carro do Papai Noel. Até 

os meus 5 anos de idade eu saí (Ah é?), depois que meu vô faleceu, o Rafael, filho 

do Comendador, foi que acabou o desfile. 

 

P. O Sr. poderia narrá-lo, resumidamente, só para a gente ter um idéia? 

R. O desfile? (é, o desfile). Bem, o desfile era tradicional, e mexia com toda a cidade 

e região, onde eram feitos carros alegóricos, com o Papai Noel e montavam um 

presépio em cima, um presépio vivo, com as crianças ali, trajadas (de anjos, não?), 

de anjos e faziam então esse cortejo pela cidade, pelas principais ruas e foi uma 

coisa que mexeu muito com os sentimentos das pessoas. Até posso falar hoje, a 

senhora é testemunha, o gravador não vê, mas a gente acaba se arrepiando, porque 

marcou uma época, marcou gerações (Marcou a minha infância e o senhor não sabe 

o quanto, porque ainda por cima, eu faço aniversário no Dia de Natal). Olha, que 

interessante! (Então a gente ia lá para frente do Mazza, era à noite e uma ou duas 

semanas antes começava no rádio, na Rádio Pelotense, anunciar o desfile e as 

crianças iam ficando, assim, sabe, todas alvoroçadas esperando aquele dia, aquela 

noite). (O Papai Noel subia na Matriz da loja e discursava para nós). Isto, 

exatamente! (Ah, eu amava e fico até emocionada, só de lembrar). 

 

P. O senhor considera que ele poderia ter sido ou vir a ser, um atrativo turístico, no 

caso de haver novas edições? 

R. Espero, pois isto por muito tempo foi meu sonho, hoje é minha meta (Ai, mas que 

bom!). Quero muito fazer isso, claro que quando a gente está num cargo político, 

isso tem que ser muito bem pensado porque parece que são favorecimentos 

pessoais. (E não é o caso.) Não é o caso, mas como eu tenho envolvimento com a 

família, é uma coisa que está sendo construída aos poucos. Todo mundo apóia, todo 

mundo que conhece, quer ver isso novamente! Esse ano, o Natal aqui em Pelotas... 

Ele vem nos últimos anos num crescimento, no ano passado a RBS fez um concurso 

das cidades mais bem iluminadas do Rio Grande do Sul em decorações natalinas, 

Pelotas ganhou (Ah, que bom!) e isto foi um incentivo, hoje a Prefeitura está 

investindo mais. (Eu reparei que a Rua Andrade Neves e a Quinze, estão cheias de 

árvores, de pinheiros de Natal). Isto! E na praça central, a Coronel Pedro Osório, e 
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aí a comunidade começa, também, a entrar no espírito do Natal, preparada. Esse 

ano, aqui, nós estamos aguardando uma verba do Ministério do Turismo, que deve 

ser respondida na terça-feira no máximo, onde nós vamos acrescentar luzes, porque 

nós queremos chegar em 2012, que é o dos 200 anos da cidade, com esse produto, 

que é o Natal, no sentido turístico, bem evoluído. Porque como tem o Natal Luz de 

Gramado... Mas nossa idéia é assim, oh, nós queremos ter um desfile temático.  

Ao invés de Gramado, que conta a Paixão de Cristo, nós queremos trazer a 

volta do Papai Noel e também um desfile temático, pois nós temos a tradição de 

uma Escola de Samba muito grande aqui, então, com carros alegóricos, contando a 

história da cidade, desde o início, das charqueadas até a história do Salão dos 

doces (Bah! Mas que bonito!)...  

É uma maneira de contar a nossa história, instruir nossa população e aos 

nossos visitantes, mas como é uma coisa assim, que tem que ser muito bem feita, 

não dá para ser feita pela metade, até para não frustrar o conhecimento do passado, 

uma coisa tão maravilhosa, tão soberba, nós tomamos passos cautelosos. (Seu 

bisavô sabia ser um empreendedor, não é?). É, ele era um italiano não é? Era um 

italiano que veio da Itália para cá, começou como mascate e acabou assim... A 

família italiana gosta muito dessas comemorações, dá muita importância à família, 

então isso foi uma coisa muito bonita.  

 

P. E As Lojas Mazza se localizam no centro histórico? 

R. É... Não deixa de ser... Na Andrade Neves esquina Floriano, hoje não faz mais 

parte, ela fechou em 89, mas o prédio continua ali no calçadão e o Bazar, que era o 

Mazza feminino, também ali no calçadão (No Mazza se comprava desde o botão, 

até um casaco de peles, perfumes importados). É... Compravam-se móveis, 

porcelanas, saía-se com a casa montada. 

 

P. O senhor acredita no sucesso do desenvolvimento turístico, aqui em Pelotas? 

R. Acredito, como já estou vendo, estou muito contente... (O turismo cultural?). Olha, 

a senhora diz especificamente o turismo cultural? (é!) Está, porque nós temos o 

turismo de negócios, o de eventos, que são bastante desenvolvidos, em função das 

Universidades, da EMBRAPA.  

E o turismo cultural é um produto que foi formatado há poucos anos e ele vem 
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num crescimento muito grande nos últimos anos. Eu diria assim oh, que não existe 

uma cidade pronta, nós estamos sempre aprimorando, trabalhando, nós não 

deixamos de ser uma cidade potencialmente turística, pois uma cidade passa a ser 

um local turístico, quando a população percebe e trabalha junto, ela conta a história 

com orgulho, então esse trabalho de sensibilização, de conhecimento, é um trabalho 

lento. Nós, hoje, recebemos muitas pessoas que vêm pra fazer o turismo cultural, A 

Casa das Sete Mulheres, deu um impulso muito grande para isso, as pessoas vêm 

para conhecer, como outras pessoas que vêm para o turismo de negócios e tem a 

sua atração puxada para Pelotas, depois do congresso, do simpósio (É, porque eu 

acho que essas divisões da área do turismo, são apenas pró-forma, porque as 

pessoas vem a negócios, mas aí aproveitam e vão passear, vão comprar, vão 

freqüentar restaurantes, etc...). 

 

P. Quais os atrativos que a Cidade proporciona aos turistas, em geral? 

R. Bom, nós temos desde o seu legado cultural, arquitetônico, urbanístico e a sua 

história. Então nós começamos o roteiro cultural (material e imaterial?), material e 

imaterial, então, como ia dizendo, ele começa no Laranjal, onde teve a primeira 

Estância, depois vêm as Charqueadas onde foi criada a Cidade, que nos levaram a 

este grande apogeu e o Centro Histórico, onde estão localizadas as casas dos 

charqueadores, os teatros, enfim, então temos aí o material e o imaterial. Temos 

também a Colônia, que também vem crescendo com o turismo rural e que em 

Pelotas, é um diferencial. Nós estamos, também, muito perto da Praia do Cassino, 

que é uma praia de mar, mas têm muitas pessoas que não gostam de praia, não 

gostam de mar e gostam de Serra, e a nossa Serra está a 20 km do Centro da 

cidade. (Como chama a Serra aqui, mesmo? É a Serra dos Tapes?) Não, não, a 

Cascata, nós temos a Cascata, Monte Bonito, Morro Redondo, então são locais que 

hoje já tem vários empreendimentos, nós temos a __________ que é uma 

associação que já tem 14 empreendimentos, entre pousadas, campings, cascatas, 

vinícolas... (Também está havendo a indústria de vinhos, aqui em Pelotas?) Sim, ela 

é artesanal, é muito interessante, porque Pelotas tem o seu diferencial, pela sua 

diversidade, nós temos 28 etnias que formaram e formam Pelotas.  

A colônia italiana é forte, a francesa, a judaica, a japonesa, então, isto nos 

faz ser um caldeirão cultural, uma cidade cosmopólica como no passado. 
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P. E a rede hoteleira é satisfatória para atender a demanda? 

R. Não! (Não? risos) Hoje em dia digo: bom que não e pena que não!  

Bom porque nós temos uma demanda maior do que ela pode e pena que hoje 

ela não está estruturada para mais pessoas. Hoje, para a senhora ter uma idéia, a 

Fenadoce, ela... A nossa média de excursões de ônibus é... Não é de ônibus, 98% 

vêm e voltam, ou seja, não permanecem na cidade. Nós não temos como difundir, 

pois fizemos um trabalho no Uruguai e aí passamos de 4 pra 8 excursões e aí 

paramos, porque temos que vender com antecedência e lotam. No entanto, nossos 

hotéis não têm condições de como fazer uma reserva prévia, para vender para 

agência, para serem comercializados. Tem o pessoal que vêm de carro, as pessoas 

aproveitam, também, para fazer eventos, como: Encontros de Médicos da Formatura 

do ano de 1975, neste período, se coincide com a Fenadoce, então fica super lotado 

(Ahã) e um congresso da UNIMED, que era pra 3.000 pessoas, não pode ser feito, 

porque nós temos em torno de 1.200 leitos (Que pena que não utilizaram o Grande 

Hotel, com a finalidade com o qual foi construído!).  

Mas este é o meu maior projeto! (Ah, não diga!) Desde que este Governo 

começou, em 2005, nós fizemos a proposta dele voltar a ser um hotel. Nós fizemos 

um projeto, foi aprovado e agora ele está em plenas obras de reestruturação, para 

voltar a ser um hotel, um hotel escola. (Ah, que maravilha para a Hotelaria!). Para 

hotelaria, para a qualificação, (Já pensou, para os hóspedes que chegam, instalados 

ali no Centro Histórico?) é tem esse glamour e é uma hotelaria de nível 

internacional, nós estamos negociando com a Universidade de Valência, na 

Espanha. (Tomara que dê certo!) A parte mais difícil já aconteceu, que é a primeira 

verba que nós precisávamos que era R$1.000.500,00, ela já foi aprovada e está em 

plena atividade agora, a empresa fazendo. Então, hoje em dia, Graças a Deus, no 

Brasil, as obras não têm como parar na metade, então é obrigado à continuidade de 

um projeto (Mesmo que o secretário do Turismo mude, ou o da Cultura...), mesmo 

que mude o Ministro, ou o atual Presidente, os projetos têm que continuar, (Do 

contrário é um dinheiro posto fora, não?) sim, é um dinheiro posto fora! 

Então nós estamos muito contentes com isso e queremos inaugurar em 2012, 

que é dos 200 anos da Cidade. 

 

P. O senhor acredita que a atividade turística acrescenta dividendos aos cofres 



 

127 

 

públicos? 

R. Ela acrescenta e a maneira como ela acrescenta é que é muito positiva, porque 

ela é uma cadeia muito espalhada, desde a vez das empresas de ônibus, que 

mantém os seus funcionários, o frentista, a mecânica, porque furou um pneu, as 

lojas, as casas de saúde. Não é só o restaurante, o hotel, o ponto atrativo, então... 

(Eu, por exemplo, vim para fazer entrevistas e pesquisar e já gastei bastante aqui, 

risos) Ficamos contentes e desejamos que tenha sido bem gasto, que tenha valido a 

pena! (Ah, com certeza, por onde eu fui, fui tratada com muita gentileza e é em 

proveito da minha dissertação, não?) Claro, com certeza! 

P. Bom, quais são os projetos turísticos priorizados no momento e para um futuro 

próximo? 

R. Nós trabalhamos assim oh, os pilares, que nem eu falei para a senhora, é em 

cima da conscientização, que é um trabalho de base (Ah sim, é o básico), nos 

colégios, trabalhos junto às Universidades, que temos dois cursos aqui em Pelotas, 

e fazemos também, um trabalho de base com os taxistas, guardas municipais, 

guardadores de carros, para eles irem transmitindo... Não com a preocupação que 

teve no passado, deles ensinarem a história, isto quem faz é o guia, é o profissional, 

eles têm que ter a noção, e tem que conhecer e amar. Eles têm que brilhar o olho e 

indicar os locais. Então o nosso trabalho é em cima disto. Outro, é na sinalização 

turística, nós conseguimos colocar 260 placas de sinalização, pois que não tinha 

nenhuma na cidade, hoje estamos sofrendo, com esses vendavais, mas 

continuamos este trabalho, botamos 260, entre urbano e a parte rural, porque a 

colônia também foi sinalizada. Outro trabalho que se faz, é a divulgação. Pelotas 

hoje está constante nas feiras, nas maiores feiras nós estamos sempre participando 

e também fazendo parte dos pólos, Pelotas faz parte do pólo eco-operador, do pólo 

eco-turístico estadual da região sul. O prefeito é vice-presidente da associação dos 

municípios turístico históricos do Brasil, então, Pelotas faz essa divulgação e tem 

como seus projetos, então aí, a nível global, um projeto regional, nós entendemos 

que o projeto regional dá uma movimentação para a região e uma qualificação. Nós 

estamos trabalhando para que Pelotas possa ser inserida, durante a Copa do 

Mundo, como uma cidade que possa vir a receber uma Seleção, para o período de 

treinamento e também vamos fazer parte de um grupo que vai para a África do Sul, 

para vender o Rio Grande do Sul (Vender turisticamente), vender turisticamente, 
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para que as pessoas venham aqui, quer dizer: Nós vamos para a África do Sul para 

fazer contato com as Seleções, para que em 2014, que é a época da Copa do 

Mundo no Brasil, venham visitar Pelotas, mesmo que não haja jogos aqui, mas vai 

haver em Porto Alegre e durante o tempo de folga deles, venham conhecer um 

Brasil diferente, têm vários Brasis a ser conhecidos, nós só queremos mostrar, 

também, o nosso.  

Então, os projetos de postos de informações, enfim, é uma dinâmica que está 

acontecendo na cidade, é a reativação do Natal, o Projeto Verão, O Laranjal, o 

Réveillon, que se tornou uma coisa tradicional, que se fez e que foi tomando um 

porte tal, que agora as pessoas exigem isso, é uma coisa positiva. (Aqui vocês 

fazem shows pirotécnicos no réveillon?) Shows pirotécnicos, shows artísticos, as 

pessoas passam a noite inteira festejando. 

 

P. Achei muito interessante, no Teatro Sete de Abril, que tem uma noite, que é 

gratuita, como se chama, mesmo? 

R. Sete ao Entardecer. (Eu assisti agora, achei muito bonito!). 

 

P. Bom, eu vou lhe perguntar agora, bem, aí já entra numa parte histórica, mas 

penso que o senhor poderá me responder: Quem foi João Simões Lopes Neto? 

R. Sim, com certeza! Acho que todo Pelotense e o gaúcho, tem que conhecer os 

contos de João Simões Lopes Neto. 

Nós temos hoje um Instituto, não sei se a senhora chegou a conhecer (Sim, 

cheguei, na Rua D. Pedro II, certo?), fora o Secretário de Cultura, que é um 

Simoniano, e vive estudando, estudando, então, nós do Turismo, temos uma 

facilidade, porque nós temos o que mostrar o que contar. Se a senhora for à 

Charqueada São João, que é da minha família, que é a casa do meu avô e da minha 

avó, onde foi filmada “A Casa das Sete Mulheres” (Olha a coincidência, porque eu 

fotografei justamente a Charqueada São João!). Ah é? 

Então, não podiam deixar de estar lá, vários livros, entre eles, “Os Contos 

Gauchescos” que é uma, referência hoje, para os gaúchos (Sim). 

 

P. E qual é a sua opinião a respeito da restauração, do primeiro Palacete que ele 

residiu, quando veio pra Pelotas e que ficava ali na Rua Barão de Santa Tecla, na 
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época chamada, Paysandu, ao lado dos Trápaga? Na esquina era a casa dos 

Trápaga e logo descendo um pouquinho, era a casa. O que o senhor acharia se 

pudesse ser revitalizada esta casa? 

R. Esse, também é um trabalho no qual já estamos bem adiantados, porque o 

“Programa Monumenta”, hoje, é um programa do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, junto com o Governo Federal e Municipal, nos últimos anos, nós 

captamos R$ 11.000.000.00 pra fazer o entorno do Centro Histórico, porque o 

programa, ele só era pra fazer uma área delimitada, à volta da Praça. Porque a idéia 

era justamente assim: Ter uma finalidade, pra fazer o efeito dominó na população, 

porque hoje se vê a população, principalmente a municipal, onde não paga o 

imposto predial, o IPTU, manter a fachada e o telhado arrumados, é uma maneira de 

conservar. Esse efeito dominó é positivo para todos os imóveis inventariados, todos 

eles têm esta isenção. Então a população, também, se empolgou com esta iniciativa. 

Hoje nós já fizemos um pedido, ao Ministério da Cultura, para que ele seja 

estendido a uma área maior, com um braço, também, para ir até as Charqueadas, 

então, não é só o Palacete, as charqueadas também vão entrar numa condição de 

ser possível, também, buscar verbas para sua restauração. 

Hoje o Palacete é um prédio privado, como as charqueadas também são 

prédios privados, mas se não têm recursos, poderá ter recursos através de 

financiamentos a longo prazo, de 15 a 20 anos, com juros muito baixos e as pessoas 

poderão restaurar e aí buscar até uma atividade de sustentação financeira. 

 

P. Haveria a possibilidade de a Prefeitura comprar o prédio do dono, se ele não tem 

condição financeira? 

R. É uma questão mais financeira do que de interesse. Interesse Pelotas tem, 

porque imagina que maravilha se todos pudessem ser restaurados... (Eu estive lá, 

eu estive lá e deve ter sido muito lindo!) Imagino, também! 

Tem outra casa dele, que foi restaurada, onde é o Instituto (Mas esta outra, dá de 

dez a zero, risos). 

 

P. Então, em sua opinião, a preservação do Patrimônio tem sido benéfica, para o 

fomento do turismo em geral? 

R. Com certeza, até porque virou uma referência nacional. Pelotas não estava nem 
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no circuito turístico, hoje é convidada para todos os encontros turísticos históricos, 

então quando Pelotas vai, hoje, para um congresso e é convidada a sentar ao lado 

de Ouro Preto, de Parati, de Congonhas, é um orgulho para nós. (Que eu acho 

muito merecido, aliás, porque aqui, é uma arquitetura diferente daquelas lá, a nossa 

seria neoclássica, ou eclética, não sei...). As duas. (E lá, é mais o Brasil colônia, 

vamos dizer assim). Isto! É o Portugal, Portugal! 

Nós tivemos muitos contatos de exportações/importações com a Inglaterra, 

França, Itália, daí o ecletismo...(Sabe, Marcelo, eu tenho mais de 60 anos e vivi um 

período em Pelotas, que ainda era áureo, então eu residia numa cidade, que eu 

imaginava que todas fossem iguais, porque a gente quase não viajava naquele 

tempo) Claro! (E era uma pequena cidade européia, na época, porque os casarões 

ainda eram super conservados, havia carro que lavava as ruas de Pelotas, os 

paralelepípedos eram escovados e enxaguados, procedimento que, segundo uma 

minha irmã, só viu recentemente, em Paris. É uma cidade que foi um referencial 

para o Brasil!).  

Eu tenho muitos contatos de gente que vem a Pelotas e ouço muitos 

comentários, que Pelotas, além de ter este valor urbanístico bastante grande, esta 

história bonita, tem, também, um legado pela educação! 

Hoje me comentou até, um senhor, de Curitiba, que notou a diferença nos 

restaurantes, onde as pessoas falavam baixo. É um pequeno detalhe, mas tem um 

diferencial e olha que não era um restaurante requintado, não era um restaurante 

francês. Os modos das pessoas não é estilo Rio de Janeiro, que é tudo no grito. É o 

procedimento natural das pessoas e nós temos isto, então eu acho este legado 

muito importante. (Eu acho que isto existe mesmo, porque todas as pessoas que 

perguntam a minha naturalidade, em geral porque eu não moro aqui no Rio Grande 

do Sul, pois já morei em São Paulo, Belo Horizonte e agora estou em Santa 

Catarina. Quando falo que sou de Pelotas, eu noto assim; certo tipo de respeito, pela 

cultura). É, isto é fantástico, a gente quer é isto, as novas gerações valorizando, pois 

quem não conhece o seu passado, não tem como construir o futuro. 

Bem, eu tenho um material para a senhora, que não mostrei antes, para não 

estragar a surpresa! 

Denise! Pega no banco de dados aquele material que eu mandei separar! 

Este aqui é um material que nós preparamos para vender a Cidade, não só 
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para o turismo, como para os empreendedores. Então é assim: Entre Qualidade de 

Vida e Bons Negócios; abrimos aqui, e, Fique com os Dois! (Ah, que interessante... 

Que lindo!). 

Aqui tem os principais dados da nossa cidade, porque entre tantos benefícios 

oferecidos, nós somos um Pólo de serviços de saúde bastante forte aqui na região, 

porque Pelotas tem 350.000 habitantes, mas têm uma população de 1.000.000, por 

causa das 28 cidades da região, que vem para tratamento médico, estudo, 

compras... Aqui passamos também para a parte da infra-estrutura, onde nós temos 

uma pequena dificuldade no Brasil, que é a capacidade da parte elétrica e nós 

podemos crescer, pois nós temos uma infra-estrutura muito boa, a chegada em 

Pelotas, a telefonia, porque a CTMR, até bem pouco tempo era uma Empresa local. 

(O senhor acredita que quando eu era criança nós já tínhamos telefone em casa? O 

número era 4235, somente quatro algarismos, mas pense bem! Há mais de 50 anos 

e já existia há bem mais tempo telefone em Pelotas! Era Porto Alegre e Pelotas). É 

verdade, era isto mesmo!  

Aqui tem economia..., serviços..., cultura..., esporte..., lazer..., a parte rural... 

(Que material maravilhoso!).  

Nós temos hoje, três Orquestras Filarmônicas em Pelotas, (Ah é?) e é muito 

raro uma cidade ter uma. Temos o “Tholl” que hoje é uma referência nacional, é um 

grupo Circense e já se apresentou até no “Faustão”. A tradição esportiva no futebol 

é uma paixão, Pelotas e a cidade de Campinas são as duas únicas cidades do Brasil 

onde primeiro se torce pelos clubes locais e depois pelos times de fora. Então, 

primeiro é Pelotas ou Brasil, pra depois ser Inter, ou Grêmio, risos, coisa muito rara! 

(É verdade!) 

Também falamos no Turismo, no Turismo Rural, na nossa Fenadoce, temos 

também uma feira muito grande aqui, que é a “Colonistenfest”, que é dos alemães, é 

uma festa tradicional (Diz que o alemão que veio para Pelotas, era da Pomerânia, é 

verdade?). Da Pomerânia, inclusive ainda hoje, muitos falam pomerano. E aqui, 

temos um CD, que tem o que está aqui, mais detalhadamente. 

Hoje está acontecendo uma coisa super boa, que deu um crescimento muito 

grande (O Super Porto de Rio Grande?), O Super Porto de Rio Grande!  

Bom, em cada três empreendedores que vêm trabalhar em Rio Grande, dois 

vêm morar em Pelotas, porque têm uma qualidade de vida que é muito boa, porque 
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têm boas escolas, boas Universidades, têm clubes. Nós temos dois campos de golfe 

em Pelotas, a parte náutica muito forte. (Aliás, sempre foi muito forte, o meu pai era 

sócio Das Regatas, do Clube Regatas, era um esporte a remos.) Isto, e natação, 

porque faziam ali, no São Gonçalo, pois como não haviam piscinas, acabavam 

nadando lá. 

Outra coisa importante que nós não falamos, é que a noite, em Pelotas, por ser 

uma cidade jovem, é fantástica. Eu só conheço no mundo, Pelotas, é claro, vamos 

tirar Nova Yorque aí, essas cidades... Mas, Pelotas e Porto Alegre têm eventos 

todos os dias (À noite?), a gurizada jovem quer sair, chama balada, não? (Sim). Se 

quiserem sair na segunda-feira? Tem! Como eles fazem isso eu não sei, porque eu, 

não consigo! (risos). Mas todos os dias têm!  

Têm restaurantes que ficam abertos até tarde da noite. Nós temos Caxias, que 

é uma cidade industrial, com diversos empreendedores, de todo o país, mas que às 

11h não têm mais nada e aqui têm locais, que se nós fizermos propaganda para o 

turista, ou para um representante comercial, que está no hotel: Olha, não deixa de ir 

ao restaurante Rua Quinze, por exemplo, que é a segunda sem lei, como eles 

chamam, na segunda-feira. Se ele chegar lá às 22h00h e sair às 23:00h, ele vai 

dizer: Pô, aquele secretário me mentiu! Mas, se ele passar lá, a 01h da manhã, vai 

ter fila na porta! (risos. É tipo Buenos Aires?). Pois é, acho que pegamos os ares 

platinos! 

Isto é muito interessante, esta diversidade gastronômica, a preços módicos, 

não tem nem como comparar com Porto Alegre, a vida em Pelotas, desde aluguel, 

os Cursos das Universidades, como, também, à noite, é muito mais barato! Então a 

gente vê que é uma cidade com um potencial muito grande, uma preocupação e 

uma responsabilidade, também muito grande e a gente têm investido muito nos 

serviços, porque o Turismo, ele capitaneia esse desenvolvimento em Pelotas. 

Porque o desenvolvimento, quando vem a partir da indústria, a esperança do 

trabalho trás consigo um bolsão de pobreza muito grande, de violência, drogas. 

Então em Pelotas, nós estamos muito contentes, porque houve uma ação em 

conjunta da sociedade, claro que capitaneada e realizada pela Polícia Civil e 

Federal, onde desmontaram uma quadrilha que tomava conta de 80% das drogas da 

Cidade (Nossa!). Então o Prefeito vem com essa preocupação muito grande de 

manter Pelotas como uma cidade com qualidade e segurança (Eu tenho ouvido falar 
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muito bem a respeito dessa administração do Fetter, quer dizer, do Fetter Jr.). 

Excelente administrador, pensando no futuro! Porque a gente já sabe, que Gramado 

e Canela, foram as cidades escolhidas por aquelas pessoas que têm uma condição 

boa de vida e se aposentaram, pra ir morar e viver tranqüilos, só que, hoje, não há 

um só terreno, por menos de R$ 200.000,00, então, espera aí! Ficou impraticável! 

Então, nós estamos nos preparando para ser a cidade do futuro, também na 

qualidade de vida, para que as pessoas venham morar aqui, nos interessa isto. 

Assim como nos Estados unidos, as pessoas baixam para o sul, para Flórida, Miami, 

Costa rica, etc., nós vimos aí um potencial de desenvolvimento interessante, porque 

estas pessoas têm uma condição financeira muito boa, então a idéia é de irmos nos 

preparando, também, para atingir este objetivo (Que coisa boa!). 

 

Despedida. 

(Então, foi um prazer conhecê-lo, muito obrigada, o senhor foi muito gentil!). 

O prazer foi todo meu! Gostaria que a senhora ficasse com este material e o 

levasse pra lhe ajudar e vejo que dá pra ser uma embaixadora de Pelotas! (Ah, com 

certeza!)  

O que de fato já é, porque o pelotense, quando sai daqui, nunca esquece.  

(É... Inclusive o meu sonho, e o da minha irmã, imagine, é o de que nós duas 

viéssemos para Pelotas, morar no edifício ao lado do Sete de Abril, em frente à 

Praça Coronel Pedro Osório). Espero que este sonho se realize! (Quem sabe, não 

é? Quem sabe...?).  
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UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: COMUNICAÇÃO, TURISMO E LAZER - 

CECIESA 
PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM TURISMO E HOTELARIA - MESTRADO 

ACADÊMICO 

 

Entrevista com Suely Duarte Simões e Mirsca Dias da Costa Simões Lopes 

 

Entrevistadas: Ilmas. Sras. Suely Duarte Simões Lopes e Mirsca Dias da Costa 

Simões Lopes.  

Local: Residência de Dona Suely: Rua Pedro Toledo, n°, 80. Bairro Simões Lopes, 

Pelotas, RS. 

Data: 27/11/2009, às 16h. 

 

Apresentação. 

 

Boa Tarde, Dª Suely!  

 

Meu nome é Maria Leopoldina, sou mestranda da UNIVALI e tenho imenso 

prazer em conhecê-la! 

Conforme agendado anteriormente, através da Professora Zênia, aqui 

presente, viemos até sua casa, para lhe fazer uma pequena entrevista. Trata-se da 

história de vida de um parente seu, o escritor regionalista João Simões Lopes Neto e 

do qual, imagino que tenha muito a recordar. 

O prazer é inteiramente meu em recebê-las, mas, infelizmente, não é bem 

assim, pois meu pai foi um tio bem mais moço do que ele e o último filho do 2° 

casamento do Visconde da Graça, enquanto João era neto do Visconde, através de 

seu primeiro matrimônio, assim sendo, quando eu nasci, ele já havia falecido. 

Além disso, casei-me muito nova, como era hábito naquela época e como já 

residia no Rio de Janeiro, o meu noivo era um moço carioca e por lá vivi, por 

aproximadamente vinte e oito anos. Deste modo, tomei a liberdade de convidar uma 

sobrinha, que chegará daqui a pouco, pois penso que ela terá mais detalhes a lhe 

acrescentar. 

Muito bem, sem problemas, mas enquanto aguardamos sua chegada, 

podemos ir conversando? (Leopoldina). 
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Com certeza, fique a vontade! (Dª Suely). 

 

P. Por favor, a senhora poderia me dizer o seu nome completo? 

R. Meu nome é Suely Duarte Simões Lopes. 

 

P. Qual a data de seu nascimento e sua naturalidade? 

R. Nasci em Pelotas, no dia 1° de dezembro de 1919, portanto, semana que vem 

completarei 90 anos! 

(Meus parabéns, a senhora, realmente, não aparenta!).  

 

P. Onde a senhora estudou na sua infância e adolescência? 

R. Primeiro fui interna no Colégio São José, na cidade de São Leopoldo, pois 

naquele tempo era hábito, às crianças oriundas de famílias mais abastadas, 

estudarem em regime de internato e depois, já mocinha, no Ginásio Pelotense, aqui 

mesmo em Pelotas.  

Quando o meu pai foi eleito Deputado, fui morar no Rio de Janeiro e lá eu 

estudei nas “Jacobinas”.  

 

P. A senhora se recorda quais eram os locais freqüentados pelos moços, aqui em 

Pelotas, na sua época? 

R. Ah! Era na Rua Quinze e na Praça D. Pedro II, hoje, Coronel Pedro Osório. Ali 

fazíamos o footing. Além disso, tínhamos os Clubes: Diamantinos, Comercial, 

Brilhantes, onde freqüentávamos os bailes... Grandes bailes! Os Teatros, os 

Cinemas, as Confeitarias... Na Rua Quinze, não podíamos desfilar mais que duas 

vezes, pois do contrário podíamos ficar “mal faladas”. 

 

P. E o Carnaval, como era? 

R. Era maravilhoso, pois além dos bailes, desfilávamos fantasiadas no Corso, em 

cima de Carros Alegóricos! Numa dessas ocasiões eu saí de escrava da Déia 

Maciel. 

(Pois é; o carnaval em Pelotas já foi muito famoso!). 

 

P. Qual o grau de parentesco que a senhora manteve com João Simões Lopes 
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Neto? 

R. Eu era prima-irmã dele, com muito orgulho!Tenho muita vaidade nisso! 

 

P. Como se chamavam os seus pais Dª Suely? 

R. O meu pai era o Dr. Augusto Simões Lopes (O dono do Castelo?). Sim, o dono do 

Castelo e minha mãe era a Sra. Hilda Duarte Simões Lopes. 

 

P. A senhora nasceu e ou chegou a residir no Castelo? 

R. Nasci na casa de minha avó materna, pois nesta ocasião, o Castelo estava sendo 

construído, mas aos três anos fui residir nele. 

 

P. A senhora sabe que durante a minha infância, um dos meus passeios prediletos, 

era ir até o Castelo? Eu ficava olhando o jardim, o roseiral, as ameias em estilo 

medieval, imaginando que era o Castelo da “Bela e a Fera”. 

R. Que bonito! Criança tem muita imaginação!  

Olhe, estão batendo à porta, deve ser minha sobrinha quem está chegando...  

Mirsca, estas são a Dª Leopoldina, a senhora da qual lhe falei e a Professora 

Zênia de León. 

(Boa tarde, Mirsca, é um prazer conhecê-la!) O Prazer é todo meu! 

 

P. Bem, vamos dar início à nossa entrevista? 

R. À vontade! 

 

P. Por favor, você poderia me dar o seu nome completo? 

R. Meu nome é Mirsca Dias da Costa Simões Lopes. 

 

P. Qual é a sua naturalidade e data de nascimento? 

R. Sou natural de Pelotas e nasci no dia 19 de novembro de 1939. 

 

P. Qual é a sua profissão? 

R. Sou Pedagoga e Orientadora Educacional, além de funcionária pública 

aposentada. 
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P. Qual era o seu grau de parentesco com João Simões Lopes Neto? 

R. Ele era meu primo em 2° grau. 

 

P. Eu tenho lido muito a respeito dele, portanto, além de escritor, é do seu 

conhecimento, que ele teve uma fábrica de cigarros e vários outros negócios? 

R. Sim, ele teve uma fábrica de cigarros e vários outros negócios.  

No livro do Reverbel, “Um Certo Capitão da Guarda Nacional”, a senhora poderá se 

inteirar sobre a vida dele e também no livro do Diniz, “João Simões Lopes Neto – 

Uma Biografia”. É um livro completíssimo, muito esclarecedor, pois ali tem tudo. As 

tristezas pelas quais ele passou, a literatura que ele escreveu, os negócios que ele 

manteve, a casa em que ele morou, foi uma pesquisa muito bem feita, de muita 

verdade (Mirsca).  

Eu li o da Ivete Simões Lopes Massot, que segundo o Professor Mário Osório 

Magalhães, é muito confiável, mas vou procurar pesquisar nestes outros livros, 

também (Leopoldina). 

 

P. Ele teve uma filha de criação, vocês lembram-se dessa menina? 

R. Sim, mas ela morreu antes da Tia Velha (Dª Suely). 

 

P. Quem era a Tia Velha? 

R. Era a esposa dele, de nome Francisca de Paula Meirelles Leite Simões Lopes, 

Velha, era o apelido (Dª Suely). 

Mas, como eu estava dizendo, a filha estava acompanhando a Tia Velha no 

hospital e teve um câncer, parece que no fígado, no estômago, no intestino, não sei 

muito bem, foi uma coisa muito repentina. (Dª Suely). 

(No livro da Ivete, ela fala que esta menina foi adotada depois do falecimento 

da mãe e que morava com o pai e mais outros irmãos, num barco ancorado no Porto 

e que a esposa do João Simões Lopes, se encantou com ela e tomou-a como filha, 

por adoção). 

Isto eu não sei, o que eu sei, é que ela tinha um pequeno problema 

neurológico, mas era uma pessoa boníssima, muito carinhosa, chamava os pais de 

criação de paizinho e de mãezinha.  

Eu lembro que ela fazia lencinhos e depois vendia, pra angariar dinheiro e fazer 
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caridade (Mirsca).  

Era pra comprar caixões para os pobres, pois ela havia ficado muito 

impressionada ao saber que eles eram enterrados sem caixão. Os desvalidos dos 

hospitais, da Santa Casa, da Beneficência Portuguesa... (Dª Suely). 

Muitas vezes ela ia à nossa casa e mamãe os comprava, só para ajudá-la, 

visto que não eram de muito valor, pois ela ganhava pedaços de tecido, sobras de 

rendinhas... Fazia também flores de arame, aquelas florzinhas enroladinhas, que se 

usava na época (Mirsca). Elas eram pobres, muito pobres (Dª Suely)! 

 

P. Isto depois que o pai havia perdido tudo? 

R. Não! Isto depois que o pai já havia falecido, na idade em que ela era adulta, já 

madura. 

Eu lembro que a Tia Velha trabalhava no Conservatório e ela levava este 

artesanato até lá, para vender. Era a forma que ela havia encontrado de ajudar aos 

pobres (Mirsca). 

 

P. Vocês chegaram a conhecer o Palacete Paysandu, ali na frente da Praça do 

Pavão?  

R. Sim, conheci, mas já como a casa dos Hirsche (Dª Suely). 

 

P. Mas chegaram, a saber, que a casa tinha pertencido ao seu primo? 

R. Não, não chegamos, a saber. (Mirsca e Dª Suely). 

 

P. E vocês são a favor da preservação dos “Casarões”, aqui em Pelotas? 

R. Lógico, a preservação é importantíssima não é? Já muita coisa se perdeu, 

lamentavelmente... Houve uma época, quando eu era mais jovem, que num verão, 

eu fui passar uns dias na praia e na volta, um casarão belíssimo, na minha esquina, 

na D. Pedro II, tinha sido demolido. Acho que era do Barão... (Mirsca). Da 

Conceição, será (Dª Suely)? 

Não, o do Barão da Conceição era no Centro e este era na D.Pedro II, esquina 

da Andrade Neves. Eu sei que era lindíssimo, enorme, com escadaria de mármore e 

encimado por um mirante e demoliram para construir um prédio de apartamentos 

(Mirsca). 
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Quando eu conversei com o Secretário do Turismo ele me disse, “entre aspas”, 

que em parte foi bom que tivesse ocorrido uma certa estagnação econômica em 

Pelotas, pois do contrário, os terrenos teriam sido muito valorizados e a dizimação 

do patrimônio arquitetônico teria sido em massa (Leopoldina). 

Ah, é verdade, porque houve um tempo em que não se ligava para o 

Patrimônio Cultural, tudo o que fosse antigo, era considerado “velharia” (Mirsca). 

Essa casa da D. Pedro II era de qual Barão (Profª. Zênia)?  

Pois é, eu não me lembro, mas era uma casa muito linda (Mirsca)! 

Não era a do Barão e da Baronesa do Arroio Grande (Profª. Zênia)? 

É... Exatamente (Mirsca)! 

Pois é, quando ela falou em mirante eu logo desconfiei que fosse a deles (Prof. 

Zênia)! 

Naquela época, quase todos os casarões tinham um mirante, porque, como 

eram dos charqueadores, eles ficavam olhando para o Porto, para ver quando as 

suas embarcações chegavam e entravam no Canal do São Gonçalo, eu já li a 

respeito disso (Leopoldina). 

E, também, por uma razão de segurança (Mirsca).  

Ah, por certo, isto também (Leopoldina). 

 

P. Quais vocês consideram os principais atrativos turísticos da Cidade de Pelotas? 

Seriam os Eventos, os Negócios, ou seria realmente a arquitetura pelotense, que é 

uma arquitetura diferenciada?  

R. Eu acho que a arquitetura pelotense é um grande atrativo turístico, no momento 

em que esteja preservada, agora, com o Projeto Monumenta, estamos alcançando 

este objetivo e Pelotas é uma das poucas cidades do Brasil que foi agraciada por 

esse projeto, pelo valor de sua arquitetura.  

Agora nós estamos entrando numa segunda fase, que é para casas 

particulares, pois que antigamente ele era somente direcionado para prédios 

públicos e isto está dando condições, de muitas pessoas, de recuperar seu 

patrimônio (Mirsca). 

Esta vantagem, que eu saiba, é a isenção do IPTU não é?(Leopoldina). 

Não, não só isto, mas que as pessoas tenham acesso a financiamentos, com 

juros baixos e a prazos longos, para que possam conservar suas residências 
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(Mirsca). 

Mas então, por que não preservam este Palacete? Porque me disse a 

Leopoldina, que ele está caindo, que ela entrou livremente por uma porta lateral, 

fotografou o que pode, sem que ninguém a impedisse (Profª. Zênia). 

Pois é, talvez ele não esteja localizado dento da área protegida pelo Projeto 

(Mirsca). 

Mas o Secretário, o Marcelo Mazza, me disse que está em vias deles 

aumentarem este leque de alcance desse projeto (Leopoldina).  

É, isto dá para observar em Pelotas, que já se vislumbra um novo ar, as casas 

mais pintadas, mais arrumadas e uma coisa que eu acho muito importante, é que os 

pelotenses, hoje, estão reconhecendo o valor não é? Há uns anos atrás, 

descaracterizavam, desmanchavam não se davam conta (Mirsca). Eles não tinham a 

consciência! (Leopoldina) Não tinham essa consciência e hoje eu acho que estão 

tendo mais essa consciência. A gente vê que mesmo as casas mais simples, estão 

pintadinhas, arrumadinhas, ficam umas belezas, fazem parte de um conjunto muito 

interessante (Mirsca)! 

Então... A casa em que eu morava, fazia parte de um conjunto de cinco casas 

geminadas e que foram demolidas. Eram casarões altos, com porão, cinco degraus 

de mármore, um patamar assoalhado, com uma porta lateral para a sala de visitas, 

que se a gente não quisesse as pessoas não passavam dali, depois, havia uma 

porta de vidro, que acessava a um corredor comprido, com os dormitórios do lado 

direito, um passadiço envidraçado que dava para uma área aberta e servia para 

iluminar o interior da casa, a sala de jantar, a copa, tendo ao lado o quarto de 

empregada e descendo uns três degraus, vinha a cozinha toda revestida de 

escariola e finalmente... Vinha o banheiro e o pátio. A gente ficava com o maior 

medo à noite, de ir ao banheiro, pois tinha que atravessar aquilo tudo - risos! 

(Leopoldina). 

A minha mãe morou com a sogra e disse que para ir ao banheiro, eu não sei se 

faltava luz sempre, a vela chegava a apagar, porque elas passavam por um corredor 

com a vela, para chegar ao banheiro, tal o vento que circulava. O gaúcho, 

antigamente, não tinha noção nenhuma de conforto (Dª Suely). 

Eu lembro ainda, aqui no bairro, de ver passar a carroça da Prefeitura, 

recolhendo as cubas, pois muitas casas não tinham banheiro (Mirsca). 
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A nossa já tinha banheiro, direitinho! Eu lembro isto sim, era dos entregadores 

de lenha, dos carvoeiros, dos laranjeiros, gritando os seus pregões! (Leopoldina).  

Ah, naquele tempo, a gente tinha tudo na porta (Mirsca)! 

Eu vou contar uma curiosidade para vocês, que provavelmente vocês não 

saibam: Por isso então, que se usava o urinol (Prof. Zênia). 

Eu me lembro de ter lido a descrição daquele baile, que a Princesa Izabel 

participou em 1885, na Prefeitura, em que havia uma sala, não sei onde era, mas, 

era a sala dos penicos. Foi uma senhora bem idosa que me contou que ali, as 

mucamas ficavam cuidando e ajudando as moças que saíam do salão do baile a 

levantarem os vestidos e depois de se desocuparem, saíam dançando. Os homens 

iam à rua (risos) e as moças tinham a sala dos penicos (Profª. Zênia). 

Pois foi por ocasião desta visita da Princesa Izabel a Pelotas, que meu avô, o 

Visconde da Graça, lhe ofereceu um churrasco, churrasco de couro, com os mais 

variados tipos de doces. Foi levado para o local, uma chácara com uma casa muito 

bonita, que meu avô tinha na Serra dos Tapes, toda a prataria, cristais e porcelanas 

necessárias ao evento, para ela passar apenas um dia (risos), isto é o que mais me 

impressiona! 

 

P. Eu agora vou fazer uma pergunta: Tu moraste naquela casa da Serra dos Tapes 

Mirsca (Profª. Zênia)? 

R. Sim, aquela casa é nossa, ainda é. O meu marido mora lá (Mirsca). 

A Mirsca e o marido compraram aquela casa, pois a minha mãe vendeu (D. 

Suely). 

Aquela casa foi construída pelo Visconde da Graça, era uma casa de veraneio, 

minha avó vendeu e ela passou por uns dois ou três donos, até que nós a 

compramos (Mirsca). 

 

P. Onde fica a Serra dos Tapes (Leopoldina)?  

R. Fica passando o Retiro e depois sobe a Serra (Dª Suely). 

 

P. E é uma casa tipo do Castelo? 

R. Não, é uma casa colonial (Mirsca)! 

É lindíssima, toda com azulejos em alto-relevo, ainda lembro, mas já faz muito 
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tempo que eu não vou até lá (Profª. Zênia). 

Ela tinha o corredor todo de azulejos e a senhora que nos vendeu, retirou todo 

o azulejo. Ela tinha, também, iluminação de gás _______, todo o encanamento de 

cobre e quando ela saiu, retirou todo o encanamento de cobre, a parte da iluminação 

e a parte dos azulejos (Mirsca). 

Era uma chácara muito linda, minha mãe a vendeu, quando ficou viúva, porque 

era uma despesa morta, ela não podia sustentá-la, era uma despesa a mais pra ela 

(Dª Suely). 

Ali tem umas Cameleiras enorm

da Quinta da Boa Vista, ainda pequeninhas (Mirsca). 

A Camélia era a flor predileta da Princesa (Leopoldina)! 

Esta casa é um local histórico, dizem que na ocasião, eram discursos e 

brindes, discursos e brindes e que a comitiva que acompanhava a Princesa, contava 

com mais de trinta carruagens (Profª. Zênia)!  

O meu avô recebeu a princesa com banda de música e estendeu um tapete de 

veludo vermelho, para ela pisar, e ela virou-se para o meu avô e disse assim: 

Música, também, Senhor Visconde? (Dª Suely). 

O meu avô, o Visconde da Graça, era um homem muito bondoso e conta-se 

que havia ocasiões, em que ele saía, no anonimato da noite e distribuía óbolos aos 

necessitados, por debaixo de suas portas. 

 

P. Bem, para finalizar nossa entrevista, eu gostaria de saber o motivo pelo qual o 

Castelo Simões Lopes não está sendo preservado, pois ele é um dos símbolos de 

Pelotas. Alguém aqui sabe me dizer por quê? 

R. Ele já não pertence mais à nossa família há vários anos, foi vendido algumas 

vezes, até que caiu nas mãos da Prefeitura e dizem que ele não pode entrar no 

Projeto Monumenta por não ter um estilo definido. Eu já lutei muito pela sua 

preservação, mas todas as tentativas têm sido malogradas. É uma pena, pois está 

sendo destruído aos poucos... (Mirsca). 

Pois bem, com esta triste notícia, podemos ir dando por encerrada a nossa 

entrevista, com os meus votos de que o Projeto Monumenta continue auxiliando e 

ampliando a sua área de recuperação arquitetônica da cidade de Pelotas!  

Muito obrigada a todas vocês (Leopoldina)! 
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Então agora, convido-as a passarem à sala de jantar, para tomarmos um chá, 

acompanhado dos “sonhos”, que foram uma das receitas prediletas de minha mãe! 

(Dª Suely). 

É... Isto também faz parte do resgate do Patrimônio Cultural (Leopoldina)! 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: COMUNICAÇÃO, TURISMO E LAZER - 

CECIESA 
PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM TURISMO E HOTELARIA - MESTRADO 

ACADÊMICO 

 

Entrevista com Mogar Pagana Xavier 

 
 
Ilmo Senhor Secretário da Cultura de Pelotas: Mogar Pagana Xavier 

Local: Secretaria da Cultura, Praça Coronel Pedro Osório, n° 02.  

 

Após duas entrevistas agendadas, negou-se a gravá-las, pois, durante as duas 

vezes em que foi visitado e argüido, pela pesquisadora o Secretário mostrou-se 

arredio quanto à intenção de tecer comentários a respeito do Palacete Paysandu.  

Segundo ele, apesar do Palacete ter pertencido a João Simões Lopes Neto, 

não possui relevância para ser tombado e restaurado, pois já existe outra casa, a 

qual aparece no interior da Dissertação, que foi escolhida para ser o Instituto Simões 

Lopes Neto, acrescentando que o escritor foi proprietário de diversos imóveis em 

Pelotas, sendo impossível tombar e revitalizar a todos eles. Toda a vez em que o 

gravador era ligado, ele punha a mão sobre a da pesquisadora, alegando que 

aquele não era o momento de gravar. 

Portanto, ficou demonstrado que o Sr. Mogar Pagana Xavier, não queria se 

comprometer com o assunto abordado, sendo respeitadas as suas razões, para tal 

procedimento. 

Foi observado, no entanto, que de todos os imóveis pertencentes a João, no 

passado, o Palacete Paysandu é o mais suntuoso, demonstrando que na época de 

sua aquisição, a posição econômica do escritor era das melhores, pois à medida em 

que ele foi empobrecendo, as suas moradias também foram perdendo o valor 

pecuniário, até acabar residindo numa pequena casa de aluguel. 

Pode ser deduzido, então, que segundo o Professor e Historiador Mário Osório 

Magalhães e também, a Professora e Escritora, Zênia de León, possa haver na 

cidade de Pelotas, um movimento, dito “Simoniano”, o qual se apropriou da história 

de vida do escritor. Este grupo, “fechado”, não permite, ou, melhor dizendo, não 

aceita a outras informações ou pesquisas, fora das que já foram elaboradas por eles 
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mesmos, ainda que, novos estudos e de outras fontes, venham a elucidar fatos 

inéditos. 
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