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Apresentação
A coleção de livros “Patrimônio Contado: Alcântara, Cultura e Educação” é resultado do Projeto de Educação Patrimonial
que vem sendo desenvolvido pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan/MA, em parceria com a Secretaria de Educação de Alcântara e a Universidade Federal do Maranhão desde o ano de
2007.
Alcântara conserva um vasto e diversificado patrimônio cultural, de valor inestimável para a identidade da nação brasileira. Em
razão disso, a proteção e preservação desse
rico patrimônio, conforme estabelecido
pela Constituição Federal é dever de todos:
União, Estado, Município e Sociedade. O
Iphan, em 1948 tombou o conjunto arquitetônico e paisagístico de Alcântara e desde
então vem trabalhando em prol da sua proteção e preservação através de ações de fiscalização, restauração, promoção e educação.
O patrimônio cultural deve ser tratado
como um conceito inclusivo, que engloba
questões pertencentes a diversas áreas do
conhecimento, constituindo-se como um
recurso de mediação e integração entre as
disciplinas do ensino formal. Nessa perspectiva, o espaço escolar torna-se o local mais
adequado para o ensino e o debate das práticas de preservação, por ser um espaço já estruturado, que permite a construção de um
ensino contínuo e sistemático do tema, com
enfoque multidisciplinar.
A elaboração dos livros didáticos foi realizada com todo cuidado para que refletissem o universo das referências culturais do
município e abordassem temas relativos à
vida cotidiana da comunidade alcantarense

através da narrativa das aventuras vividas
pelos personagens Ana, Artur e José. As noções e conceitos fundamentais para o debate
ligado à preservação do patrimônio cultural
são aos poucos introduzidos e explicados
em quadros de texto e com imagens, em linguagem um pouco mais científica. O enredo
ficcional de fundo ajuda a exemplificá-los.
Desse modo esperamos que os alunos se
apropriem dos quadros conceituais e sejam
capazes de empregá-los em situações cotidianas.
A opção pelo uso da mescla da narrativa
de ficção com texto didático e as propostas
de atividades deu-se por avaliarmos que a
produção literária pode exercer uma função
importante no processo de aprendizagem,
despertando o interesse a respeito do contexto da história narrada. Além disso, não se
pode esquecer que a literatura é responsável
pela formação de nosso universo de fantasias e referências, e também uma maneira
nova de experimentarmos a realidade.
Esperamos que ao final desse ciclo de
estudos proposto nos livros possamos despertar uma consciência sobre a importância
da preservação do patrimônio cultural de
Alcântara e mesmo do país, fomentando a
participação dos alunos na prática da preservação patrimonial, para que se torne algo
cotidiano e integrado à vida dos alcantarenses, reforçando os laços de identidade entre
os moradores e seu próprio patrimônio,
tornando-o, efetivamente, um conjunto de
bens compartilhados por todos.
Kátia Santos Bogéa
Superintendente do Iphan no Maranhão
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Prefácio
Caros alunos,
Esta coleção de livros narra as aventuras de Ana, Artur e José, pré-adolescentes que estão crescendo em Tapuitapera, um pequeno povoado inventado
por nós, localizado no interior de Alcântara. Embora seja uma narrativa de
ficção, qualquer semelhança com fatos
e caracteres reais não é mera coincidência, pois durante o processo de criação
nos baseamos em pesquisas de campo,
ou seja, viagens à Alcântara e conversas
como os moradores, e também num ciclo de oficinas, envolvendo alunos do
município. Ao longo dos quatro volumes que compõem a coleção Patrimônio
contado: Alcântara, educação e cultura,
os protagonistas da trama, inspirados
nos adolescentes do município, viverão
histórias de mudanças e descobertas, ao
mesmo tempo em que irão conhecendo
e reconhecendo a cultura local.
Ana, a recém-chegada de São Paulo,
o primo Artur e o amigo José, percorrerão todo o município de Alcântara tentando desvendar um mistério. No caminho, conhecerão edificações históricas,
lendas, tradições e costumes, além da
geografia do lugar. Aprendendo, assim,
a história da cidade e a formação do seu
importante patrimônio cultural.
Ficção e pesquisa se juntam, portanto, nestes livros de educação patrimonial, cujo principal objetivo consiste em
produzir conhecimentos e propor um
espaço de discussão dentro da escola
para pensarmos qual a melhor maneira

de cuidar do amplo e rico patrimônio
cultural de Alcântara.
Decidimos nomear o local imaginário, onde tem início a estória, de Tapuitapera como uma forma de homenagem
e lembrança da primeira nomeação de
Alcântara. O nome indígena, dado pelos tupinambás.
Ao longo dos livros, vocês encontrarão quadros explicativos, onde discutiremos conceitos importantes para
pensarmos a preservação patrimonial.
Também haverá exercícios para trabalharmos o que aprendermos em cada
capítulo. As palavras em rosa são aquelas que devem ter seu significado consultado no glossário; as palavras em
vermelho devem ter o significado escrito por vocês na criação de um glossário
dos alunos.
Esperamos que vocês, de alguma forma, se reconheçam nos protagonistas, e
que, como eles, se familiarizem e aprendam com o patrimônio cultural local.
Flávia Luz Pessoa de Barros
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Recapitulando
Ana é uma menina que nasceu em
São Paulo. Até os onze anos, ela pensava que passaria toda a sua vida nessa grande cidade. No entanto, tudo
mudou quando, após a morte de seu
pai, sua mãe lhe comunicou que ela
iria viver em Alcântara, com a família
materna. O anúncio da mudança foi
um tremendo susto para Ana.
A família de Ana era alcantarense,
tanto do lado materno, quanto do paterno. Seus pais viveram em Alcântara até se tornarem adultos, mas só se
conheceram quando ambos se mudaram para São Luís, pois cada um era
de uma comunidade diferente dentro
do município de Alcântara.
Ana sempre escutara falar de Alcântara, um lugar que permanecia em suas
lembranças pelas histórias contadas
pelos pais. Ela não podia imaginar
quantas aventuras esperavam por ela.
Todas aquelas histórias que ela tinha
ouvido desde pequena, passaram a fazer parte de seu cotidiano.
De volta à sua cidade natal, Ana foi viver com a prima de sua mãe, tia Inês,
e seu marido, tio Ribamar. O casal tinha apenas um filho, da mesma idade dela, Artur. Os dois primos, desde
que se conheceram, viviam brigando.
É sempre o amigo e colega de escola,

José, que entra no meio para acalmar
as confusões. Mas, brigas à parte Ana,
Artur e José se tornaram grandes amigos e passaram a fazer tudo juntos.
Antes de deixar São Paulo, Ana recebeu de sua mãe um antigo relógio de
bolso feito de prata. Esse relógio tinha
sido de Joaquim, pai da menina, e era
desejo dele que a filha ficasse com o
objeto. Ana levou o relógio consigo
para Alcântara. Logo ele se tornou
seu amuleto da sorte e uma forma
de se sentir próxima ao pai. Um dia,
mostrando o tal relógio para sua bisavó materna – dona Nena – a menina
descobriu que existia uma inscrição
na parte interna do relógio, que dizia:
“Ao meu filho Joaquim, com todo meu
amor. Isabel Oliveira”.
Ana sabia que sua avó paterna se
chamava Benedita dos Anjos, então
achou aquilo tudo muito estranho.
“Quem seria essa tal Isabel Oliveira”.
Dona Ângela, uma senhora que vivia
com a bisavó Nena, escutou a história do relógio. Ela não era de Tapuitapera; nascera em Itamatatiua. Essa
senhora, D. Ângela, contou à menina que já tinha escutado falar dessa
tal Isabel Oliveira e que, certamente,
uma senhora muito idosa, chamada
Anastácia, poderia ajudá-la nessa investigação.
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Em uma das brigas com o primo Artur, Ana resolveu fugir para Itamatatiua, na época da festa de Santa Tereza. A menina já estava cansada do
primo e tinha decidido que encontraria a família de seu pai. Quando Artur
e o amigo José perceberam que Ana
tinha desaparecido, ficaram desesperados. Com a ajuda de dona Nena, os
meninos conseguiram descobrir onde
Ana estava. Eles foram de bicicleta e
também fugidos, atrás dela.
No fim, os três fizeram as pazes,
aproveitaram a festa de Santa Tereza
e ainda conversaram com dona Anastácia. A senhora contou aos meninos
que Isabel Oliveira era de uma família importante da região; seu pai era
fazendeiro e tinha algumas salinas, as
únicas para os lados de São João de
Cortes. O que ela sabia era que, mesmo rica, Isabel era uma mulher triste,
que ia muito a Itamatatiua por conta
de sua devoção à Santa Tereza.
A senhora também estranhou a inscrição do relógio, já que, pelo que ela
sabia, Isabel nunca tinha tido filhos.
O mistério continuava. Dona Anastácia sugeriu que eles fossem até a Sede
de Alcântara conversar com o último
dos Oliveira na região, um senhor que
vivia por lá.
A fuga do trio rendeu a eles um mês

de castigo e uma vigilância severa. No
final do ano, por conta de uma passagem de rotina ao médico, os três
conseguiram ir até a Sede. Eles tinham poucos dias para encontrar o
tal senhor e resolver o mistério. Para
surpresa deles, o senhor Oliveira que
eles tanto procuravam, também, se
chamava Joaquim, o mesmo nome do
pai de Ana. O mistério só parecia aumentar.
Seu Joaquim ficou espantado, ao ver
o relógio que Ana herdará do pai. Ele
contou aos meninos a história que
escutara quando jovem, que ele não
tinha certeza se era verdadeira. Seu
avô era um homem muito rico da região, dono de fazenda, de salinas e de
um grande sobrado na Sede, onde sua
família vivia. Sua filha Isabel, tia do
Joaquim que contava a história aos
meninos, se apaixonou por um dos
escravos da família e teve um filho
com ele. O pai de Isabel disse que mataria a criança, pois ter um filho de
um escravo seria um escândalo. Para
preservar a vida do filho, Isabel entregou a criança ao escravo, pai do
neném e disse a todos da família que
a criança tinha nascido morta. Isabel
nunca mais se casou e foi morar com
o irmão, o pai do senhor Joaquim Oliveira.

7
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Seu Joaquim suspeitou que o filho de
Isabel era parente de Ana, talvez avô
ou bisavô dela. Como diziam que todos os negros que trabalhavam para
os Oliveiras tinham ido para São João
de Côrtes, o jeito era ir até lá, para investigar e confirmar a hipótese do senhor Joaquim. Isso os meninos ainda
não conseguiram fazer.
Ao longo das suas aventuras, os três
aprenderam muitas coisas. Eles conheceram o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), órgão do governo federal responsável por preservar o patrimônio
cultural do Brasil. Em conversa com
um técnico do Iphan, o Sr. Alfredo,
eles conheceram uma palavra muito
usada na preservação patrimonial:
tombamento. Pois é, tombamento,
para quem trabalha com preservação
patrimonial, é justamente o contrário do que parece. Um lugar ou objeto tombado é um lugar ou objeto que
deve ser preservado pelo governo e
pela comunidade. Eles descobriram,
ainda, que o centro de Alcântara foi
tombado pelo Iphan no dia 22 de dezembro de 1948, dia em que a cidade comemorava trezentos anos! Hoje,
Alcântara é patrimônio cultural do
Brasil e deve ser preservada por todos!

No segundo ano de Ana em Alcântara, o trio viveu muitas aventuras.
Tapuitapera foi tomada por uma doença misteriosa. Porém, mais misterioso ainda, era o vulto que andava
assombrando o poço da comunidade.
Seria a Mãe d’Água? Isso jamais saberemos. Todos aprenderam que cuidar
do meio ambiente é fundamental para
preservação do patrimônio. O trio fez
uma grande campanha para recolher
o lixo e cuidar dos poços e fontes da
cidade.
Os três também aprenderam sobre os
bens materiais móveis e sobre o patrimônio arqueológico. Agora já sabem
que os objetos contam muitas histórias, por isso devem ser estudados e,
muitas vezes, preservados.
Ana recebeu uma ótima notícia e terminou o ano muito feliz: sua mãe decidiu voltar à Alcântara. Mesmo com
a volta da mãe, Ana não desistiu de
encontrar a família do pai e parece estar cada vez mais próxima de seu objetivo. Será que nesse terceiro ano ela
vai encontrá-la?

8
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UNIDADE

1

MARCAS DA HISTÓRIA

CAPÍTULO I
É Carnaval!
As chuvas pareciam que não dariam trégua, caía mais água do que de costume,
estavam todos preocupados com os roçados. As casas de taipa com telhados de
palha que já não estavam mais aguentando o aguaceiro. Ana aguardava ansiosa
pelo fim do inverno e das chuvas, ela sabia que, terminado esse período, viriam
novas mudanças.
Era um ano diferente para ela, começava com outro sabor, sem lágrimas nem
saudade, era bom demais ter sua mãe novamente por perto. As duas ainda estavam
morando com Inês e Ribamar, mas a casa estava apertada demais. Com o dinheiro
que Maria juntou em São Paulo, ela prometeu à filha que construiriam uma casa
de adobe só para as duas morarem. Não que Ana não gostasse de morar com os
tios e o primo, mas seria bom ter seu quarto de volta.
As aulas já haviam recomeçado e, neste ano, o trio de amigos estava na mesma
sala, para alegria de todos. Eles ainda eram inseparáveis, mas Artur agora andava
para baixo e para cima com alguns amigos novos. José vivia enciumado, mas aproveitava a distância do amigo para passar mais tempo com Ana.
Naquele dia quente de fevereiro, o céu estava claro e parecia que não ia chover.
Tempo bom para jogarem futebol no campinho, assim que chegassem da escola.
O sinal bateu anunciando o final da aula e os meninos logo correram para a van,
empurrando uns aos outros para ver quem sentaria à janela. Ana e José foram
conversando sobre a construção da casa nova. A ideia era construir uma casinha
na entrada da comunidade, bem perto da pista.
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– Mas vocês acham bom morar lá sozinhas? – indagou José.
– Vai ser bom, sim. Quem sabe a gente não pode criar uns bichos no quintal.
Mamãe já falou com um pessoal e eles vão ajudar a construir a casa; é só essa chuva
parar.
– Eu posso ajudar, também? Papai me disse que ele vai ajudar a fazer o telhado,
vou pedir pra ir junto.
– Você vai é fazer um buraco na minha casa.
Riu Ana do amigo que ficou logo emburrado:
– Para de ser bobo! Eu tô brincando, pode ajudar, sim.
– Agora eu não vou – retrucou José.
– Por favor – pediu a menina em tom manso, para ver se José desfazia o bico.
– Vou pensar – respondeu José já com meio sorriso.
Quando chegaram à Tapuitapera, correram para o campinho. Até que enfim um
dia sem chuva! Quando voltavam suados para casa, na expectativa de um bom banho, viram que a mãe de Ana estava na porta da Igreja conversando com outras mulheres. Ana despediu-se dos amigos e foi olhar o que estava acontecendo.
– Oi, minha filha. Foi boa a escola?
– Foi sim, mas o que está acontecendo?
– Nada, não. É que recebemos um convite para uma apresentação de tambor de
crioula lá em São Luís, pra daqui a duas semanas, nas festas de carnaval. Precisamos
organizar tudo, olhar se as roupas tão boas...
Maria era uma excelente coreira quando menina e parecia não ter perdido o jeito.
Logo que retornou a Alcântara, ela voltou a dançar como se nunca tivesse parado.
Com a notícia da apresentação, Ana logo se animou, afinal agora ela também era
coreira, e das boas.
– Eu vou também, mamãe? – perguntou a menina torcendo pela resposta positiva.
– Claro minha filha, agora não te deixo mais, nem por um dia – respondeu Maria
fazendo um carinho nos cabelos da filha.

10
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A menina não se continha, tamanha era sua alegria. Saiu para casa dando pulinhos. Queria logo contar a novidade para o primo. Entrou correndo e já foi
despejando:
– Vou passar carnaval em São Luís, com mamãe e o pessoal do tambor!
– Eu também! – respondeu Artur, igualmente contente.
– Como assim, você também? O que você vai fazer lá? – perguntou a menina,
sem entender nada.
– Vou bater tambor e fazer parte do coro, ué!
Ana estava tão alegre que nem tinha se dado conta de que o primo era parte do
grupo e que, provavelmente, José também iria. Começava então uma contagem
regressiva para ida a São Luís. Cada dia que passava, era um a menos para a grande
festa. Ana não aguentava mais esperar. São Luís para ela tinha se tornado um local
de passagem, de onde tomavam a lancha para Alcântara. Ia ser a primeira vez que
passaria algum tempo por lá, mais precisamente dois dias.
Mesmo custando, o tempo passou e chegou o dia da viagem. A prefeitura tinha mandado duas vans para o grupo. A intenção era pegar a primeira lancha
da manhã para São Luís, por isso tinham que partir para o porto antes de raiar o
dia. Nem um dos três meninos reclamou de pular da cama. Tia Inês deu aos três
um pedaço de pão com manteiga e um copo de café com leite e lá se foram eles
espremidos na van. Por sorte, como ainda não havia amanhecido, o calor era suportável.
Já na lancha, de tanto correr de um lado para o outro, Ana passou mal, ficou
com a cara esverdeada e, claro, acabou brigando com Artur e José que faziam
piada dela. Maria acalmava a filha contando história de quando era menina e saía
para as apresentações de tambor.
– Sabe filha, na minha época de menina, tambor de crioula era tocado na ponta
de rua com a roupa que estivéssemos vestindo na hora. Só precisava de uma saia
pra entrar na roda. Sempre tinha alguém que trazia um São Benedito, ou que chamava o grupo pra pagar promessa. Era só no carnaval que a gente saía fardado.
Foi no carnaval em São Luís que conheci seu pai, ele batia tambor e eu era coreira.
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– Você nunca me contou isso, mamãe. Foi quando vocês foram morar em São
Luís?
– Ê – hein, isso mesmo. Seu pai já estava lá fazia um ano. Eu fui morar com
titia, tinha uns 17 anos. Tinha um tambor na rua só de gente que tinha vindo dos
lados de Alcântara. Seu pai já fazia parte do grupo, quando titia me levou lá pra
conhecer todo mundo. Era um sábado de carnaval, tinha duas semanas que estava
em São Luís. Eles estavam afinando os tambores pra uma apresentação. Daí começaram a tocar um pouco ali mesmo, eu não podia escutar o rufado de um tambor
que as pernas já saiam dançando. Daquele dia em diante, entrei no grupo, só sai
quando fomos pra São Paulo.
– Por que vocês foram pra São Paulo, mamãe?
– Seu pai era o homem mais carinhoso do mundo, mas sempre calado. Um dia,
disse que tinha uns amigos em São Paulo e que dava pra ele trabalhar na borracharia de um deles e que seria melhor pra nós. Queríamos ficar só alguns anos, juntar
um dinheiro e voltar. Seu pai dizia que em São Luís também não estava em casa,
que seu lugar era em Alcântara. Então dava na mesma: São Paulo ou São Luís.
– E deu no mesmo, mamãe?
– Claro que não. Em São Paulo, tinha bastante maranhense, mas não era igual.
Em São Luís, eu pegava a lancha e ia pra casa de mamãe, via a prima, a titia... Lá
em São Paulo, no começo, a gente mandava carta, mas era difícil, demorava pra
chegar. Uma vez ou outra, nós telefonávamos pra ter uma notícia. São Paulo, no
começo, era menos ainda nossa casa. Eu chorava muito, mas seu pai aguentava
bem. Depois que comecei a trabalhar no salão como manicure, as coisas melhoraram; arrumei uns amigos e todo mundo se ajudava, quando dava saudade.
– Eu ainda vou achar a família de papai! – disse Ana com firmeza na voz.
– Esquece isso, minha filha. Seu pai nunca falava deles, vai ser difícil encontrar.
– respondeu a mãe entristecida.
Ana nada disse, afinal já era hora do desembarque, mas as palavras da mãe não
mudavam seus planos; ia encontrar essa família. Os meninos voltaram para perto
das duas para ajudarem a carregar as sacolas. Não era distante dali onde passariam
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a noite, havia sido disponibilizado um casarão amarelo antigo, próximo à Praça
Nauro Machado, na Rua Portugal, bem no centro da festança.
A cidade toda enfeitada com máscaras e fitas coloridas deixava todos admirados. Os casarões coloniais só contribuíam na composição da beleza. Por que
antigamente as casas eram construídas daquela maneira, tão grande? Pra que os
azulejos colocados na parte de fora? Questionava-se Ana. José também estava
encantado, fazia bastante tempo que não ia a São Luís.
– As casas aqui são parecidas com as da sede de Alcântara, né? – disse José
enquanto chegavam ao casarão amarelo.
– Deve ser porque na época elas gostavam de fazer tudo igual! – respondeu
Ana rindo.
– É, mas olha todas essas grades aqui, cada uma é de um jeito – comentou Artur, comparando o gradil de duas casas.
Maria chamou os três para dentro e acabou com a conversa.
– Andem, meninos! Tem que arrumar as redes. Querem dormir no chão? –
gritou Maria já lá dentro, com as redes fora das sacolas.
O trio entrou rapidamente e começou a procurar um lugar para armar a rede.
Já havia gente de Bequimão por lá e também outro grupo de tambor da sede de
Alcântara. A festança prometia ser boa, mas antes Maria mandou que os três
dormissem um pouco. Ela não queria saber depois de gente morrendo de sono. A
apresentação deles era só à meia noite, lá na Casa de Nhozinho.
O sono não vinha de jeito algum. Com toda aquela agitação, quem queria saber de dormir! Os meninos queriam mesmo era sair pelo centro da cidade vendo
tudo. Ana, só na caminhada do porto até o casarão, já tinha olhado várias lojinhas, barraquinhas de doces, além do casario do centro histórico.
Maria fazia vigília para ter a certeza de os três meninos não conversarem, nem
ficarem de olhos abertos. Pelo menos, uma horinha iam ter que dormir! E foi o
que aconteceu. Depois de muita luta, o cansaço da viagem os venceu e acabaram
pegando no sono.
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Quando os meninos acordaram, Maria já havia buscado umas marmitas para
almoçarem, para a sorte dos meninos que despertaram famintos. Camarão ao
molho, farinha d’água, arroz, feijão e salada. Estava tudo uma delícia! Comeram
até não aguentarem mais e, para finalizar, um pedaço bem grande de torta de
brigadeiro e uns doces de espécie.
Acabada a comilança, a vontade era voltar para rede e cair no cochilo, mas já
estavam descansados. Maria deixou que eles passeassem por duas horas, depois
deveriam voltar. Ela deu todos os recados que os adultos sempre dão: mandou
que eles tivessem muito cuidado, que não fossem para fora do centro e que não
fizessem bagunça. Como de costume, antes que ela terminasse a frase, os três
saíram correndo.
Os meninos caminharam por todas as vielas e ruas, olhando semelhanças e
diferenças entre Alcântara e São Luís. Olhavam os modelos de janelas, comparavam os tipos de portas e também os vários telhados. Muitas vezes, faziam isso
também em Alcântara.
– Será que São Luís é tombado como Alcântara? – interrogou Ana.
– Deve ser! Aqui também é bem bonito – respondeu José.
– Como será que era há muito tempo atrás a viagem de São Luís pra Alcântara?
Será que as pessoas daqui eram amigas dos moradores de lá? Será que é por isso
que as casas são tão parecidas com as de Alcântara? – questionava Ana.
– Pode ser, mas elas também não são idênticas. – afirmou Artur.
– A gente podia ir até o Iphan perguntar – sugeriu José.
E lá foram os três até a Rua do Giz onde ficava o sobrado do Iphan. Só haviam
esquecido um detalhe: era sábado de carnaval e as enormes portas de madeira
estavam bem fechadas. O segurança veio até a porta e informou que só abririam
na quarta-feira de cinzas pela tarde. Realmente tudo estava fechado, mas isso não
iria atrapalhar o passeio. O mais gostoso mesmo era andar de lá para cá e daqui
para lá. Passaram em frente ao Convento das Mercês e foram em direção à Igreja
do Desterro. Lá, as crianças jogavam farinha umas nas outras, os três rapidamen-
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te já se juntaram à bagunça, era farinha pra todo lado, ao som de marchinhas de
carnaval. Quando se deram conta, já era mais do que hora de voltar. Tentaram
se limpar um pouco, mas não tinha meios de aquela farinha sair do cabelo e do
corpo suado. O trio estava empanado e de cabelos acinzentados.
Quando Maria viu o estado que eles voltaram, ordenou que fossem imediatamente para fila do chuveiro. Maria não era brava, raramente brigava com a filha,
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mas nos últimos tempos Ana andava bem desobediente. “É a idade!”, pensava
consigo mesma. “Uma hora passa”.
Enquanto esperavam para banhar, os três meninos conversavam com os brincantes de outros grupos que também estavam por lá. Maria também puxava prosa
com uma senhora, Dona Luísa, que vivia na sede de Alcântara. Cada uma contava
sua vida e, aos poucos, iam reconhecendo os conhecidos em comum. Foi assim
que veio à tona que Dona Luísa conhecia Joaquim, o pai de Ana. A menina tratou logo de se juntar à conversa; aquela senhora poderia ajudá-la a encontrar a
família de seu pai.
– Pois é, menina, eu conheci seu pai quando ele era rapaz, mais velho que você;
devia ter uns 20 anos ou um pouco menos. Uma comadre minha me pediu pra
deixar que ele dormisse na minha casa uma noite. O menino estava de mudança
pra São Luís, vinha lá de São João de Côrtes e eu, como morava na Sede, hospedei
ele até o outro dia, quando saiu cedinho na lancha.
– Mas quem era essa sua amiga? – perguntou Ana afoita.
– Era uma comadre minha, éramos meio primas, ela morava em São João de
Côrtes. Era amiga de sua avó e me pediu esse favor. Ela já morreu, mas os filhos
dela estão todos pra São João de Côrtes ainda.
– E você conheceu a minha avó? – prosseguia Ana com as perguntas.
– Não, minha filha. Eu só estive uma vez pros lados de São João de Côrtes e já
faz muito tempo.
– Minha filha, chega de perguntas, anda logo que é sua vez de banhar! Já falei
pra parar com essa história. Depois da história desse relógio, você não sossegou
mais! Vai rápido que tem mais gente esperando – falou Maria.
Ana ainda tentou dobrar a mãe, mas ela estava irredutível. A menina pegou
uma toalha e foi para o banho. Naquele dia, ela não poderia fazer nada, mas estava certa de que até o meio do ano daria um jeito de ir até São João de Côrtes e
resolver de uma vez essa história. Agora só restava ir para o chuveiro e se preparar para a tão esperada apresentação do tambor.
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CAPÍTULO II
Construções
Tudo pronto: saias rodando, camisas e chapéus nos homens, tambores afinados e
uma garrafa de conhaque de alcatrão para os adultos e lá foram para a apresentação,
cantando toadas pelo caminho. As estrelas lá do céu, nas ruas com pouca iluminação, pareciam brilhar mais ainda. Era mesmo a noite de Ana, Artur e José.
Ana estava linda com sua saia de chita, blusa branca e uma faixa no cabelo. Já
não era mais tão menina assim, a cada mês parecia espichar mais e mais. O rosto
começava a afinar e no corpo já se via uma leve cintura que ia de um lado para outro
quando ela caminhava. Arthur e José também cresceram, mas as caras de meninos
ainda eram as mesmas.
Tinha gente de todo o canto assistindo ao redor da roda de tambor: turistas vindos
de perto, alguns estrangeiros, moradores locais, amigos, enfim, bastante gente. Todos
ensaiavam uns passinhos, tentando entender o ritmo. Não era nada fácil. Ana se lembrava de quando ela arriscou seus primeiros passos, foram bem atrapalhados.
Maria era a melhor coreira. Dançava com o corpo e a alma em sincronia perfeita
entre seus movimentos e o rufado dos tambores, como um diálogo entre a música e
a dança, misturando força, leveza e sensualidade. Ana descobria em sua mãe o lado
maranhense que tinha ficado guardado ao longo dos anos em São Paulo.
Todas as noites deveriam ser como aquela: o céu pintadinho de estrelas, Maria
com um sorriso largo, as saias floridas girando e girando ao som do rufado dos
tambores. Para os espectadores, era quase um transe acompanhar os passos das coreiras. Ana dançava com vontade, como se desejasse criar asas e sair por aí; seus pés
pareciam conduzi-la sem que ela desse comando algum. José, junto ao coro, olhava
a menina embasbacado; não piscava, tamanho era seu encanto.
Já na madrugada, Carlos, o técnico do Iphan, apareceu por lá. Ele sabia que o grupo
iria se apresentar, então resolveu dar uma passada para prestigiá-lo. Foram alguns minutos até que os meninos percebessem sua presença, estavam entretidos demais. Naquela
altura da noite, os turistas já estavam no meio da roda e tudo havia se transformado em
uma grande festa. Os dois meninos chamavam Carlos para se juntar ao coro, mas que
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nada, era tímido demais e preferia assistir a tudo escorado em um pilar, tentando tornarse invisível.
Passada meia hora, a apresentação terminou sobre aplausos entusiasmados
dos espectadores. A noite tinha sido perfeita! Outro grupo assumiria agora
o comando da festa. Carlos foi cumprimentá-los pela linda apresentação, os
meninos estavam suados e exaustos, mas toda aquela agitação mascarava o
cansaço. Ana apresentou sua mãe a Carlos e lhe contou rapidamente das aventuras da arqueologia e do combate ao lixo que tinham vivido no ano anterior,
todos riam muito enquanto recordavam!
– Êh-hêin, a comunidade está mesmo muito limpa. As lixeiras são excelentes e todo mundo usa – reforçava Maria, orgulhosa do trio.
Maria deixou-os conversando e foi ajudar a levar as coisas para o casarão
amarelo. Ela pediu aos meninos que não saíssem ali do centro e não voltassem
tarde, afinal já no domingo cedo deveriam retornar. Uma pena, eles bem que
queriam ficar mais! Carlos garantiu que em breve ele mesmo os acompanharia até o alojamento. De lá, partiram para a Praça Nauro Machado, para olhar
alguns blocos passarem.
– Estão gostando da festa? – perguntou Carlos, embora a resposta estivesse
estampada na cara dos três.
– Êh-hêin! Claro que sim! – disse Artur prontamente, com um largo sorriso
no rosto cansado.
– E como andam as coisas por lá? – continuava Carlos.
– Está tudo bem. Hoje mais cedo nós fomos lá, no sobrado do Iphan. Esquecemos que era carnaval – falou Ana rindo.
– E o que vocês queriam por lá? – questionou Carlos.
– Olhar se você, ou talvez Júlia, estavam por lá pra responder a umas perguntas – respondeu José.
– Vocês sempre curiosos, né? – riu Carlos para os meninos – Mas afinal, o
que queriam saber?
19
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Alcântara e São Luís
Em sua visita a São Luís, Ana notou muitas semelhanças entre as construções de São
Luís e Alcântara. Talvez conhecer um pouco
a história dessas duas cidades possa ajudar
entender tais semelhanças.
Ao longo da história do nosso país, as
cidades de São Luís e Alcântara se destacaram, principalmente, no período colonial,
entre a segunda metade do século XVIII e a
primeira metade do século XIX.
Nesse período, os portugueses, preocupados com o isolamento geográfico do resto da província e com constantes ataques à
região, decidiram fundar o estado do Maranhão e Grão-Pará, tornando-o independente do Estado do Brasil e subordinado diretamente a Portugal. As condições geográficas,
uma vasta bacia hidrográfica (que o ligava
a outras regiões) e sua localização ao norte
(mais próxima a Portugal) facilitaram o comércio com o interior e com a metrópole.
Assim, em 1755, com a criação da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão
e Grão-Pará, a região alcançou o auge econômico, fator que deixou uma forte marca
para a história dessas duas cidades.

Alcântara prosperou progressivamente em todos os setores e se tornou o maior
centro produtor e exportador de alimentos
da província. São Luís, pela sua localização,
se tornou o porto com maior fluxo de escravos vindos da África, o que muito contribui para a riqueza da região. O fato de
serem agroexportadores de arroz e algodão
e maior distribuidor de escravos da colônia,
fez com que houvesse um crescimento populacional e a urbanização local.
Porém, com a abolição da escravatura e
a retomada da produção de algodão pelos
EUA, no fim do século XIX, a região entrou
em decadência; era uma crise econômica
que estava por vir. Ela definiu muito do que
essas duas cidades são hoje, diante do contexto nacional. Em Alcântara, os proprietários de terras abandonaram suas fazendas e
casarões, fugiram para a capital e deixaram
tudo pra trás, causando uma mudança em
toda a configuração territorial do município. Ocorreu uma transformação étnica e
social, pois a população que permaneceu
era formada, em sua maioria, por ex-escravos que passaram por um longo e contínuo
processo de reapropriação do território e
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atribuíram aos espaços novos valores. A sociedade que ficou ali se tornou muito mais
rural que urbana, com uma economia de
subsistência. Os africanos e seus descendentes introduziram práticas de seu povo, de
sua terra natal no modo de vida brasileiro.
Com essa mudança espacial, os edifícios do
centro urbano foram abandonados, o que,
de certa forma, colaborou para a sua preservação ao longo desses anos.
Alcântara, mais rural e praticamente isolada pelo seu difícil acesso, ficou esquecida
por muitos anos, mesmo tendo se destacado ao longo do ciclo algodoeiro. Até que,
em 1948, o Iphan (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional) realizou o
tombamento do conjunto arquitetônico e
paisagístico do município, valorizando o
que foi feito no período do auge econômico.
Outro aspecto marcante para a história do
município ocorreu, nos Anos 80, quando a
CLA (Centro de Lançamento de Alcântara)
se instalou na região, desalojando comunidades quilombolas para “fins de interesse
nacional”, com a promessa de trazer prosperidade à região.
São Luís, mais urbana, pouco a pouco,
trocou a produção agrícola pela indústria
têxtil. A população abandonou o campo e
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foi trabalhar na cidade. Muitos abastados
que habitavam em Alcântara fugiram para
cá, onde foram instaladas algumas fábricas
com o dinheiro da venda de fazendas desvalorizadas pela abolição da escravatura. Com
isso, aqueles que viviam no campo tiveram
que se adaptar à vida na cidade, trabalhando no comércio e nas fábricas.
Ao longo dos anos seguintes, São
Luís, voltado para o centro urbano e
para o parque fabril, só foi de fato lembrado quando, em 1955, o Iphan realizou
os primeiros tombamentos de conjuntos
urbanos no município e, em 1997, quando foi incluído pela Convenção do Patrimônio Mundial da Organização das
Nações Unidas para Educação, Ciência
e Tecnologia (UNESCO) na lista do Patrimônio Mundial.
Portanto, vemos aqui que, ao longo
de suas histórias, Alcântara e São Luís
sempre andaram próximas, ambas com
paisagens e tradições muito particulares
e com uma raiz europeia muito presente
em sua arquitetura colonial, em seus casarões, sobrados, igrejas e mirantes.
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Exercícios capítulo i
Interpretando o texto
1) Esse é um ano que começou diferente
para Ana. Qual foi a mudança? Como ela
se sente?
2) Ana e a mãe conversam sobre as apresentações de tambor de crioula de quando Maria
era menina. Com base no texto e com informações que você saiba, escreva que mudanças foram essas. Levante hipóteses de
por que essas mudanças ocorreram e depois
discuta em classe o que você pensou.
3) O carnaval é uma das maiores festa populares do Brasil. Faça uma pesquisa em grupo e
conte como são as festas de carnaval no município de Alcântara. Pesquise, por exemplo,
que tipo de apresentações existe, quais as
brincadeiras mais comuns, o que se come
durante a festa e também as roupas utilizadas pelos foliões. Com a pesquisa feita, cada
grupo deve ilustrar o carnaval. Pode ser através de desenhos, pintura, redação, maquete,
apresentação, enfim como desejarem.
4) Agora faça, também em grupo, uma pesquisa sobre as várias festas de carnaval do Brasil. Cada grupo ficará responsável por uma
região do Brasil. Os grupos ficarão responsáveis por apresentarem suas pesquisas para
classe como desejarem, ou como ficar determinado pela classe e professor. Deverão entregar ao professor um trabalho escrito.
5) Os meninos ficam impressionados com os
casarões de São Luís. Aponte o que mais lhes
chamou atenção.
6) Rapidamente, o trio percebe semelhanças
entre as construções da sede de Alcântara e
as de São Luís e começam a levantar hipóteses para tais semelhanças. Quais são essas
hipóteses? Você concorda com elas? Levante
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agora suas próprias hipóteses e discuta-as
em classe.
7) Ana se questiona sobre como seria a viagem
de São Luís a Alcântara, no tempo de colônia. O que mudou? Para que eram feitas as
viagens? Já existia o turismo? Faça entrevistas e pesquisas em grupos para tentar descobrir.
8) Ana descobre novas informações sobre a família de seu pai. Quais são elas?
Meu glossário
Agora faça seu próprio glossário. Dê as definições
das palavras a seguir. Lembre-se de dar exemplos.
-

Adobe
Agroexportador
Carnaval
Zona Rural
Zona Urbana

Trabalhando o quadro explicativo
1. Qual foi o período em que as duas cidades se 		
destacaram na história do Brasil colonial?
2. O que era exportado no período do auge
econômico?
3. Cite dois motivos para a crise do ciclo do
algodão.
4. Qual o ano em que Alcântara foi tombada pelo
Iphan? E São Luís?
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– Era sobre os casarões aqui de São Luís. Queríamos saber por que eles são
parecidos com os que têm lá em Alcântara. Foi a mesma pessoa que construiu? –
indagou Artur.
– Não acho que essa seja a razão de eles serem semelhantes. Acho que eles são
mais ou menos da mesma época e têm seu estilo arquitetônico semelhante. O que
vocês acham?
– Eu acho que eu não sei o que é esse tal de estilo arquitetônico – disse José
dando risada.
Pelo visto nenhum dos três sabia o que era arquitetura, escutavam sempre falar da “bela arquitetura do casario de Alcântara”, mas não sabiam com precisão o
que aquilo queria dizer. Não era uma questão para os meninos que os sobrados
e casarões eram lindos, mas sempre que escutavam que aquilo era um “conjunto
arquitetônico”, ficavam cheios de dúvidas. Por que era um conjunto?
– Prestem atenção nas casas, olhem bem as características delas, nos mínimos
detalhes.
Eles se entreolhavam e observavam tudo ao redor, tentando encontrar uma
resposta. Nem todas as casas eram tão parecidas assim, algumas aparentavam ser
mais novas do que outras, mas ficava a dúvida: será que algumas haviam sido restauradas? E por isso pareciam mais novas? Ana resolveu arriscar:
– Algumas têm essas “portonas” de madeira, os telhadinhos alaranjados e várias janelas com grades trabalhadas, parecem que foram construídas com o mesmo material. As paredes são bem grossas. Ah, também tem as que têm azulejos
por fora e algumas têm um mirante no topo. É engraçado, algumas casas parecem
do mesmo estilo, mas são mais simples, como umas que a gente olhou ali no Desterro. Por quê?
– Boa observação! Essas casas que você descreveu, Ana, que estão à maioria
aqui, nessa parte do centro, são casas de arquitetura tradicional portuguesa. É a
arquitetura portuguesa trazida na época da colonização e adaptada à realidade
brasileira. E você tem toda razão, Ana, as casas podem ser de um mesmo estilo
arquitetônico, mas serem diferentes, cada uma de uma classe social.
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– Quer dizer que pela forma de construir a casa dava pra saber quem era mais
rico? – indagou José.
– Isso. Quanto mais imponente fosse a casa, provavelmente mais ricos eram
seus donos – respondeu Carlos.
– Mas isso acontece até hoje! Não é novidade! – falou Ana.
– É verdade, mas vocês sabem identificar os tipos de casas de arquitetura tradicional portuguesa? – perguntou Carlos aos meninos.
– É fácil, são com janelas e portas retangulares! – disse José rindo.
– É, mas existem várias formas de construção e alguns detalhes que eram marcas de distinção – prosseguia Carlos com a conversa.
– Como assim “marcas de distinção”? – Artur disse sem entender muito.
– Detalhes que marcavam a posição social da família, aquilo que estávamos
conversando antes. Vamos dar uma voltinha por aqui pra olhar algumas casas.
Depois vocês podem fazer o mesmo.
Lá foram os quatro pelo centro. A noite quente, os blocos passando, os fofões
fazendo a festa deixavam o passeio ainda mais gostoso. Pena que ninguém tinha
em mãos uma máquina fotográfica, mas certamente ficaria tudo registrado na
memória. Começou então a apreciação dos casarões. Carlos se fazia de guia e ia
mostrando casa por casa. Para surpresa dos meninos, no centro histórico, existiam outros estilos arquitetônicos bem diferentes dos tradicionais portugueses,
mas que também são da época da colônia.
– É claro que encontramos outros estilos! Ao longo do tempo, as formas de
construir foram mudando e os gostos também. O que era bonito em uma época
pode deixar de ser em outra. Além disso, as técnicas de construção foram sendo
alteradas. Hoje não se constrói mais uma casa como se construía há cem anos.
– Que estilos existem por aqui? – José perguntou curioso.
– Temos o tradicional português, que vocês já sabem qual é. Temos também o
eclético, que mistura vários estilos; algumas coisas são do estilo neocolonial, um
pouco mais novo que o colonial português; também encontramos edificações neoclássicas, modernas e art déco. Ah, tem também o estilo popular.
25
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– Meu Deus, quanto nome e tipo! – exclamou Ana.
– Só não entendi uma coisa: Tradicional português, luso-brasileiro e colonial
são a mesma coisa? – José questionava.
– Basicamente. São edificações da época da colônia, de estilo português, feitas
no Brasil, o que já diferenciava do que era construído em Portugal, mesmo assim
seguia o estilo arquitetônico português. E vocês não param de fazer perguntas!
Carlos resmungava sorrindo para os meninos.
– Vamos continuar olhando as formas de construção das casas tipo colonial
português.
Prosseguiram na visita, agora os três já se sentiam entendedores de arquitetura: formas, cores, diferentes materiais, enfim, escolhas e técnicas de uma época.
Ana olhava tudo e imaginava que as casas eram como livros, cheias de histórias
para contar, mas estavam escritos em “arquiteturês”, era preciso saber decifrar os
detalhes para entender a mensagem.
– Um livro-casa! – exclamou pensando alto.
Todos a olharam sem entender nada e caíram na risada. Carlos continuou a
conversar, mostrando alguns detalhes que ajudavam a decifrar a tal língua “arquiteturês”.
– Temos, só aqui no centro de São Luís, casa do tipo: porta e janela, meia
morada, ¾ de morada, morada inteira, morada e meia e comércio, térrea com comércio, térrea de mirante, casa de porão alto, dois pavimentos, dois pavimentos e
mirante, três pavimentos, três pavimentos e mirante, quatro pavimentos...
José interrompeu a falação, já estava exausto de tanta informação. A voz de
Carlos misturada ao som dos vários blocos de carnaval já estava causando dor
de cabeça. Além disso, os meninos estavam cansados e o dia já ameaçava a amanhecer.
– Isso que eu não falei pra vocês das casas com porões, essas que ficam em
geral nas ladeiras – complementou Carlos, para desespero dos meninos.
No caminho de volta para o alojamento, Ana tratou de mudar o assunto. Ela
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contou a Carlos que havia encontrado uma senhora que hospedou, em sua casa
na sede de Alcântara, seu pai, quando ele estava de mudança para São Luís, e
confirmou que ele vinha mesmo de São João de Côrtes. Carlos ouvia atento. Por
mais que ele soubesse que não devia incentivar a menina a se meter em confusões, tinha muita curiosidade no caso, por isso prometeu mais uma vez ajudá-la,
mas avisou que tudo seria feito com a permissão de sua mãe. Artur e José também
prestaram atenção nas novidades. Será que finalmente iriam para São João de
Côrtes naquele ano?
Despediram-se de Carlos na porta do antigo sobrado amarelo. Ele garantiu
que daria notícias e pensaria em alguma maneira de levá-los a São João de Côrtes. A noite parecia que não tinha fim; o sinal no céu de que o dia queria nascer
deixava as pernas mais moles e o corpo ainda mais cansado. Não demoraram
mais do que cinco minutos para adormecerem.
Antes que pudessem estar descansados, Maria foi logo acordando os meninos;
era hora de pegar a lancha. José não conseguia abrir os olhos, resmungava na rede
implorando por mais um pouquinho de sono. Ali não haveria conversa, era hora
de ir, até Tapuitapera, o caminho era longo. Caminharam pela rua feitos zumbis,
seguindo o resto do grupo. O bom de estarem tão cansados foi que a viagem passou em um segundo. Os três dormiram durante todo percurso de volta, embalados pelo sobe e desce das ondas do mar.
Já no Porto do Jacaré, foram acordando com o apito do navio. A longa subida
até a Praça da Matriz os aguardava. Ana, para tentar tornar a caminhada mais
agradável, foi conversando sobre o estilo arquitetônico das casas que viam. A
semelhança entre São Luís e Alcântara agora ficava mais clara. Ainda que existissem diferenças, não restavam dúvidas: eram casas de arquitetura tradicional
portuguesa.
Já dentro da van, no caminho para Tapuitapera, Maria disse que precisava conversar com Ana um pouquinho, sobre o futuro das duas. Ana recostou a cabeça
no ombro da mãe para escutar o que ela tinha para dizer.
– Filha, ontem, enquanto eu conversava com aquela senhora que conhecia seu
pai, dona Luísa; pensei que era bom pra nós duas, se fôssemos morar na sede de
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Alcântara. Eu poderia trabalhar de manicure e você estudaria na escola de lá.
Dizem que é muito boa.
– Mas mamãe, a gente não ia construir uma casa lá em Tapuitapera? – perguntou Ana, com voz de quem não estava gostando nada daquela ideia.
– Eu sei, minha filha, mas dona Luísa me contou que abriu um salão de beleza
lá e que ela está precisando de manicure. Eu saí de Tapuitapera já faz muito tempo, acho que essas mãos não servem mais pra trançar cofo, cuidar da roça e dos
animais.
– Eu não quero mudar outra vez! – disse Ana brava.
A menina virou o rosto para outro lado e colocou um bico enorme na cara.
Maria pedia que a filha tratasse de se acalmar, afinal ela era a mãe e iria decidir o
que era melhor para as duas. José e Artur, que dormiam profundamente no banco
de trás da van, acordaram com a discussão, mas não podiam imaginar o motivo da
cara de brava da amiga. Em briga de mãe e filha, o melhor era ficar quieto.
Chegando em Tapuitapera, Ana apressou o passo e foi andando bem à frente do
resto do grupo. Nem que os meninos quisessem, conseguiriam alcançá-la, já que
tinham várias sacolas para ajudar a levar.
– O que aconteceu com ela, titia? – perguntou Artur ainda meio sonolento da
viagem.
– Nada não, já, já passa. Coisa de criança.
Como Ana era mesmo muito manhosa e vivia fazendo cara feia, quando não
gostava de alguma coisa, os dois acharam mesmo que não devia ser nada de tão
sério e não deram grande importância para a história.
Ana entrou correndo em casa, deitou-se numa rede no quarto e pegou seu diário para escrever. Quando Artur chegou, a menina já estava entretida demais escrevendo. Talvez a briga fosse mais séria, pois a prima escrevia, rápido e com força, cada palavra. Estava mesmo com raiva. Artur, que já conhecia o jeito da prima,
achou melhor sair logo de lá. Afinal, o que teria acontecido?

28

livro 3.indd 28

27/06/2014 15:16:43

livro 3.indd 29

27/06/2014 15:17:00

de fevereiro
Alcântara, 15

,
udei uma vez
m
á
J
!
ça
n
a
d
uma mu
já
ovidade! Mais
eu bem, mas
n
m
o
sa
es
só
ra
er
go
A
mãe qu
a
u sei que ma
uito ajudar n
E
m
!
a
ia
eg
er
ch
u
Q
ra
é.
ago
o e Jos
a
aqui, meu prim
m quarto só pr
u
r
os
a
ig
h
m
n
a
ga
o
h
ia
n
te
ova, eu
em
nossa casa n
o que pensar
h
a
n
d
te
o
,
çã
m
u
ru
h
st
en
n
n
co
e jeito
ia
o me mudar d
ntrar a famíl
er
co
qu
en
o
o
ã
er
N
qu
!
im
m
inda, eu
ãe
Agora mais a
judam a mam
!
a
a
u
is
O
co
?
a
m
m
a
u
d
lg
a
me aju
sabe eles não
em
u
Q
i!
pa
pa
e
d
mudar?
o precisa se
ã
açado
n
a
el
í
a
d
e
daqui. É engr
to
n
si
e
m
já
gora
só de
entende que a
bora, agora,
em
ir
e
d
Mamãe não
er
b
sa
cha? Ela
ntes só queria
e a mamãe a
qu
rá
se
mesmo isso, a
e
qu
O
damos de
já fico triste.
ão Paulo, mu
S
em
pensar nisso,
lá
ó
S
triste
várias vezes.
! Mamãe vivia
os
lt
u
d
a
também mudou
os
o
d
ten
quer
es. Eu não en
de casa, agora
a
v
a
m
a
casa três vez
ch
e
pr
m
sas coido que ela se
r que fazer es
te
e
a
d
com saudades
la
u
d
a
é melhor.
não quero ser
mas sabe que
r,
ze
se mudar?Eu
fa
er
qu
e a gente não
nte triste?
sas, coisas qu
se deixa a ge
,
or
h
el
m
r
se
ado de
Como pode
ssamos o sáb
a
P
s.
ia
íc
ot
n
boas
mbor
nho algumas
entação de ta
es
pr
a
a
m
u
Pelo menos, te
s
zemo
diverti
São Luís e fi
ito e eu me
n
o
b
o
it
u
m
carnaval em
i
r! Fo
ntinho
de gente olha
e pedi pro sa
o
ã
m
a
n
pra um monte
o
it
ened
todo
i com São B
Nós andamos
i.
pa
pa
e
demais! Dance
d
mília
encontrar a fa
me ajudar a

Diarinho,

livro 3.indd 30

27/06/2014 15:17:10

ura. Eu
la de arquitet
u
a
a
m
u
s
o
vem
tender,
o Carlos e ti
o difícil de en
it
u
m
a
o centro com
is
co
uma
quanto
uitetura era
o complicado
tã
a
d
a
n
acho que arq
l,
ci
é fá
amar os
ão! Até que
saber, vou ch
o
er
qu
mas não é n
eu
e
qu
as coia tem coisas
perguntar um
u
o
v
ém
b
parecia! Aind
m
ta
e
rasil foi
nte pesquisar
cola que o B
es
a
n
s
meninos pra ge
o
em
d
en
o será
professor. Apr
tos anos. Entã
en
ez
tr
s,
sas pro meu
o
n
a
s
ito
rtugal por mu
igual?
colônia de Po
portuguesa é
l
ia
n
lo
co
ra
rquitetu
Agora
que toda a a
ia de papai.
íl
m
fa
a
re
b
des so
. Caro mais novida
oão de Côrtes
J
o
ã
S
a
Também tenh
pr
se
o ir
de que precis
curioso com es
tá
es
ém
b
m
tenho certeza
ta
r, ele
vai me ajuda
los disse que
e
r os planos d
ta
mistério.
n
co
a
pr
s
o
os menin
so.
Vou procurar
.
so
is
é
a desistir dis
,
el
m
r
o
ze
B
fa
a
r
a
vão me ajud
mamãe. Eles
Tchau!

livro 3.indd 31

27/06/2014 15:17:21

Arquitetura
Sempre que andamos pela nossa cidade e olhamos para os lados, vemos casas, sobrados, casarões, igrejas e muitas
outras construções, mas nunca paramos
para pensar como, quando, de que ou
por quem elas foram feitas. São questões
muito importantes para conhecermos o
lugar onde moramos, pois, em cada edificação, tem um pouco da história e do cotidiano deste lugar. Algumas construções
permaneceram iguais, desde o momento
em que foram erguidas; outras, porém, se
modificaram de acordo com as mudanças
culturais e tecnológicas que ocorreram
nas sociedades, com o passar do tempo.
Esses edifícios são memórias vivas, testemunhos de uma cultura, portanto, ao conhecermos a sua história, podemos saber
como as pessoas viviam em determinada
época.
Este conjunto de construções que forma uma cidade é chamado de Arquitetura
que, na verdade, pode ser definida como
a arte de construir edifícios. Essa arte vai
existir de acordo com as condições físicas e econômicas do local, algo que varia
muito de tempos em tempos e de um lugar para o outro. É uma relação direta entre o homem e a natureza.
A arquitetura representa o modo de
vida de um povo, de uma sociedade, por
isso, temos algumas tendências que influenciaram a arte de construir edifícios,
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de acordo com os períodos que marcaram a história do mundo. Esses períodos
podem ser divididos em cinco principais:
Classicismo, Paleo-cristão-bizantino, Gótico, Renascimento, Barroco e Moderno.
Vamos falar um pouco da arquitetura
em Alcântara.
Como já foi dito anteriormente, o
auge econômico dessa região se deu entre os séculos XVIII e XIX. É num período como esse que um lugar se desenvolve. No ciclo do algodão, fazendas foram
construídas e, junto com elas, igrejas, sobrados e casarões onde viviam os senhores. Podemos dizer que a arquitetura no
Brasil, praticamente, começou no período
colonial, a partir de um primeiro contato
entre povos primitivos e seus colonizadores, refletindo as próprias circunstâncias
geográficas e humanas dos ambientes nos
quais se articulou.
A Arquitetura colonial se desenvolveu
no período da colonização, que vai desde
a descoberta do Brasil até a independência em 1822. Os colonizadores importavam correntes estilísticas da Europa para
a colônia, adaptando-as aos recursos e
materiais encontrados. Vemos, assim, em
nosso país, edificações com traços principalmente renascentistas, barrocos e neoclássicos.
Como todo projeto pensado tem que
ser de acordo com a disponibilidade de
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Sobrado do Museu Histórico de Alcântara

Praça Maria Aragão, São Luís.
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recursos locais, Alcântara, muito rica
em biodiversidade e, disponibilizava
a matéria-prima, como, por exemplo,
os sambaquis que forneciam a matéria
para a produção de cal, abundantes jazidas de arenito, ladrilhos e tijolos de
barro cozido, como adobe, taipa e taipa-de-pilão. Ou seja, tudo era feito com
materiais encontrados na natureza e por
aqueles que eram a mão de obra, os escravos.
Era uma arquitetura local, mas podemos dizer que muito influenciada por
seus colonizadores. Muitas vezes, essa
arquitetura lembrava as construções
que eram feitas na metrópole, ou seja,
em Portugal. Hoje, as edificações comumente encontradas deste período são:
casarões, solares, igrejas e ruínas. Vemos, também, que a cidade era formada
por diversas construções e sua organização urbana, idealizada por Marquês
de Pombal, era composta por amplos
espaços e uma praça central de onde irradiavam ruas com sobrados uniformes.
Até o século XX, as construções eram
feitas, basicamente, com madeira, argila
e pedra. Deste século em diante, vemos
o aparecimento de novos materiais, que
mudam muitas coisas na arquitetura:
o ferro, o concreto e o cimento. Esses
materiais estão presentes nos edifícios
modernistas. Como exemplo, podemos
citar a capital do país, Brasília. O plano
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piloto da cidade foi projetado por arquitetos modernistas no início da década de
50. Entre eles, estão Lúcio Costa e Oscar
Niemeyer.
Na cidade de São Luís, nas áreas de
expansão urbana, também encontramos
obras modernistas de Niemeyer, Lelé
e Borsoi, como a Praça Maria Aragão,
Casa no Calhau, Memorial Bandeira
Tribuzzi, Posto Fiscal na Estiva e Centro
comunitário Hospital Sarah. Neste momento, vemos uma nova sociedade que
sai do campo e vai morar na cidade industrial. A característica mais marcante
desta nova arquitetura é a presença do
concreto armado, uma mistura de cimento, areia e pedra britada, e as barras
de ferro para a armação
Então, quando olhamos um edifício, sabemos que ele pode nos dizer
um pouco sobre as sociedades e civilizações anteriores à nossa. A arquitetura constrói a paisagem da cidade, é
o cenário da vida cotidiana, está nas
ruas por onde passamos, é onde se desenvolve a nossa vida. É um produto
cultural, herança de uma sociedade,
passada de geração em geração, um
conjunto de bens culturais que faz
parte do patrimônio local e nacional.
Portanto é o resultado de processos
históricos e, principalmente, da interação do homem com a natureza.
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Exercícios capítulo ii
Interpretando o texto
1. Cite dois exemplos de construções que
fazem parte da arquitetura de uma cidade.

3. Que materiais eram usados na arquitetura até o século XX? E depois do
século XX?

7. Depois do exercício feito com a professora e os colegas, a lição é no caminho da casa para a escola. Vocês
devem observar os edifícios e escolher um que lhe agrade mais para
descrevê-lo. Dizer o número de portas e janelas, quantos andares tem,
qual a sua cor e se está bem conservado.

4. Cite o nome de um arquiteto modernista que projetou a capital do país.

Meu glossário

5. Cite um exemplo de arquitetura modernista em São Luís.

1. Faça agora seu próprio glossário, escrevendo a definição das palavras:

2. Dê um exemplo do que foi construído em Alcântara durante o ciclo do
algodão.

6. Junto com a professora, vocês devem
fazer uma visita a algum edifício tombado na sede de Alcântara e lá fazer
um exercício de observação detalhada da parte exterior. Todos, com uma
prancheta, papel e lápis, devem ficar virados para a fachada reparando
em todos os detalhes: janelas, portas,
material, estado de conservação, cor,
decoração etc. Depois de um tempo
observando, devem virar de costas e
anotar ou desenhar o que lembravam.
Feito isso, todos devem virar para o
edifício e, junto com os colegas, ver o
que acertaram ou não.
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UNIDADE

2

CORRESPONDÊNCIA

CAPÍTULO III
Correspondência
Ana chamou o primo para comerem um bolo lá fora, precisava falar para alguém
o que estava acontecendo. Não sabia como contar, começou fazendo graça, falando
bobagens para ver se diminuía a raiva que estava sentindo. Artur sabia que a prima
estava mesmo muito angustiada. Por fim, Ana contou com lágrimas nos olhos. Artur tentou tranquilizá-la, mas a verdade é que não sabia o que fazer. O melhor era
contar para José, quem sabe ele não tinha uma boa ideia.
Assim que José soube a razão da braveza de Ana, naquele mesmo dia, começaram a elaborar planos para impedir a possível mudança.
– E agora? Se titia já decidiu, o que a gente pode fazer pra ela desistir? –
indagava-se Artur, sem ver grandes esperanças.
– Se sua mãe quer se mudar por causa do emprego, temos que arrumar um
emprego pra ela aqui mesmo. É o único jeito! – exclamava José tenso com a
situação.
Outra vez a possibilidade da amiga ir embora era demais!
– Ê- hein, eu já pensei nisso – prosseguia Ana com o raciocínio – Mas como
vamos arrumar um emprego pra ela aqui? – dizia Ana quase desistindo.
– Mas por que titia não trabalha na roça de papai, faz uns cofos pra vender
na sede? Sei lá, coisa tem para se fazer. E agora várias mulheres estão fazendo
cerâmica e bolsas pra vender. Mamãe mesmo faz bilhas – argumentava Artur.
– Mamãe acha que ela não serve mais pra essas coisas, que ela desaprendeu a
fazer as coisas daqui.
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– Mas se até você já sabe trançar um cofinho! – ria José da amiga – sua mãe
também pode reaprender.
– Eu sei trançar cofo muito bem! Mas como é que vou obrigar mamãe a reaprender essas coisas? – falava Ana, já achando que aquela conversa não ia dar
resultado algum.
Essa era a grande questão. Mais do que arrumar um emprego para Maria, os
meninos tinham que pensar num jeito de fazer com que ela sentisse que ali era
seu lugar e que, na verdade, ela ainda sabia fazer tudo, só tinha que puxar lá do
fundo da memória. Era como dançar tambor de crioula: os movimentos ficaram
mais duros e tímidos depois de tantos anos, mas logo parecia que ela não havia
ficado um só dia sem dançar. Quem aprende a dançar nunca mais esquece.
– Se pelo menos a gente já tivesse nossa casa, mamãe ia pensar mais antes
de mudar! Se o papai estivesse vivo, ele mesmo construiria uma casa pra gente!
– resmungava Ana.
– É isso! Vamos construir uma casa pra vocês! – exclamou José.
– Você tá doido? Como vamos fazer isso? – falou Artur, suspeitando da ideia
do amigo.
– Eu falo com papai, você fala com o seu pai. Depois eles chamam mais alguém. Eu e você ajudamos a erguer a casa – completou José, certo de que sua
ideia era genial.
– Será que vai dar certo? Porque isso não resolve o fato de mamãe não ter
emprego.
– Mas aí você é que tem de mostrar pra sua mãe que ela ainda é daqui e que
sabe fazer de tudo – disse José, mostrando que havia pensado em tudo.
– Talvez o melhor fosse eu procurar a família de papai, quem sabe eles não
me ajudam?
– Podemos fazer isso também. Vamos tentar de tudo! – dizia José, tentando
passar confiança a Ana.
37
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Artur ainda não estava contagiado pelo entusiasmo que havia tomado os dois.
As chuvas já paravam, o que ajudava na construção da casa. Mas como faria tudo
isso? Seria um segredo? Uma surpresa? Será que seu pai aceitaria uma ideia louca
dessa? Além disso, tinha também a tal ida a São João de Côrtes que Ana tanto
queria.
O primo deixou os dois conversando em frente à Igreja e disse que tinha um
recado de sua mãe para dar à bisavó Nena. Na verdade, queria mesmo saber o que
a bisavó tinha para dizer daquilo tudo. O que ele não entendia mesmo era porque
alguém que tinha ficado tanto tempo longe queria agora se mudar novamente.
Dona Nena, como sempre, recebeu o bisneto com um gostoso pedaço de
bolo. Logo percebeu a aflição do menino que andava de um lado para o outro.
Artur não era de se preocupar com bobagens, o que deixou a bisavó apreensiva.
– Que foi meu filho? O bolo não tá bom? – perguntou D. Nena, com voz mansa
e um largo sorriso, fingindo que não havia percebido que o problema era mais
sério.
– Não é nada disso, vovó. É a Ana e a mãe dela que andaram brigando. Daí já
viu, José se meteu e eles agora tão cheios de ideias. Eu num sei se isso vai dar certo. Tô vendo que vai dar confusão das grandes – falava Artur tentando organizar
os pensamentos.
– Num tô entendendo nada! Explica isso direito que a vó já tá velha. Por que
as duas brigaram? – perguntava a bisavó Nena muito preocupada.
– A titia conversou com uma senhora que mora lá na sede. Essa senhora, uma
tal de dona Luísa, disse pra titia que tem um salão de beleza lá que tá precisando
de uma manicure. Então titia disse pra Ana que elas vão se mudar pra sede e Ana
disse que não vai de jeito nenhum.
– E agora Ana já tá inventando alguma coisa, né? – interrompeu a bisavó,
mostrando conhecer bem a bisneta e suas confusões – O que é que essa menina
vai fazer dessa vez?
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– Êh-hêin, é isso mesmo. Ela e José decidiram falar com os adultos pra construírem uma casa pra elas, assim titia desistiria de se mudar. Mas acho que é uma
surpresa. Não entendi direito. Eu acho que papai vai ficar bravo e que no fim
vamos acabar um mês de castigo.
– Coitada da minha neta Maria. Ela já não sabe mais pra onde ir, mas ela é
filha daqui, já já isso volta e ela vai perceber que o melhor pra ela e pra filha é
ficar por aqui mesmo. Sabe filho, até que não é uma ideia ruim. Maria tá se sentindo longe de tudo, nem perto de São Paulo nem perto daqui. Uma casa feita por
amigos e familiares pode fazer com que ela sinta que aqui é mesmo a casa dela.
– Será, vovó? Ana disse que titia já não sabe mais trabalhar na roça, cuidar dos
bichos, tecer cofo... que ela já não sabe mais morar aqui.
– Que besteira é essa? Ela foi criada aqui! É claro que sabe! Quando era menina, fazia muito vinho de juçara com a mãe, ajudava a fazer azeite de carrapato
e também trançava “mençaba”. Ela tá é com medo. Tá achando que, se voltar pra
cá de vez, vai ser um sinal que ir pra São Luís e depois pra São Paulo foi uma má
ideia, como se nada tivesse valido a pena. Isso aí é bobagem de gente nova. Quando chegar na minha idade, ela vai ver o que é que importa mesmo.
–E o que é que importa mesmo, vovó?
– Não adianta falar. Isso num é coisa que se fala, é coisa que se vive – respondeu a bisavó com um sorriso – Chame sua mãe aqui que eu vou falar com ela. Eu
bem que gostei dessa ideia de construir a casa. Maria merece, depois de tudo que
andou passando... Eu ajudo com algum dinheiro.
– Não imaginei que a senhora fosse achar isso boa ideia. Achei que isso era
mais uma das teimosias e criancices da Ana. Ela também disse que vai pra São
João este ano, atrás da família do pai. Já tô imaginando confusão por aí. Espero
que ela não fuja igual da outra vez, eu não vou atrás dela!
– Êh-hêin. E você tem razão. Isso aí Maria e Ana é que têm que resolver.
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Artur saiu convencido de que a ideia, inicialmente maluca, de José podia ser
mesmo interessante. O primo já estava crescendo depressa, ajudava cada vez mais
o pai com a roça, participava das reuniões da comunidade, não era o menino
irresponsável de antes. Claro que ainda brincava de bola, se banhava no rio. José
e Ana desconfiam de que Artur tinha uma namoradinha na escola, mas o primo
não era de ficar falando de sua vida, ainda mais para aqueles dois.
Ana e José continuavam no banco em frente à igreja, imaginando todo o plano: com quem falariam, como seria a casa e as reações de Maria com a surpresa.
Artur contou aos dois a conversa que tivera com bisavó Nena. Ana ficou felicíssima, ao saber que contava com o apoio de um adulto.
– Agora tenho certeza que vai dar certo! – exclamava Ana entusiasmada.
Os três foram conversar com Ribamar e Inês, seus tios, os quais ficaram surpresos com tantas informações. Primeiro, acharam tudo aquilo um absurdo.
Como eles poderiam se intrometer tanto na vida de Maria? A verdade é que Inês
já tinha passado tempo demais longe da prima Maria e não queria mais que ela
se mudasse, portanto aceitou a ideia. Estava decidido: construiriam uma casa de
adobe para Ana e Maria e seria uma surpresa. Diriam a Maria que aquela casa
seria um bar do pai de José. Agora a questão era convencer Maria a não se mudar
tão rápido, assim teriam tempo de construir a casa. Como fariam para convencê-la a ficar até que a casa estivesse pronta?
Tia Inês teve uma ideia: ela diria à prima que era impossível transferir Ana
de escola no primeiro semestre, por isso ela teria que esperar até agosto para se
mudar. Todos acharam o plano excelente, as coisas pareciam que finalmente iam
se resolver. Ana estava radiante com a novidade e orgulhosa do amigo José que
havia pensando tão rapidamente em tudo, por isso deu lhe um abraço apertado
e, beirando o choro e a euforia, agradeceu José. Artur também estava feliz, mas
sabia que ainda havia muito trabalho pela frente. Como sempre, o trio saiu junto
pra rua. Era hora de comemorar!
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Tudo ocorria como o planejado. Maria achou mesmo que a mudança poderia
esperar, assim Ana não perderia a escola. Uma semana se passou e nada das obras
começarem. Era preciso ter paciência, ainda levaria pelo menos um mês, já que
ainda chovia. Esperar não era o forte de Ana nem guardar segredo. A menina
vivia agitada e desconcentrada na escola. Maria logo notou que a filha andava
estranha, mas achou que era mais uma dessas coisas de adolescente, difícil de
entender.
Na escola, os meninos receberam uma visita da diretora na sala de aula. Era
um projeto novo e eles seriam os primeiros a participar. A diretora entrou com
vários envelopes na mão. Eram cartas do Brasil todo endereçadas à escola.
– Vamos começar um projeto chamado “Correspondência escolar”.
Os meninos se entreolharam, sem entender muito. Como assim, correspondência escolar? Mandariam cartas? Mas cartas pra quem? E contando o quê? A
diretora continuou a explicação:
– Nós recebemos cartas de alunos, como vocês, do Brasil inteiro, e agora temos
de responder a todas! Cada um terá um correspondente pessoal. Vocês devem
responder às dúvidas deles, contar como é a vida de vocês, como é o local onde
vocês moram. Vamos conhecer um pouco mais do Brasil, através dessas cartas,
certo?
Todos fizeram sinal de positivo. Cartas! Isso, sim, parecia uma matéria interessante. A professora de história, que acompanhava a aula, passou distribuindo os
envelopes para os alunos e já foi logo avisando: “Não pode trocar! Tem que ficar
com a carta que receber!”
Abriram seus envelopes rapidamente, buscando as primeiras informações sobre seus correspondentes.
– Olha, o meu é um menino. Ele se chama Caio e é de Brasília – disse Ana.
– O meu também é um menino: Jorge. Ele é de Ouro Preto – contou José.
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– A minha se chama Laura e
é de São Raimundo Nonato, no
Piauí – Artur falou entusiasmado.
Rapidamente a sala ganhou
um silêncio quase nunca visto. Os alunos se debruçavam
sobre suas cartas, lendo com
toda a atenção do mundo. As
cartas não eram apenas de um
novo amigo, eram a possibilidade de viajar através daquelas
linhas. Riam baixinho, anotavam no caderno partes interessantes e já imaginavam como responderiam. O
sinal soou avisando que era hora de ir embora, mas ninguém se moveu, todos
queriam terminar a leitura. A professora ainda passou as últimas instruções:
– Levem as cartas para casa, leiam e anotem o que acharem mais interessante
para apresentarem na próxima aula. Também quero ver todas as respostas aqui
na próxima aula e façam desenhos de suas casas e de locais que acharem importantes. Quero ver desenhos caprichados! Ah!, quem tiver dúvidas sobre alguma
pergunta que esteja na carta, anote essa dúvida que pesquisaremos juntos em sala
de aula. Tchau e um bom final de semana!
Na van, Ana contou aos outros que Caio, seu correspondente, vivia na capital
do país e que lá, assim como a sede de Alcântara, também era um local tombado.
A menina se vangloriava e tentava fazer inveja aos amigos.
– A Laura também morava em um lugar tombado, ela me disse que agora a
família dela mora em São Raimundo Nonato, mas que antes moravam dentro do
Parque da Serra da Capivara, que é tombado, porque lá tem várias pinturas rupestres – retrucou Artur.
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– Ué?! – atentou José meio desconfiado – O Jorge, também, mora em um lugar
tombando, Ouro Preto, em Minas Gerais. Será que tem lugar tombado por todo
o Brasil, ou eles tão enganando a gente?
Os três caíram na risada. Parece que existiam muito mais locais tombados do
que eles poderiam imaginar. Ana, assim que chegou, foi logo para casa. Queria
reler sua carta e começar sua resposta. Além disso, seu correspondente havia perguntado como eram as casas de Alcântara e pediu que ela desenhasse um mapa
da cidade. Ana sabia que isso daria um trabalhão, já que em Alcântara existiam
várias comunidades e também vários tipos de casa.
Ela logo anotou no seu caderno algumas coisas que gostaria de contar para
classe, como, por exemplo, que Brasília era uma cidade bem nova, tinha sido fundada em 1960, e foi construída para ser a capital do país. Além disso, como ela foi
projetada, tinha a forma de um avião. Era uma cidade de arquitetura moderna.
A menina já sabia que existiam vários tipos de arquitetura, mas deixou marcado
que queria perguntar ao Caio como era exatamente essa tal arquitetura e também
pediria um mapa.
Ana começou a se lembrar de quando morava em São Paulo, lugar onde os
prédios é que eram os donos do céu. De repente, tudo mudou. Em Alcântara, os
pássaros é que andavam pelas nuvens. O que ela mais gostava de ver era o voo
dos guarás. Por que em alguns lugares a cidade era feita de um jeito e, em outros,
de outro totalmente diferente? Tudo bem que as casas pudessem ser de estilos arquitetônicos diferentes, mas não era só isso, existiam cidades com ruas de terras,
com asfalto, com paralelepípedo, ruas largas, ruas bem estreitinhas. O desenho
que as ruas formavam era bem diferente em cada lugar. Mas por quê?
Ana também estava curiosa com a tal cidade em forma de avião. O que queria
dizer exatamente que a cidade havia sido planejada? Será que fizeram um desenho e depois resolveram construir? Parecia que existiam mais perguntas do que
respostas. Se ela teria um trabalhão para escrever sua resposta, certamente seu
correspondente também teria muitas perguntas para responder depois.
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Com as anotações na mão, a menina começou a rascunhar sua resposta. Foi
então que teve uma dúvida. Que tipo de arquitetura era aquela das casas de taipa
e de adobe? Como contaria isso na carta? Já sabia que a sede era principalmente
em estilo colonial português, e também já havia descrito as ruínas. Mas, e a casa
onde morava, de que tipo era?
Como sabia que não teria sua resposta naquele momento, resolveu compartilhar essas questões com seu correspondente. Quem sabe, ele mesmo não a ajudaria? O rascunho estava ficando longo. Primeiro, contou toda sua trajetória até a
chegada em Alcântara, depois escreveu sobre os hábitos locais: o que gostavam de
comer, o que plantavam, os animais que criavam. Em seguida, explicou como era
Alcântara e suas várias comunidades. Para isso não teve como não retomar um
pouco da história do município. Para completar, contou sobre as festas, as danças
e as músicas, além disso, contou sobre as brincadeiras que gostavam de fazer. Na
hora de encerrar, escreveu todas as suas dúvidas. Pronto, já tinha sua carta prontinha! Agora era só passar a limpo e fazer o desenho.
No mesmo dia, enquanto jantavam, Ana e Artur conversavam sobre as cartas.
Artur estava impressionado com o que Laura havia contado sobre pinturas rupestres. Ele nunca tinha imaginado que isso existisse de verdade. Para ele, isso
era coisa de filme, por isso também disse que mandaria muitas perguntas em
sua carta de resposta. Ana escutava atenta e também contava sobre a cidade em
forma de avião.
Parece que o tema das cartas ainda renderia muito, o que era ótimo. Assim, a
construção da casa deixava de ser o único interesse de Ana e o tempo certamente
passaria mais rápido.
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Arquitetura Vernacular
Como já dissemos no Capítulo anterior, a arquitetura é um produto cultural.
O homem aproveita os recursos do próprio terreno, para erguer as edificações
que são feitas de acordo com as circunstâncias e materiais disponíveis no tempo
e no espaço. A arquitetura vernacular é a
expressão da tradição popular empregada
para a arquitetura que não é projetada por
arquitetos, mas sim realizada por pessoas
comuns.
Para melhor compreendermos essa expressão, vamos primeiro pensar na palavra vernáculo que, segundo o dicionário,
é um adjetivo empregado para algo próprio da região em que está, ou seja, ela se
define de acordo com o seu meio ambien-
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te. Por isso é muito importante falarmos
um pouco do meio ambiente que encontramos a nossa volta, em Alcântara.
Estamos falando de uma região muito
rica em biodiversidade e , com uma paisagem diferenciada, na qual encontramos
vegetações e solos compostos por: manguezais, mata de galeria, floresta secundária mista, campos inundáveis ou naturais,
praias e dunas, além de várzeas e apicuns.
Com este cenário, podemos pensar em
uma grande quantidade de recursos para
a prática da arquitetura vernácula. Antes,
porém, apresentaremos um novo conceito de Paisagem Cultural, que abrange a diversidade de manifestações e lugares que
retratam a interatividade entre o homem
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e o ambiente natural, falando de questões
relativas ao entendimento de processos de
apropriação da terra por agrupamentos
tradicionais, em geral. Alcântara poderia
ser um exemplo, pois os negros remanescentes da época da escravidão e seus descendentes se instalaram na área rural da
cidade, onde formaram as comunidades
quilombolas, existentes até hoje. Ali, utilizaram materiais e disponíveis no meio
ambiente para fazerem suas habitações
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que ainda hoje revelam esta prática que se
mantém viva dentro de um modo de vida
tradicional, por diversas gerações.
Assim, o uso da terra crua como material de base para a construção, como o
adobe, é muito usado na região: moldase o barro cru em fôrmas de madeira,
local onde o bloco de terra é seco ao sol,
uma mistura de água e terra com ou sem
acréscimos de estabilizantes e fibras naturais, utilizado em paredes, abóbadas entre
outras edificações. Também encontramos
taipa-de-pilão e pau-a-pique. Ou seja, a
arquitetura vernacular é produzida pelo
manejo da terra crua como material fundamental; é o fruto da interação profunda
entre o homem e a natureza; ela forma a
paisagem de Alcântara.
A evolução da sociedade e de seus assentamentos, ao longo do tempo, sempre
acontece de acordo com as limitações e/
ou oportunidades físicas que apresentam
em seu meio ambiente. Assim, a arquitetura vernacular é uma expressão da tradição popular que está diretamente ligada à
natureza ao seu redor. A melhor forma
de conservá-la, diferentemente de como
é feita em uma edificação comum, é
pensar na preservação de seu modo
de fazer e do seu meio ambiente, pois
sem ele (meio ambiente), não teremos a
matéria-prima necessária para manter
esta tradição popular.
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Exercícios capítulo iii
Interpretando o texto

1. Segundo o texto, por que Maria quer se
mudar para sede de Alcântara? Dê pelo
menos duas razões.
2. Artur conta à bisavó Nena as idéias de
José e Ana para convencer Maria a ficar. Qual a opinião da bisavó a respeito
da ideia? Busque trechos do texto que
justifiquem sua resposta.
3. A diretora da escola propõe aos alunos que conheçam o Brasil através das
cartas que receberam. Você acha que é
possível? Justifique sua resposta.
4. Caio, o correspondente de Ana, pede
a ela que desenhe um mapa de Alcântara. Por que Ana acha essa tarefa tão
complicada? Você concorda com ela?
5. Tapuitapera é uma comunidade imaginária. Com base no texto, em grupo,
faça um mapa da comunidade.
6. O correspondente de Ana pergunta
para ela como são as casas de Alcântara.
Em grupo, faça um levantamento dos
vários tipos de construções que existem no município. Em classe, discuta
o levantamento feito por cada grupo e
faça uma lista da classe. A partir dessa
lista, cada grupo deverá se responsabilizar pela construção de uma maquete
de um dos tipos de casa.
7. O texto conta quais informações Ana
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escreveu em sua carta de resposta.
Com base nessas informações, imagine
como será a carta de Ana e escreva-a.
Meu glossário
1. Dê a definição da palavra “taipa”. Procure explicar as etapas da construção de
uma casa de taipa.
- Taipa:
2. Agora escreva a definição das seguintes
palavras:
- Biodiversidade:
- Recurso natural:
- Vernáculo:
Trabalhando o quadro explicativo
1. Cite dois tipos de vegetação encontrados em Alcântara.
2. De que são feitas a maioria das casas
das comunidades de Alcântara? Qual o
material utilizado?
3. O que é arquitetura vernacular?
4. Agora, para conhecermos melhor esta
arquitetura, vamos, em grupo de três
alunos e com a professora, fazer um tijolo de terra crua e deixar secar ao sol.
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CAPÍTULO IV
Arquitetura
A resposta das cartas demorava a chegar. Já fazia quase um mês que Ana havia
enviado sua carta. A partir das cartas dos outros alunos, começou na escola um
grande ciclo de discussões sobre como era a vida nos vários lugares do país. Cada
um recontava sua carta, enfatizando as diferenças que encontravam. Cada lugar tinha uma história própria para contar, um jeito especial de fazer alguma coisa. Alguns contavam que seu correspondente morava em prédios enormes, no 8º andar;
outros diziam que um grande problema era o trânsito; vários outros que viviam
em grandes cidades perguntavam se em Alcântara se tomava banho de rio e se era
comum subir em árvores (coisa rara aos habitantes das grandes metrópoles). Até
mesmo as comidas eram diferentes. Algumas cartas do sul do país eram de família
de descendentes alemães e italianos e contavam sobre pratos bastante estranhos:
bastante repolho, linguiça, purê de maçã, muito macarrão. Fora os correspondentes de família de origem japonesa que comiam sushi (enrolado de alga com arroz
e peixe cru), para espanto geral da classe.
Ficava cada vez mais claro que o que era bom para alguns, não era do gosto
de todos. As diferenças estavam presentes em muitas coisas, embora houvesse
também muitas semelhanças. Todos eram adolescentes e enfrentavam os primeiros amores, as dúvidas sobre o que fariam depois da escola, enfim não faltavam
semelhanças.
Artur andava muito pensativo sobre as tais pinturas rupestres do Parque da
Serra da Capivara. Tamanho foi seu interesse que a professora buscou alguns materiais de pesquisa e propôs a ele que apresentasse aos colegas o que havia descoberto. O menino foi até mesmo à sede pedir mais matérias ao Iphan. Para ele,
locais tombados eram só casas, igrejas, prédios públicos, como os de Alcântara,
mas pelo jeito era muito mais amplo.
O clima era de pressa, de ansiedade e muita curiosidade entre os três amigos,
com muitas coisas para pensar, descobrir e decidir. Ana esperava a carta, esperava
o começo da construção da casa (marcada para próxima semana) e aguardava notícias de Carlos, para saber quando finalmente iriam a São João de Côrtes.
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Não foi Carlos quem chegou e sim Júlia. Na volta da escola, os meninos deram de cara
com ela chegando a Tapuitapera. Estava fazendo alguns trabalhos na sede e aproveitou a
estadia para fazer uma visita. Era bom revê-la. Júlia foi logo abraçando os três e perguntando as novidades:
– Soube que vocês andaram por São Luís no carnaval. Pena que não estava por lá.
Também soube que um de vocês esteve lá no escritório técnico, perguntando sobre a
Serra da Capivara.
– Ê- hein – afirmou Artur – Você já está sabendo de tudo!
– Aposto que foi o Carlos que contou, né? – quis saber Ana.
– Foi ele mesmo. Eu estava de férias. Assim que voltei, ele me atualizou, contando-me
as novidades. Pelo jeito são muitas. Ele me disse que foi linda a apresentação de vocês e
que você, Ana, já está novamente arrumando um jeito de ir pra São João de Côrtes. Vocês
não param quietos mesmo!
Os meninos deram risada, fazendo sinal de positivo com a cabeça para Júlia. A presença de Júlia ajudaria muito as pesquisas de Artur e ele bem sabia disso, portanto rapidamente começou a encher a arqueóloga de perguntas. Ela ainda nem tinha colocado sua
mochila no chão, por isso pediu um tempo para tomar água antes de tantas respostas.
Ana também aproveitou para contar suas novidades: a construção da casa e seu correspondente de Brasília.
Seguiram até a casa conversando. Júlia passaria a noite, mas logo cedo voltaria para
a sede, era mesmo uma visitinha rápida. Após um largo gole de água gelada e um descanso para recuperar o ar, a pesquisadora quis saber sobre essa história de escreverem
cartas na escola. Achou o projeto bastante interessante e já sabendo que Artur andava
estudando o Parque Nacional da Serra da Capivara, ela veio preparada, com alguns
folhetos informativos na mochila.
Artur queria ficar sozinho com Júlia, para que sua apresentação na escola fosse mesmo
uma surpresa. Ana relutou em sair, curiosa como sempre, dizia para o primo que ele ia acabar se esquecendo de alguma coisa e que ela queria saber tudinho! Júlia resolveu interferir,
alegou que ajudaria Artur na apresentação e que seria bem mais legal se fosse uma surpresa.
Disse ainda que depois tinha uma notícia para Ana. Mais animada, a menina aceitou
sair. Ela e José foram para rua conversar com outros amigos em frente à Igreja.
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Algum tempo depois, Ana se despediu de José e voltou para casa. A barriga
já começava a pedir por comida. Inês, Ribamar e Maria estavam em casa e conversavam com Júlia à mesa, enquanto a comida esquentava na panela. Artur estava metido no quarto, preparando sua apresentação para outro dia. Como Ana
perguntaria a tal notícia na frente dos adultos? E se fosse um segredo? A menina
sentou-se junto a eles, torcendo para que Júlia se lembrasse e a chamasse de canto
para conversarem. Será que era alguma novidade sobre a ida a São João de Côrtes?
Durante o jantar, Júlia comentou sobre as embarcações que eram construídas
em São João de Côrtes e disse que o Iphan andou fazendo algumas pesquisas para
o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC). Ribamar e Inês conheciam bem essas embarcações e não estavam entendendo até aonde iria aquela
conversa. Já Maria logo percebeu, só de olhar a apreensão de Ana, sabia que já já
viria alguma coisa sobre irem para São João de Côrtes. Dito e feito, no decorrer
da conversa, Júlia propôs:
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– Estamos pensando em uma ação de Educação Patrimonial, durante as pesquisas do INRC. A ideia é levar alguns alunos de várias comunidades para acompanhar um dia de pesquisa, em outra comunidade. Depois os alunos apresentariam
a experiência em suas escolas. Imaginamos que os meninos pudessem gostar de
participar. Iriam pra São João de Côrtes no segundo semestre, quando começaria
a segunda fase dos trabalhos por lá. O que acham?
Parecia que tinha formiga na cadeira de Ana, de tão agitada que estava. Maria
não queria saber da filha remexendo em um passado que ela mesma, até então
não havia superado. A morte do marido ainda a fazia derrubar lágrimas antes
de pegar no sono. Não podia evitar pensar como seria a vida, caso ele estivesse
vivo, sempre imaginava que as coisas seriam melhores. Maria não queria ser mal
educada com Júlia. Então, fingindo não perceber a real intenção daquela visita a
São João de Côrtes, arrumou rapidamente uma desculpa para impedir que a filha
fizesse a tal viagem:
– Sabe Júlia, eu e Ana vamos nos mudar no segundo semestre. Então ela não
vai estar mais nessa escola, por isso não vai dar pra ela participar da pesquisa.
Ana retirou-se da mesa, para não dizer algo que depois pudesse se arrepender.
Maria foi conversar com a filha e o clima à mesa ficou estranho, todos se entreolhavam, sem saber o que dizer. Inês e Ribamar sabiam o desejo de Ana em encontrar a família do pai, o que não entendiam era porque Maria não queria deixar.
Qual era o problema? Ana e Maria conversavam no quarto. Da cozinha, por conta
do silêncio, dava para ouvir a menina soluçando.
– Por que vamos nos mudar? Por que eu não posso ir? – indagava Ana inconformada.
– Ana, você já está grande. Pare com essas besteiras. Que diferença vai fazer
encontrar os parentes de seu pai? Seu pai já não está mais aqui. Agora, o melhor
pra nós duas é irmos morar na sede, onde eu vou trabalhar e você vai poder estudar e depois entrar em uma escola técnica. Tá na hora de deixar o passado pra trás
e recomeçar a vida. Você bem aí no fundo sabe que eu tenho razão.
– Não sei, não! – retrucava Ana enfurecida – Se não faz diferença, por que você
não me deixa ir? Eu já recomecei as coisas aqui e não vou recomeçar outra vez. Se
você não me deixar ir, não vou mais à escola e vou fugir de casa!
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– Você está me ameaçando? – perguntou Maria já sem paciência – Pare já de
meninice. Quando você for maior, pode fazer o que você quiser, por enquanto vai
fazer o que eu peço.
Percebendo que o tom da conversa estava cada vez mais alto e mais caloroso, Inês
resolveu ir ao quarto, para tentar acalmar os ânimos. Ana estava com o rosto corado e
inchado de tanto chorar e Maria estava enraivecida com as ameaças da filha.
– Ei, vocês duas – interrompeu Inês com a voz firme – Parem já com isso.
Ficaram quase dois anos chorando por que estavam longe uma da outra e agora
não param de brigar! Ana, você ainda é criança e, se sua mãe tá falando, tá falado.
Agora vá lá conversar com seu primo que eu quero falar com a prima. Vai!
Ana saiu sem discutir. Estava arrasada e sem forças para mais brigas. Toda
a tristeza do dia em que teve que se mudar de São Paulo parecia voltar. Artur
abraçou a prima e os dois se sentaram em frente à casa para ver o movimento e
fugir do clima abafado. Ficaram em silêncio, um silêncio quase fúnebre, só vendo
a noite. Júlia, depois da confusão, acabou indo deitar-se; o melhor a se fazer era
dormir.
– Prima, eu não tô te entendendo – dizia Inês no quarto – Por que não quer
deixar a menina ir? Pra ela é tão importante! Não vê que ela anda pra todo canto
com o relógio do pai, como se lá tivesse um mapa que levasse ela até o pai? Encontrar essa família pra ela é ficar mais perto do pai outra vez.
– Êh-hêin. Eu sei prima, mas nem sabemos quem são as pessoas dessa família
nem se vão querer saber dela! Além disso, prima, eu já passei por muita coisa,
agora eu quero sossego nessa vida. Também num quero que Ana tenha mais decepções, ela tem que pensar nos estudos, não em gente que ela nem conhece.
– Prima, assim você vai acabar perdendo sua filha – aconselhava Inês, bastante
preocupada – Outra coisa que não entendo é porque você quer ir morar na sede,
longe da sua família? Aqui você tem tudo que precisa. Não entendo mesmo, tome
cuidado pra num fazer besteira – disse Inês se retirando do quarto.
Era difícil de entender, mas Maria sentia que devia proteger a filha e acreditava que estava fazendo o melhor. Era bom voltar à Tapuitapera, mas era também
assustador. Será que era possível realmente voltar?
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Apagaram-se as luzes da casa e todos foram deitar. As palavras das conversas
que tiveram eram barreiras contra o sono, ninguém dormia. Antes mesmo de
raiar o dia, Maria saiu sem dizer aonde ia. No café da manhã, Inês tentava consolar Ana com um afago nos cabelos. A menina ainda deixava algumas lágrimas
escorrerem. Ribamar pediu a Ana e Artur que fossem alimentar os animais e
buscar água. Além disso, naquele dia, iam fazer vinho de juçara e ele queria que
todos ajudassem. Não era por mal que ele os havia colocado pra trabalhar, quem
sabe, com o serviço, Ana se distraía e parava de pensar tanto nos problemas.
As dúvidas não deixavam Ana em paz. Quieto, Artur ajudava a prima nos
serviços e procurava cantarolar músicas para amenizar o clima pesado. Trabalhos
terminados, almoço comido e logo José chegou para irem para escola. Nada de
Maria voltar, também deveria estar em algum lugar refletindo.
Os três partiram, Ana arrastava os pés e chutava pedras do caminho, misto
de raiva e desânimo. Ela havia desistido. Artur contou a José toda a conversa e a
briga da noite anterior. O amigo ainda tentou animar Ana, dizendo que os dois
poderiam ir a São João de Côrtes e depois contariam tudo que descobrissem para
ela. Nada tinha efeito, Ana estava decepcionada com a mãe e triste com os caminhos que a vida parecia tomar.
A aula começou com novidades que vinham de longe, aliás, de vários lugares.
A professora segurava nas mãos um bolo de envelopes de tamanhos diversos.
– As cartas chegaram! Vou entregá-las assim que vocês se sentarem e fizerem
silêncio.
Não precisou de mais nenhuma palavra. Os alunos que andavam entre as carteiras conversando, se sentaram na hora e o silêncio era absoluto. A professora lia
o nome de cada aluno nos envelopes, todos estavam ansiosos por suas respostas.
José observava a reação de Ana, queria ver se ela parecia feliz com as cartas. Ainda estava com o olhar triste e cansado do choro da noite anterior, mas esboçava
um sorriso e se animou com a chegada de sua correspondência. José ficou mais
aliviado de olhar a amiga sorrindo.
Ana abriu seu envelope com cuidado e começou a ler sua carta. Assim como a
que ela havia enviado, veio uma longa resposta, três folhas de cartas, um desenho
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dobrado e uma fotografia. Os olhos da menina iam percorrendo cada linha, seu
interesse só crescia. Cada frase era uma novidade. Era apenas a segunda carta que
recebia de Caio, mas, naquele dia triste, ele pareceu seu amigo mais íntimo. O
desenho da cidade avião era incrível. Caio deveria ser um bom desenhista, assim
como ela. Era como um mapa, bem detalhado e com legenda que ajudava a decifrar melhor Brasília. Até que não era tão difícil de entender essa tal cidade avião.
A curiosidade de Ana foi às alturas e na sua cabeça já imaginou uma grande aventura pela capital, não custava sonhar. Para terminar, Ana pode conhecer seu correspondente; a fotografia era do próprio Caio em frente ao Congresso Nacional.
Caio era um menino bonito, nem alto nem baixo, de cabelos bem escuros, a
pele clara, um sorriso gostoso e um olhar amigo. Ana perdeu uns 15 minutos
olhando para a foto. Como seria seu tom de voz? Seu jeito de andar? Será que
aquela foto foi tirada em um passeio com a família?
Caio contou que seus avós paternos se mudaram para Brasília, no período
da construção da cidade; eram mineiros. Seu avô era mestre de obras e sua avó
enfermeira. Naquela época, a cidade era um verdadeiro canteiro de obras, ainda
não tinha escola ou hospital direito. Dois anos depois da chegada à Brasília, nasceu seu pai. Já a família da sua mãe só se mudou mais tarde para a nova capital.
Eles eram do interior de São Paulo e seu avô materno arrumou um emprego no
serviço público, por isso decidiram se mudar. Isso já era na década de 80, quando Brasília já tinha vinte anos. Sua mãe tinha apenas sete anos de idade, quando
ocorreu a mudança.
Caio nasceu em Brasília, mas disse que lá tem gente de todo o país. Muita
gente vai para trabalhar no serviço público. Ana percebeu que como a cidade era
a capital do país, e lá estavam o Congresso Nacional e o Senado Federal, além da
casa do Presidente da República, Brasília é onde está concentrado o poder político do Brasil.
Caio também mandou uma longa explicação sobre a arquitetura de Brasília e
contou mais sobre o tombamento da cidade. Ana foi anotando tudo em seu caderno, teria bastante material para o trabalho que apresentaria à classe.
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José não pode deixar de notar a fascinação de Ana, ao ver a fotografia do tal
Caio. O que parecia bom para animar a amiga havia se transformado em ciúmes.
Ele que vivia ao lado dela não conseguia fazê-la feliz, agora aquele desconhecido
com uma foto já estava arrancando-lhe sorrisos!
As preocupações de José foram interrompidas pela professora que anunciava a
apresentação de Artur. Era hora de mostrar tudo o que ele havia aprendido sobre
o Parque Nacional da Serra da Capivara.
– A minha correspondente se chama Laura, tem 13 anos, é do Piauí e mora
em São Raimundo Nonato. O que eu achei mais interessante na carta foi que ela
contou que antes sua família morava dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara e que esse parque é tombado pelo Iphan e também pela UNESCO, desde
1991, é Patrimônio Cultural Nacional e Mundial. Além disso, o Parque é também
Patrimônio Natural da humanidade, ou seja, do mundo todo. Como achei isso
muito interessante, resolvi pesquisar mais coisas; também aproveitei e mandei
algumas perguntas pra Laura. Como só vi a resposta hoje, não sei se vou lembrar
tudo pra apresentação.
Percebendo o nervosismo de Artur, que falava quase tão baixo que do fundo
era impossível ouvir, José resolveu dar uma ajuda e fazer uma pergunta. Quem
sabe assim, o amigo reorganizava as ideias.
– Mas por que o Parque é patrimônio cultural e não só natural? Em um parque
não tem um monte de árvores? Não deveria ser natural então?
– É, mas esse parque é especial, nele existem mais de 900 sítios arqueológicos.
Lá existem vestígios da presença do homem que tem mais de 100.000 anos!
A classe estava impressionada. Cem mil anos era tempo demais! Aqueles eram
vestígios pré-históricos. Artur continuou com sua apresentação, ainda tinha muito mais.
– Em mais de 600 desses sítios arqueológicos, existem pinturas rupestres, ou
seja, desenhos nas pedras que podem servir como informações, para se entender como o homem pré-histórico vivia na América. Existem desenhos de várias
coisas, como: dança, caça, parto, sexo e outras cenas da vida cotidiana. Também
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tem no Parque o fragmento de cerâmica mais antigo da América, de 8.000 anos
atrás. Alguns sítios arqueológicos eram aldeias, cemitérios ou acampamentos. Os
arqueólogos começaram a pesquisar a área do Parque nos anos 70 e ainda tem
muito trabalho pra ser feito.
– Nossa, Artur, Parabéns! – dizia a professora, surpresa de ver o trabalho que
o aluno tinha tido.
E Artur ainda não havia terminado. Tinha guardado o que ele achou mais interessante para o final.
– Do que eu mais gostei mesmo foi das pinturas rupestres. No material que
pesquisei, dizia que as pinturas eram feitas nas rochas em abrigos. Algumas vezes,
com o tempo, as pinturas acabavam sendo cobertas e eram feitas novas pinturas
por cima. Imaginem o trabalho dos arqueólogos para entender tudo isso! – comentava Artur realmente encantado – As pinturas eram uma forma de expressão
e também de comunicação, já que naquele tempo ainda não existia a escrita como
a gente conhece. Os pesquisadores acreditam que os símbolos desenhados representavam algumas coisas, como uma linguagem mesmo. O problema é que, como
não tem como saber o que significa, não dá pra decifrar essa tal língua. Mesmo
assim, eles descobriram várias coisas, como os temas que eram valorizados por
cada povo, por que alguns desenhos dão pra reconhecer a figura que ele representa. Também dá pra saber que cada povo que vivia na área tinha seus desenhos
próprios. O Parque existe desde 1979; é o maior conjunto de pinturas rupestres
em rochas do mundo. É isso!
A classe aplaudiu Artur de pé. O menino ficou todo vermelho de vergonha,
mas orgulhoso de sua apresentação que havia sido um sucesso. Todos da classe
que vinham perguntar alguns detalhes, Artur estava preparado para todos os tipos de perguntas e tinha as respostas na ponta da língua.
Ao chegarem a casa, Maria estava na porta aguardando a filha. Ana não pretendia falar com ela, mas Maria segurou a filha pelo braço e disse que precisavam
muito conversar. Ana parou e calou-se, esperando o que a mãe teria para dizer.
– Hoje, passei o dia na casa de vó Nena e conversamos muito. Você colocou na
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cabeça que vai fazer alguma diferença ir até São João de Côrtes, mas na verdade
só vai trazer mais tristeza. Num adianta encontrar a família do seu pai, porque
isso num traz ele de volta.
– Já escutei isso, mamãe – falou Ana tentando passar pela porta.
– Calma! Deixa eu terminar. Vó Nena acha que você está certa em querer conhecer sua história. Então, minha filha, eu quero que você pense bem e decida
sozinha, se quer ou não quer ir até lá. Você já tá grande pra tomar suas decisões
e eu tô avisando que não vai ser como essa sua cabecinha avoada tá imaginando,
não. Pense bem e o que você resolver, eu vou apoiar.
Ana ficou surpresa com a mãe, não sabia se ficava feliz ou triste com a notícia.
Ao mesmo tempo em que gostou de receber a autorização da mãe, se sentiu sozinha. E se algo desse errado, para quem ela iria chorar depois? Maria abraçou a
filha, passou a mão em seus cabelos e continuou:
– Mas é bom você saber que vamos mesmo para sede. Já estou até vendo uma
casinha bem bonita pra nós duas.
Ana nada disse, deu um beijo no rosto da mãe e entrou. Às vezes, era bom
deixar que os adultos tomassem as decisões difíceis. Naquele instante o que ela
queria mesmo era voltar a ser criança. Maria ainda ficou lá fora algum tempo.
Quando os tios perceberam a sobrinha sozinha, vieram contar a novidade.
– Amanhã começaremos a construir a casinha de vocês!
Para surpresa dos dois, a menina manteve seu silêncio. Será que isso era o
melhor mesmo ou será que ela estava sendo teimosa e fazendo criancices só pra
contrariar a mãe? Ana agora se enchia de dúvidas.

58

livro 3.indd 58

27/06/2014 15:19:45

O Arquiteto e o Iphan
Nos Capítulos anteriores, falamos
sobre arquitetura, suas manifestações
ao longo do tempo e da sociedade. Agora, falaremos do arquiteto. Esse profissional, de nível superior, que cursou a
faculdade de arquitetura e urbanismo,
com duração mínima de cinco anos,
depois de formado, trabalha diretamente com a arquitetura. Ele é capaz de
pensar em um projeto para a construção de um edifício, realizá-lo e, ainda,
dirigir a sua execução. Na construção,
sua função principal é ordenar e organizar o espaço com alguma finalidade
e intenção, sempre pensando que isso
vai depender da época, do meio físico
e social, dos materiais utilizados e também dos recursos financeiros. Além de
orientar e desenvolver projetos relativos às áreas históricas urbanas, os bens
edificados e aqueles de interesse de
preservação, esse profissional faz assessoria técnica e vistoria a esses bens,
por meio de levantamentos arquitetônicos de bens, diagnósticos e propostas
de restauração.
Outra função desse profissional é
ser responsável por desenvolver, em
conjunto com os municípios, o planejamento das áreas urbanas dos centros históricos. Ele é capaz de executar o desenho técnico que conhecemos
como planta, apresentando como será
ou como é o espaço a ser construído e
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os seus cômodos. Por exemplo, quando
o arquiteto está pensando em construir
uma casa para uma família ou reformar uma que já existe, ele faz a planta, desenhando onde são os quartos, os
banheiros, a sala, a cozinha, a varanda
etc.
Já o Iphan é responsável pela proteção e promoção do patrimônio cultural brasileiro, em suas diversas manifestações: edificações; objetos significativos, como relíquias, documentos,
utensílios, fotografia etc.; manifestações populares e tradicionais. Nesse
Instituto, trabalham profissionais de
diversas áreas, entre eles o arquiteto,
que é o responsável por preservar as
edificações que são uma marca do tempo e do espaço.
Por conhecer e reconhecer as estruturas e como é feito um edifício, o Iphan
pode caracterizar o edifício, dizer em
que época foi feito, que materiais foram utilizados, qual o seu atual estado
de conservação e, mais ainda, ajudar
no trabalho de preservação desse bem
imóvel. Contudo, sua principal atividade é a fiscalização preventiva dos edifícios tombados e o acompanhamento
antes, durante e depois de cada obra
realizada nesses edifícios. Assim, antes
de uma obra ser iniciada, deve passar
pela aprovação do Instituto.

27/06/2014 15:19:47

Para ficar mais fácil de compreender
a função do arquiteto no Iphan, vamos
pensar num exemplo que pode acontecer com um proprietário de um bem
tombado. Se ele precisa fazer alguma
obra na sua casa para manutenção do
imóvel, deve entrar em contato com a
sede localizada em seu município, para
ver se é aprovado ou não. O arquiteto
responsável analisa o projeto da obra,
vistoria o imóvel, para verificar se a
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obra realmente é necessária e se poderá ou não ser executada. Se aprovada,
ele acompanhará o andamento da obra.
Portanto, podemos dizer que o arquiteto e o Iphan têm um papel importante na construção de uma cidade, de
seus edifícios, de seu planejamento e
de sua preservação e manutenção ao
longo do tempo.
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Exercícios capítulo iv
Interpretando o texto
1. O texto sugere que, embora existam
diferenças entre os correspondentes,
também existem semelhanças. Que semelhanças seriam essas?
2. Com base no texto, discuta o que você
entende por regional e por nacional. Dê
exemplos.
3. Durante a visita de Júlia, ela comenta
sobre ações de “Educação Patrimonial”.
Discuta em classe o que são essas ações
e, em seguida, em grupo, pense quais
ações desse tipo você acha que seriam
importantes para a comunidade. Elabore um projeto dessas ações, destacando
os seguintes elementos: a) público; b)
material necessário; c) tempo de duração da ação; d) objetivos esperados.
Com os projetos prontos, imagine que
você seja político e queira que o projeto seja aceito. Como político, procure apresentar o projeto para o resto da
classe, destacando a importância e a
qualidade da proposta.
4. Por que Maria não queria que Ana fosse
a São João de Côrtes? Do que ela tinha
medo?
5. Com suas palavras, escreva o que você
entendeu sobre o Parque Nacional da
Serra da Capivara.
6. Quando Maria fala que Ana pode ir
descobrir “sua história”, o que ela quer
dizer com isso? De que maneira a visita
a São João de Côrtes contribuiria para
essa descoberta?
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7. Após Maria autorizar a filha ir a São
João de Côrtes, como Ana se sente? O
que mudou?
Meu glossário
Defina, à sua maneira, as palavras:
• Bem tombado:
• Congresso Federal:
• Educação Patrimonial:
• Embarcações:
• Obra:
• Planta:
• Senado Federal:
Trabalhando o quadro explicativo
1. Que faculdade uma pessoa tem que
cursar para se tornar arquiteto? Se você
conhece alguém que é arquiteto, pergunte a ele também.
2. O que é uma planta feita pelo arquiteto?
Vamos brincar de ser arquiteto e desenhar a planta da sala de aula, com régua
e lápis. Mostrando onde estão as janelas, a porta, a lousa, as mesas e cadeiras,
dos alunos e professor.
3. Qual é a principal atividade do arquiteto no Iphan? Ele é importante para a
preservação de um edifício tombado?
4. Para conhecer melhor um arquiteto,
faça em casa, junto com a sua família, 5
questões que vocês gostariam de saber
sobre ele e a sua profissão, para uma futura entrevista.
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UNIDADE

3

O HOMEM E A CIDADE

CAPÍTULO V
Planejamento Urbano
No caminho, Ana encontrou José voltando da obra. O amigo tinha um largo sorriso no
rosto e disse que logo a casa estaria de pé. Ana agradeceu tímida, temendo decepcionar José,
caso decidisse que o melhor mesmo era seguir sua mãe, sem brigas ou discussões. A cabeça
chegava a doer de tantas dúvidas.
– Você num fica feliz com nada! – irritava-se José com o aparente descaso da amiga.
– Não é nada disso – respondeu Ana, com a voz mansa e um pouco triste – Já não sei mais
se isso vai dar certo.
– Claro que vai dar certo! Por que não daria certo? Esse ano tudo está dando certo e, no
segundo semestre, ainda vamos todos pra São João de Côrtes. Você deveria estar comemorando e não resmungando.
Talvez José estivesse certo. Ana não queria brigar nem discutir. Sorriu para José e abraçou-o para demonstrar que estava realmente agradecida, mas José achou que o abraço tinha
gosto de despedida. Afastou-se da amiga e, espantado, perguntou:
– O que está acontecendo? Você não desistiu, né!
– Não, José! Não desisti de nada – respondeu Ana, desviando o olhar.
José fingiu que acreditou e seguiu seu caminho, afinal ainda tinha que se banhar, antes
de ir para a escola. Ana prosseguiu a caminhada, chutando pedrinhas e correndo atrás dos
porcos. Queria mesmo era se distrair, deixar a cabeça voar longe. Pensava em Caio, na vida
em Brasília e ficava imaginando o que mais não existiria no Brasil. Quantos lugares para se
conhecer, mesmo que fosse através de cartas! Por que não virar uma viajante? E lá ia a imaginação, deixando os problemas mais leves, conduzindo os pensamentos para um lugar onde
a realidade não conseguia chegar.
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Ao ver os homens papeando contentes, enquanto começava a armação da
casa, Ana foi obrigada a voltar do país da imaginação. Foi quase um tombo! A
casa já tinha estrutura e rapidamente estaria pronta para morar. Ribamar recebeu a sobrinha com alegria, mostrou onde ficaria cada coisa: sala, cozinha,
banheiro e também os dois quartos. Caminharam pelo quintal, lá poderiam
criar porcos e galinhas. Ana imaginou suas coisinhas espalhadas pela casa, o
cheiro da comida da mãe saindo pela janela e indo até a rua, como um aviso
que era de voltar. Parecia tão aconchegante, tão familiar! Era como se há anos
morasse ali.
– Vai ficar linda e firme pra aguentar muitos invernos! – afirmava Ribamar
orgulhoso.
– Êh-hêin! Vai mesmo! – concordava Ana já mais entusiasmada.
– Amanhã, vamos bem cedo pra Santa Maria buscar adobe. O barro aqui
está muito seco e cheio de caroço, lá tem o melhor adobe da região.
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Artur vai junto, o que acha de você vir também? Ainda vamos dar uma passada
em Itamatatiua que tenho uns assuntos pra resolver.
– Claro! Eu quero ir sim! – respondeu a menina super animada com a novidade.
Ana voltou correndo para casa dos tios. Artur já sabia da ida à Santa Maria,
estava igualmente animado. Ribamar havia pedido uma pequena caminhonete
emprestada a um amigo, assim conseguiriam transportar o adobe que faltava.
Quando soube, José ficou todo chateado, já que ele não poderia ir; alegrou-se
em ver que Ana parecia enfim animada. Partiriam bem cedinho no outro dia;
antes mesmo de nascer o sol, já deveriam estar na estrada.
Foi o que fizeram. Cinco horas da manhã já estavam na caminhonete, prontos
para saírem. Como de costume, Artur e Ana caíram no sono, embalados pelo
sacolejar da estrada de terra e só foram abrir os olhos na chegada à Santa Maria.
Ribamar estacionou a caminhonete logo em frente à olaria. A primeira coisa
que Ana avistou da janela foi um mar de adobe. Todos enfileirados em formas de
dois a dois secando ao sol. Era um exercício de paciência. Terminado o trabalho
dos homens, cabia ao sol secar o adobe. Seu Francisco, o dono da olaria, já estava
à espera de Ribamar e foi logo dando as boas vindas a todos.
– Já está tudo certinho! – dizia Seu Francisco.
Os adultos conversavam e acertavam as negociações, enquanto colocavam os
assuntos em dia. Ana e Artur saíram caminhando por entre o adobe, queriam
saber certinho como se preparava tudo aquilo. Junto ao adobe também estavam
deitadas no chão várias telhas que formavam verdadeiras ondas cor de terra. Era
bonito de ver.
– Adoro o cheiro de barro molhado – comentava Ana, puxando com força o
máximo de ar que pudesse.
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– Vocês da cidade são engraçados! Já está aqui faz dois anos e ainda gosta desse cheiro! – ria Artur da prima. – Quem não é daqui acha tudo lindo e quem é filho da terra quer que tudo mude ou quer se mudar! Ninguém nunca tá satisfeito!
– É verdade! – sorria Ana da conclusão do primo.
Bem no fundo da olaria, dois homens pisavam o barro enquanto conversavam.
Não parecia ser trabalho fácil, amassavam bem amassadinho para virar uma verdadeira massa com bastante liga. Um dos homens puxou assunto com os meninos
curiosos.
– Querem pisar no barro também?
Ana foi logo tirando a sandália e pisando no barro molhado. Adorava a sensação do barro preenchendo o vão entre os dedos. Artur não queria sujar o pé e
ficou de longe, fazendo piada com a prima:
– Desse jeito, sua casa não vai aguentar um verão!
– A menina até está indo bem – sorriu o outro homem defendendo Ana que
logo ficou toda orgulhosa.
A massa já parecia bem homogênea, sem nenhum carocinho. Era barro bom
mesmo, não era daqueles arenosos. Ana foi lavar os pés junto com os dois homens, agora era só pegar o carrinho de mão e encher as formas. O resto o sol
faria. Aquela massa ali ainda demoraria pelo menos uma semana para ficar boa.
Isso se ficasse no sol, pois na sombra iam uns quinze dias.
– Vocês deram sorte desse ano a chuva ter parado, porque nós aqui só fazemos
adobe no verão, só a partir de agosto – comentava um dos homens, enquanto
enchia a forma.
Ribamar já havia comprado um milheiro de adobe há uma semana, agora vinha buscar outro. O tempo em que os meninos passaram se entretendo com fabricação do adobe, ele já havia carregado o carro.
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– Vamos embora, que ainda vamos pra Itamatatiua!
Os dois pularam na caminhonete e logo partiram. Ana ainda tinha na mão um
pouquinho de barro que ela ficava brincando, transformando em várias coisinhas: bolinhas, bonecas, rostos.
– Esse não é o barro bom pra fazer cerâmica, não – argumentava o tio, ao olhar
Ana brincando.
– E qual é que é? – perguntava Ana, tirando sua dúvida.
– Tem que ser barro do fundo, esse aqui é mais da superfície. Barro bom pra
cerâmica é o pros lados de Itamatatiua que dá pra queimar no forno.
– Eu já vi as mulheres trabalhando lá na associação. Era bem legal! Mas dessa
vez, em Itamatatiua, quero ir até a Igreja conversar com Santa Teresa – dizia Ana,
enquanto sentia no bolso o relógio do pai e o velho algodão usado, no outro ano,
para levar Santa Teresa.
– Vai ter que ser rápido, porque o tempo é curto. Vocês num podem perder o
transporte pra irem pra escola! – alertava Ribamar.
– Titio, quando você acha que a casa vai ficar prontinha? – interrogava Ana.
– Olha, agora vamos acabar de armar, depois falta o reboco. O alicerce nós
fizemos com cimento e pedra, pra ficar bem firme. As mulheres tão cuidando da
palha pro telhado. Acho que em duas semanas está pronta!
– Já! – exclamou Ana surpresa com a rapidez.
– Se o barro lá de casa tivesse bom pra adobe, a casa ficava pronta mais rápido
ainda, mas estava todo encaroçado! A casa vai ficar uma beleza, vai durar muitos
anos. Casa de adobe é uma delícia, bem firme e bem fresquinha! – disse Ribamar.
Passaram o caminho vendo a estrada. Artur gostava de andar de carro para
sentir o vento no rosto. A caminhonete estava pesada, por isso Ribamar tinha que
ir devagar, desviando dos buracos que apareciam de repente na estrada.

68

livro 3.indd 68

27/06/2014 15:20:37

O tio ia conversar com um compadre sobre a regularização das terras. Chegando em Itamatatiua, mandou os meninos darem uma volta, enquanto ele tomava
um café com um doce de banana cacau, na casa do amigo.
Ana correu para Igreja. Por mais que a casa agora fosse uma realidade, ela
ainda tinha muitas dúvidas. A mãe ficaria muito brava, quando soubesse do plano, e ela não aguentava mais brigas. Segurando seu algodão, pediu à Santa que
a ajudasse nessa decisão; um sinal do que seria melhor para ela e sua mãe. Artur percebeu que a prima estava mesmo preocupada com alguma coisa. Tentou
descobrir, mas Ana manteve-se calada, o que era realmente estranho, já que a
menina não era de guardar segredos. Ele logo imaginou que se tratava da busca
pela família do pai, então achou melhor não insistir. Os dois sentaram-se em um
banquinho próximo à igreja. Enquanto aguardavam Ribamar, Ana falava de tudo,
menos do que Artur queria saber.
A buzina da caminhonete era um chamado para irem. Na chegada à Tapuitapera, Ribamar parou a caminhonete para descarregar e mandou que os dois
corressem pra casa. Já passava da hora do almoço e acabariam perdendo a aula
daquele jeito.
Os dois partiram apostando corrida, Artur ganhou fácil da prima. Quando
ela chegou a casa, ele já estava sentado à mesa. Ana fazia força para retomar o ar
depois da corrida. Maria, ao escutar a filha entrando, chamou-a até o quarto com
a voz bastante séria. Aí que o coração de Ana acelerou de vez.
– O que foi, mamãe? Não posso tomar um copo d’água antes? – perguntava
Ana, com medo do que poderia ser aquela conversa.
– Venha logo! – depois você toma essa água – Maria apressava a filha.
– O que é tão importante? – perguntava Ana, já no quarto.
Maria pediu que filha chegasse mais pertinho e começou a falar quase sussurrando, para que ninguém mais ouvisse:

69

livro 3.indd 69

27/06/2014 15:20:44

– Já acertei nossa mudança. Conversei com aquela senhora que encontramos
no carnaval, Dona Luísa, ela olhou uma casinha que dá pra eu comprar. Falei
com o dono e fechei o negócio. Pelo jeito, a casa é uma beleza! Você vai adorar
ter seu próprio cantinho. A prima vai ficar chateada, mas ela também sabe que é
muita gente por aqui e que é melhor mesmo sairmos. Ainda não contei nada pra
ninguém, vou deixar pra amanhã. O que achou?
Ana fez o que mais andava fazendo: calou-se. Abraçou a mãe para que ela não
visse a lágrima que escorria. Talvez esse fosse o sinal de que era hora de novas
mudanças.
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Planejamento Urbano
Você já pensou em como as cidades crescem? Pense em uma metrópole
como São Paulo, por exemplo. Quem vê
aquelas grandes avenidas, os incontáveis
números de bairros, os prédios gigantes
e o trânsito caótico, não imagina que um
dia todas suas ruas já foram de terras,
que as poucas casas dividiam espaço
com pântanos e brejos e que as pessoas
se locomoviam a cavalo.
Como se dá uma transformação
como essa? Quem controla esse crescimento? Quem pensa em como a cidade
será depois de alguns anos?
O planejamento urbano é a principal
ferramenta para esse processo. Ele estuda a cidade em todas as suas dimensões
e leva em conta, não apenas seu aspecto
físico, mas também todos os elementos
que a compõem. Através dele, criam-se e desenvolvem-se ações que buscam
melhorar ou revitalizar os lugares da cidade que já existem e também pensam
nas construções de novas áreas urbanas,
calculando seus possíveis impactos. Seu
principal objetivo é levar aos habitantes
uma boa qualidade de vida, pensando
em uma cidade que funcione e que atenda as suas principais demandas.
Para isso, o foco do planejamento urbano são as necessidades locais, identificando os principais problemas e levando
em conta os recursos disponíveis de cada
município. Ele deve refletir a unidade
dinâmica da cidade e de seu entorno;
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deve se preocupar em ligar os bairros
mais distantes ao centro, em facilitar a
circulação das pessoas, prevendo a construção de ruas, pontes, viadutos, estradas, calçamento e pensando no meio de
transporte que atenda, com eficiência, à
população.
O planejamento urbano se preocupa
em definir o número de escolas necessárias e onde elas deverão ser construídas. Ele também delimita o número de
hospitais, centros de saúde, delegacia de
polícia e corpo de bombeiros, buscando
sempre atender às necessidades da população. Define as ações de saneamento
básico, os limites de altura para a construção de casas e prédios e onde pode
ou não haver mais construções, enfim,
pensa em toda a estrutura da cidade,
prevendo o seu inevitável crescimento.
É dever do poder público se preocupar com planejamento de sua cidade.
Para isso, conta com a ajuda de equipes
especializadas, formadas não só por arquitetos, mas também por profissionais
de diversas áreas, capazes de pensar em
vários aspectos necessários à sociedade. Por isso, o planejamento urbano é
algo para sempre. Não podemos deixar
de pensar nisso e, no caso das cidades
históricas, ele é ainda mais fundamental,
pois ajuda a respeitar os limites de proteção de seus bens, sejam eles culturais
ou naturais.
No planejamento urbano, as questões
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ambientais também são muito importantes, pois elas influenciam diretamente o processo de urbanização, ao mesmo
tempo em que são influenciadas por
elas. É necessário prever usos e impactos, proibir construções em lugares irregulares e despejos irregulares de esgoto
e lixo. Levar em consideração as condições ambientais ajuda na preservação
dos e na capacidade de o ambiente se
recuperar dos danos causados pela própria urbanização, proporcionando uma
melhor qualidade de vida aos habitantes.
Como sabemos, Alcântara faz parte da lista de Sítios Urbanos Históricos
nacionais protegidos pelo Iphan. Podemos entendê-lo como um espaço onde
se concentram diversas influências culturais, nas suas mais diversas manifestações. Um lugar onde há valores produzidos no passado e no presente, convivendo ao mesmo tempo e sempre se
transformando. É parte integrante de
um conjunto bem mais amplo, que conta com a paisagem natural, a construída
e os valores humanos.
Portanto, a preservação dos Sítios
Históricos Urbanos deve ser um pressuposto do planejamento urbano e deve
ser realizada de forma contínua e permanente. Ela é uma aliada para o conhecimento do espaço e de seu funcionamento, e é indispensável para a proteção
de lugares históricos de tanto valor cultural, como é o caso de Alcântara.
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Exercícios capítulo v
Interpretando o texto
1. Ana está aprendendo o que é um projeto urbanístico e para que ele serve. Com base no Capítulo V e no que você aprendeu sobre “projeto
urbanístico” no glossário, escreva qual a função
desse projeto para cidade ou comunidade. Ele
ajuda ou atrapalha?
2. Agora é sua vez de pensar em um projeto urbanístico. Em grupo, crie um projeto para uma
cidade ou comunidade imaginária. Lembre-se
de que é preciso saber quantos habitantes tem
o local para planejar as escolas, os hospitais, as
residências, os espaços de lazer, os espaços de
comércio, os tipos de comércio, o traçado das
ruas, enfim tudo que uma cidade ou comunidade deve ter.
Apresente o projeto para classe e lembre-se
de justificar as escolhas feitas pelo grupo.
Entregue ao professor o desenho e a justificava do projeto.
3. Você já sabe como fazer um projeto, então
pense o que você mudaria em sua cidade ou
comunidade. O que falta e o que precisa ser
melhorado? Em grupo, desenhe o projeto da
comunidade ideal. Para construir esse projeto, é
fundamental levar em conta a dinâmica do lugar, ou seja, como funciona a circulação de pessoas, quais são os locais mais carentes, por onde
passam os automóveis. É também importante
pensar se o traçado ajuda no desenvolvimento
do lugar. Enfim, é importante considerar todos
os aspectos da realidade local antes de começar
o planejamento. Pense nas etapas de implementação do projeto. O que seria feito primeiro e o
que ficaria para um segundo ou terceiro momento? Para isso, é preciso definir os objetivos a
curto, médio e longo prazo.
Os grupos deverão montar uma exposição dos
desenhos dos projetos para a classe. Cada grupo deverá entregar ao professor um relatório
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da atividade contendo: a) desenho do projeto
b) objetivos do projeto a longo, médio e curto
prazo c) justificativas do projeto d) etapas de
implementação do projeto.
4. Por que as casas de adobe são feitas no verão?
Quais as dificuldades de se construir e preparar
o adobe no inverno?
Meu glossário
1) Faça uma pesquisa e dê a definição de:
• Arquitetura moderna:
• Sítio Histórico Urbano:
Trabalhando o quadro explicativo
1. Você conhece sua cidade?
a) Vamos desenhar de memória, um mapa, o mais
detalhado possível, das casas, lojas, pontos de
ônibus, praças, que se encontram nas ruas e nos
arredores de onde a gente mora. Pense nos caminhos que você faz no dia a dia.
b) Leve o mapa que você construiu para casa e faça
a comparação do que você se lembrou com a
realidade. Anote aquilo que você esqueceu para
discutir na sala de aula com os seus colegas.
c) Refaça o mapa, agora o mais perto da realidade possível. Demonstre a vegetação, o relevo e o máximo de detalhes que você puder
demonstrar.
2. Por que o Planejamento Urbano é importante
para uma cidade?
3. Qual a sua importância para os sítios urbanos
tombados?
4. Cite dois meios de transporte que existem na
sua cidade.
5. Agora diga dois meios de transporte que não
existem na sua cidade, mas que você gostaria
que existissem. Explique por quê.
6. Se Alcântara não fosse uma cidade tombada,
como você acha que ela seria hoje? Como estariam suas casas e construções?
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CAPÍTULO VI
Patrimônio Material
A notícia foi despejada de uma vez. Artur, Inês e Ribamar ficaram emudecidos e de boca aberta, ao saberem que Maria havia comprado uma casa lá na sede.
Ana escorava-se na mãe e mantinha os olhos baixos. Sentia culpa e vergonha,
uma verdadeira traidora que agora se escondia atrás da mãe, como se fosse menina pequena. Mas, e a casa que já estava quase pronta? E os planos de Artur? E
a surpresa? Tudo parecia não fazer sentido algum.
– Que ideia é essa prima? – interrogou Inês, com a voz firme.
– Prima, eu sabia que vocês não iam gostar. Então deixei pra contar, quando
o negócio estivesse certo. Vocês já fizeram demais pela gente. Olharam minha
filha por um ano, agora é hora de a gente ajeitar nossa vida. Até Ana já sabe que
isso é o melhor pra ela. Não é não, filha?
Ana ficou roxa de vergonha, ela sabia do esforço feito por todos da família.
Sentiu que corpo paralisara e som algum saía de sua boca. Fazia um sinal quase
imperceptível de positivo com a cabeça, mas não conseguia encarar sua família.
Artur saiu batendo a porta, inconformado com o que acabava de escutar. Foi
imediatamente contar a José, sabia que o amigo também se revoltaria com o
descaso de Ana.
José estava na casa de farinha com pai. Artur foi até lá, pisava tão forte que
parecia um soldado marchando. José, ao entender a notícia, caiu no choro, como
criança pequena, até Artur se surpreendeu com a reação do amigo. Será que ele
ficou louco? Não era novidade para ninguém o amor de José por Ana, mas o que
Artur esperava era que ele também ficasse bravo e revoltado. Jamais imaginou
um choro de menino.
– Então ela vai mesmo embora? – perguntava José, limpando o rosto.
– Ela vai. E ela não disse nada que queria ficar. Fez todo mundo construir
uma casa pra nada. Ela acha que a dona do mundo? – esbravejava Artur.
75
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José pediu ao pai para voltar com Artur, talvez o amigo estivesse certo. Ana já
tinha passado dos limites e não merecia aquelas lágrimas. Foram o caminho todo
relembrando tudo o que já haviam feito por Ana, desde sua chegada. Artur estava
bravo e José perdido. Faltava pouco, o principal agora era o telhado de palha e a
casa estaria pronta. José mesmo tinha ido buscar o babaçu novo para o telhado
junto com sua mãe e Inês, já que esse era principalmente um trabalho feminino.
Faltava pouco, tão pouco! Os meninos estavam tão ansiosos pela montagem do
telhado! Eles iam aprender a fazer uma casa do começo ao fim, mas, pelo jeito,
não seria dessa vez.
Almoçaram e partiram para escola. Artur foi à frente e deixou a prima para
trás. Ana ficou na dúvida se ele estava mesmo bravo ou se era porque queria ir
com Andréia, sua mais nova namoradinha. José tampouco acompanhou Ana no
caminho, hoi conversando com outros meninos, fingindo que não se importava
com sua partida. Ana, por sua vez, também preferia ficar sozinha.
Durante o caminho até a escola, os dois meninos fingiam que não a conheciam. Ela sabia bem o porquê, mas como explicar para eles que precisava do
apoio da mãe? Que ficou com medo de errar e daí estar sozinha? Com 13 anos
tudo parecia incerto e o que Ana queria era que as brigas acabassem e que a mãe
ficasse sempre por perto, cuidando dela. Ela sabia que os meninos não entenderiam, sabia também que eles estavam decepcionados. Também estava decepcionada consigo mesma.
Na casa, Inês e Ribamar conversavam no quarto, sem saber qual a solução
para a confusão que estava armada. Por que eles foram escutar aqueles meninos
e entrar nessa história maluca? Para Inês, deveriam logo contar sobre a casa. Era
a última tentativa, caso Maria quisesse mesmo se mudar, ela já era adulta para
decidir.
– Mas ainda falta o telhado, falta o reboco, falta bastante coisa. A casa por enquanto é um esqueleto – dizia Ribamar.
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Pouco antes de o sol começar a se pôr, Inês decidiu que falaria com a prima.
Chamou Maria para ir até a casa de farinha. Disse que precisava trançar um cofo
para apanhar carrapato. Era época de fazer o óleo. As duas foram conversando
e Inês nada dizia sobre o assunto da mudança, para surpresa de Maria. Falavam
sobre os filhos, sobre a vida em São Paulo, sobre os tempos de criança, as brincadeiras no banhado, as histórias de viagens contadas pela avó. Falavam do que
primas falam. Sentaram-se encostadas na mureta da casa de farinha. Inês passou
um pouco de palha e prosseguiram a conversa. A palha já estava seca e murcha,
pronta para ser tecida. A memória percorria os anos, saltava da infância para
adolescência e depois volta aos tempos de menina. Recordavam-se das tias, dos
outros primos, dos primeiros amores e acabavam cada assunto sempre em risadas
ou lágrimas de saudade.
Ana, ao chegar da escola, foi encontrar a mãe e a tia, não suportava mais
os meninos olhando-a com cara de desapontados. A prosa das duas estava boa
demais. Ana adorava escutar histórias da família, pegou um pouco de palha e
começou a trançar também. A noite já estava plena, mas as três não paravam de
falar. Ana fazia mil perguntas, ganhava um carinho da mãe e da tia e, de repente,
os problemas foram para bem longe. Só importava aquele momento, só aquilo
existia: as conversa do passado e o presente. O futuro ia ficar para amanhã.
Ana contou também do seu correspondente, Caio, em Brasília. Contou tudo
que sabia sobre a capital do país e comentou ainda sobre a apresentação de Artur
na escola. Maria ficava contente em ver a filha interessada pelos estudos.
– Vocês estão ficando muito sabidos! – dizia Inês, rindo.
– Ainda bem! – completava Maria.
– Eu ainda vou conhecer o Brasil todo!
As três caíam na risada, mas a verdade é que não dava para duvidar da menina.
Se deixassem, ficavam ali para sempre, mas a fome começava a aparecer e logo
Artur chegou para saber onde todos haviam se metido.
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– Então, vocês estão aí? Papai está louco querendo saber que hora que vamos
comer.
– Já vamos, meu filho! Ajuda aqui sua mãe a levantar! – dizia Inês com a mão
estendida.
Artur deu a mão para mãe e percebeu que o cofinho de Ana havia ficado perfeito.
– Até que enfim aprendeu! – exclamou Artur, caçoando da prima – Só não tá
tão bom quanto o de sua mãe.
Foi ai que Maria viu que, enquanto conversavam, suas mãos trabalharam sozinhas. Era como se as mãos também ouvissem as histórias e se recordassem dos
movimentos. Era só um cofo, mas era também muito mais. Maria ficou com os
olhos embaçados, levantou-se rapidamente tomada por muitos sentimentos, especialmente alegria e incerteza.
– Viu prima? Tem coisa que não se esquece nunca.
A família caminhava em direção a casa e Ana contava ao primo tudo que havia
escutado naquele entardecer. A conversa de primas não havia sido diretamente
sobre a mudança, mas certamente falavam disso.
Jantaram todos contentes, para surpresa de Ribamar que não estava entendendo nada. Terminada a comida, foram ver um pouco de televisão, antes de caírem
no sono. Ana aproveitou o momento de silêncio da casa e colocou-se a escrever
no seu diário.
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Naquela noite, Ana focou-se na conversa gostosa que tivera para deixar o sono chegar.
Era bom sentar só mulheres para conversar, e era assim que a menina se sentia hoje: mais
uma mulher da família. Sonhou que estavam em uma apresentação de tambor de crioula
e que ao seu lado a bisavó Nena também dançava. No seu sonho, era uma roda de tambor
formada apenas pela família, até gente que ela mesma não conhecia estava lá. Que sonho
bom!
Graças às burocracias da vida e a alguns empecilhos, como o telefone público quebrado, as negociações para compra da casa andavam bem devagar. Talvez Maria também tivesse diminuído o ritmo, esperando, como Ana, um sinal para se certificar de que
mudar era a melhor escolha. Ana e Maria viviam indo à casa de dona Nena para longas
conversas e bons bolos.
Depois de duas semanas sem se falarem, aos poucos o trio foi fazendo as pazes. A menina explicava e reexplicava as razões pelas quais havia se calado. Não é dizer que eles se
convenceram, mas já que a partida parecia inevitável, o bom era aproveitar o tempo que
tinham juntos. Passaram aqueles dias só fazendo o que mais gostavam, sem perder tempo
para novas coisas. Ana queria refazer tudo que adorava e passar por todos os cantos, assim ficaria com tudo fresco na memória, cada detalhe, para que de longe pudesse reviver.
Era bem verdade que não iam ficar assim tão distantes e que as visitas seriam constantes,
mas só o fato de não estudarem mais juntos modificaria bastante as coisas.
Inês disse para Ribamar que continuasse a casa, afinal depois tanto trabalho e dinheiro
gasto poderiam usar o espaço para a associação da comunidade. Os planos de Inês eram
diferentes. Depois daquela conversa, ela ainda acreditava que a prima mudaria de ideia.
Inês agora pedia tudo à Maria e, naquelas duas semanas, andaram fazendo tudo juntas.
Fizeram óleo de carrapato, doce de buriti e até bolsas para vender na sede. Andavam até
com planos de bater uma rede juntas. Maria era boa em tudo o que fazia. Em uma tarde,
Inês pediu à prima que a ajudasse com a palha de um telhado que estavam fazendo. Maria
nem podia imaginar que era para sua própria casa.
Os homens já haviam colocado os caibros. A casa estava com as paredes levantadas,
agora realmente só faltava cobrir com palha e estava pronta para morar. Uma casa entregue em pleno mês de maio certamente era resultado de muito esforço e de sorte, já que o
clima tinha ajudado.
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Para cumeeira, era preciso palha brava, do alto das palmeiras, aquelas mais antigas,
assim a cobertura ficava firme e não causava desassossego a ninguém. Aos homens cabia
esperar as mulheres dobrarem a palha da cobertura, para que eles pudessem montar o
telhado. Inês e Maria ainda tinham pelo menos quatro dias trabalhando com a palha até
que ela estivesse boa para ser usada.
Palha de cobertura tinha que ser de pindoba – o babaçu novo – depois vinha a estalagem, que era o que as primas faziam antes de as folhas de palma irem secar. As mãos
de Maria certificavam que ela era sim filha da terra. Era um grupo de cinco mulheres
preparando a palha e proseando sobre a vida. Ninguém sabia ao certo o que seria feito
na casa que estava em construção; era um mistério para todos. Quando Maria disse que
seria um bar ou lugar para associação da comunidade, todas se entreolharam espantadas,
não havia entendido nada disso por aí.
– Que casa será essa, prima? – comentava Maria intrigada.
– Que casa é essa eu num sei, mas tá ficando uma beleza. Você devia ir lá olhar – respondia Inês, com um sorriso misterioso.
– Êh-hêin, prima! Que cara é essa? – dizia Maria ainda mais intrigada.
– Num é nada, não! Só disse que a casa tá bonita! E vocês? Quando mudam? – perguntava Inês, com a intenção de sondar em que pé andavam as negociações.
– Ainda num sei! Acho que vai ficar mesmo pro segundo semestre. Está uma confusão
no Banco e o telefone nunca funciona. Além disso, o dono da casa tá pra São Luís esse
mês. Vai dar tudo certo, só temos que ter paciência.
E assim Maria ia adiando a mudança, sem nem mesmo ver o que acontecia. Primeiro,
os pés tinham voltado, como se nunca houvesse saído, quando dançou tambor de crioula;
depois foi a vez das mãos que jamais desaprenderam os trabalhos locais; agora, só faltava
ela mesma perceber que tinha voltado para casa.
Terminado o serviço das mulheres de preparação da palha, os homens começaram
a montagem da cobertura. Artur e José já não tinham o mesmo entusiasmo em ajudar,
afinal o destino da casa era incerto. Ainda assim era bom aprender. Ana também foi ver
como faziam e se impressionou, ao ver como as palmas juntas se transformavam em ver-
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dadeiras telhas. O braço da palma fazia às vezes de ripa e a palha seca ia sendo colocada
de baixo para cima, o riscado – instalação da cumeeira – encerrava a construção.
Ana passou a manhã vendo tudo ser feito e mal pode acreditar, quando viu que estava
pronta. Afinal, como contariam para sua mãe? O que Maria ia achar disso tudo? A casa
estava pronta, porém o desfecho da história ainda não.
O trio comemorava. Entravam e saíam da casa, revivendo o processo de construção
e enchendo o novo espaço de histórias. Sentaram-se lá dentro, encostados na parede de
onde seria o quarto de Ana. Foi quando a menina desabou no choro e os dois, que antes
estavam bravos, acabaram consolando a amiga.
– Titia vai adorar a casa e não vai querer sair daqui nunca mais – dizia Artur.
– Acho que não! – respondia Ana, sem muitas esperanças.
– Para de ser pessimista! – completava José.
Naquele mesmo dia, os meninos partiram para escola, ansiosos com os eventos que
poderiam ocorrer durante a tarde. Será que Inês mostraria a casa para Maria? Nem um
dos três sabia ao certo o que, dessa vez, os adultos estavam planejando.
A professora tinha nas mãos os envelopes com novas correspondências. Era mesmo
uma grande coincidência! As cartas sempre vinham para acalmar os ânimos e fazer os
meninos pensarem em outras coisas, além de casa e mudança.
Caio já havia se tornado quase um amigo distante. Nessa carta, ele contava mais de sua
vida pessoal, das brigas com a mãe, dos passeios que fazia aos finais de semana, até mesmo da menina, Clara, de quem gostava na escola. Elogiou muito a foto de Ana, dizendo
que ela era muito bonita. Contou ainda mais detalhes do tombamento de Brasília, já que
Ana não tinha entendido como um lugar tão novo podia ser tombado. Ele explicou que
o local tinha um valor arquitetônico e histórico para o país, logo, deveria ser tombado.
Além disso, por ser uma cidade planejada, se por acaso começassem a mexer muito, a
fazer muitas obras, o símbolo da arquitetura moderna do Brasil ia acabar todo descaracterizado.
O garoto, também, ressaltou que, na escola, eles discutiam muito sobre o tombamento de Brasília, pois nem todos eram a favor. Tinha gente que achava, por exemplo, que
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Brasília era uma cidade viva e, portanto, deveria se modificar e se renovar. No entanto, o
que intrigou Ana foi a pergunta deixada no ar por seu correspondente: Afinal, quando
devemos tombar um lugar? Existe uma regra?
Ana não sabia bem a resposta. Talvez as regras de época para época mudassem, ou
quem sabe, o que era importante em um momento, deixava de ser em outro. O que Ana
sabia era que as coisas mudavam. Por que então também não mudaria a ideia de patrimônio?
Voltaram o caminho todo conversando sobre patrimônio e tombamento. José não
entendia bem para que servia o tombamento. O que acontecia exatamente com o local
tombado? Artur defendia que a população deveria participar mais dos processos de tombamento, afinal se tombava para o bem de todos, não era mesmo? Ana gostava mesmo
de pensar na variedade de tipos de bens tombados e, como isso, ia mudando ao longo da
história da preservação no Brasil.
A bisavó Nena estava na casa de Ribamar e Inês, quando os meninos chegaram, o que
era muito estranho, pois, ultimamente, em função da idade, ela não andava saindo muito
de casa. Os tios também estavam em casa. Todos aguardavam Maria que tinha ido fazer
uma visita a uma comadre que andava adoentada.
– Por que está todo mundo aqui? – indagava Ana – Já mostraram a casa pra mamãe?
– Ainda não minha filha – respondeu a bisavó – estávamos esperando vocês para isso.
Ana logo começou a suar pelas mãos e sentiu o estômago dar piruetas dentro da barriga. Era enfim a hora da decisão, daquele dia não passava. Maria chegou e tomou um
susto, quando viu que todos a aguardavam. Foi logo pensando que alguma coisa ruim
podia ter acontecido:
– O que é que aconteceu? Por que vocês tão todos plantados aí? – perguntava Maria
afoita.
– Calma prima, é coisa boa. Temos uma surpresa pra você! – falou Inês, tranquilizando-a.
– Vamos logo! – apressava Ribamar.
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Toda a família saiu em direção à casa nova. Rapidamente Maria se deu conta que iam
chegar na construção e começou a imaginar o que eles poderiam ter encontrado por lá.
Será que eram vestígios arqueológicos, como os que os meninos haviam encontrado próximo ao poço? Maria viu que a casa estava pronta. Era como se fossem duas casas, uma
colada na outra. As portas estavam abertas à espera que alguém entrasse e desse vida aos
cômodos vazios.
– Ficou muito bonita mesmo – dizia Maria, já em frente à casa, sem entender a razão
de estarem ali.
– Gostou mesmo? – perguntava a bisavó Nena, com a voz doce.
Ana não conseguia controlar o coração que queria sair pela boca. José parecia ainda
mais nervoso e para Maria era inevitável perceber o clima de tensão e euforia que se espalhava por todos.
– Mas, o que tá acontecendo? O que viemos fazer aqui? – indagava Maria, começando
a perder a paciência.
– Viemos aqui pra te mostrar essa casa. Ela não é qualquer casa, não. É a casa que
construímos pra você e pra Ana. É sua! Pra marcar de vez que você voltou – dizia Inês
emocionada.
Todos esperavam lágrimas e abraços, mas Maria paralisou, não sabia se estava feliz,
triste, emocionada. Não tinha nome o que sentia. Sem esboçar qualquer sentimento, entrou na casa, passou pela sala, tocou as paredes alaranjadas, prosseguiu até a cozinha,
em seguida foi para os dois quartos. Sentiu a madeira nova das portas e respirou fundo
o cheiro de barro molhado que, assim como a filha, ela também adorava. Passou pelas
portas do fundo e saiu no quintal. Agora era inevitável, aquela era sua casa, talvez sempre
tenha sido, apenas ainda não estava construída.
Maria saiu pela porta de entrada com um imenso sorriso. Ana já chorava,
acreditando que o silêncio da mãe era um sinal de desaprovação. Dona Nena sorria e os demais aguardavam alguma palavra.
– Podemos nos mudar amanhã mesmo! Essa aqui é a nossa casa! – disse Maria
radiante.
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Patrimônio Material: Tombamento
O Patrimônio Material é formado por
um conjunto de bens culturais, tangíveis,
concretos, resultantes da relação do homem com o meio em que vive. É tudo
aquilo que podemos tocar, que tem materialidade, como utensílios domésticos,
instrumentos de trabalho, objetos decorativos, uma Igreja, uma casa ou mesmo
várias delas. Podem ser livros, fotografias,
mobílias, florestas, parques. São bens portadores de referência à identidade, à ação
e à memória dos diferentes elementos formadores de uma cultura.
A importância do patrimônio material
não está apenas na sua existência como
objeto. Dele, podemos tirar uma série de
informações e indícios do passado. Uma
simples cesta de palha ou de fibras naturais pode nos dizer muito da relação entres as pessoas que a produziram e a natureza ao seu entorno. Pode nos dizer sobre
a organização social daquela comunidade, qual papel desempenhavam homens
e mulheres nesse processo, por exemplo.
Um adereço de festividade popular, que
pode parecer banal, é capaz de conter informações sobre as crenças de um povo,
sobre suas esperanças, seus medos. Ou um
barco, feito artesanalmente, também, traz
consigo outros tantos dados importantes
sobre a alimentação, a economia e sobre a
própria relação daquela cidade com o resto do mundo.
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Para um bem entrar oficialmente na
lista do Patrimônio Cultural Nacional, ele
deve apresentar um valor histórico, artístico e ser representativo de um grupo da sociedade brasileira. Mas quem decide isso?
Para tomar essa decisão, é formada uma
comissão, composta por profissionais de
diferentes áreas os quais avaliam a verdadeira relevância daquele bem. O primeiro
passo, para esse reconhecimento, e talvez
o mais importante deles, é o inventário do
qual falaremos mais adiante, mas que basicamente é uma descrição detalhista de
todos os aspectos do bem, somada a uma
pesquisa histórica, registros fotográficos e
avaliações técnicas. Com isso em mãos, a
comissão é capaz de reconhecer a devida
importância daquele bem, afirmando a
real necessidade de preservá-lo por meio
de leis que o protejam. É aberto, então, o
processo de tombamento.
Para que tombar um bem? Além de
valorizar o bem cultural, o tombamento
é o principal instrumento de preservação
do patrimônio material, impedindo que o
bem seja destruído ou descaracterizado. É
a garantia de que aquele bem, que foi considerado parte da nossa memória e, portanto, fundamental para a nossa história,
seja registrado e protegido.
O que pode ser tombado? O tombamento pode ser aplicado aos patrimônios
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materiais, móveis ou imóveis, de interesse
cultural ou ambiental. No caso do Brasil,
por sermos um país de dimensão territorial tão grande, possuímos uma vasta diversidade cultural. Os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos foram os primeiros responsáveis por essa mistura. Com a vinda de
italianos, franceses, japoneses, alemães,
árabes, entre tantos outros, selaram definitivamente a diversidade cultural que
vemos hoje.
Fonte de intercâmbio e de criatividade, a diversidade cultural é a característica mais marcante de nosso povo e nossas
raízes. Somada a ela, temos nossa gigantesca extensão territorial, com diferenças
climáticas bem acentuadas. Enquanto na
primavera, faz quarenta graus no norte,
ao mesmo tempo pode fazer dez graus no
sul. Com diferente tipo de solo, de relevo,
de temperatura, temos uma das maiores
diversidades naturais do mundo e cada
canto do nosso país possui sua própria
fauna e flora. Isso se reflete nas várias formas pelos quais os diferentes grupos se
expressam, gerando formas diferentes de
construção urbana, folclore, sotaque, alimentação, técnicas, vestuário, produção e
circulação das coisas e das pessoas.
Como fazer para tombar tantas coisas e
coisas tão diferentes? Tombar uma revista
antiga é o mesmo que tombar uma casa?
Ou tombar um jogo de chá que pertencia
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a um importante imperador é o mesmo
que tombar uma obra de arte? O Patrimônio nada mais é do que o nosso cotidiano;
ele estabelece as identidades que determinam os valores que defendemos. Cada
bem em separado completa um conjunto
maior de coisas, o qual se refere ao modo
como vemos o mundo. Uma xícara, uma
foto, um barco, essas coisas podem, aparentemente, não significar nada, contudo,
quando estão juntas, compõem um conjunto importante de coisas, que nos permite refletir sobre o nosso passado e sobre
o que somos hoje.
Quando preservamos legalmente o patrimônio cultural, conservamos a memória de
quem fomos, de quem somos e nos dá condições para pensar em quem seremos.
O que acontece quando um bem é
tombado? O tombamento é um processo
que tem várias etapas. Veremos isso melhor no próximo Capítulo. Ao fim desse
processo, o bem é inscrito em um dos
quatro livros de tombo, segundo suas características e funções. Esses livros são os
seguintes: Livro do Tombo arqueológico,
paisagístico e etnográfico, Livro do Tombo
Histórico, Livro do Tombo de Belas Artes e
Livro do Tombo das Artes Aplicadas.
A inscrição dos bens materiais em um
desses livros é de extrema importância,
pois cada um deles aponta para um
tipo de proteção. A partir disso, pode-
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mos determinar métodos específicos de
preservação e critérios próprios, para
apurar eventuais danos sobre determinado bem. Cada um, com suas características específicas, é encaminhado
aos profissionais especializados que conhecem, com detalhes, as ameaças e as
necessidades de cada um deles. Após a
inscrição em um dos livros de tombo,
os bens culturais são considerados parte integrante do patrimônio histórico e
artístico nacional.
Já escutamos diversas vezes falar
que o patrimônio está dividido em
dois grupos: Material, que já vimos, e o
Imaterial. É importante saber ainda que
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cada um tem suas características próprias. Para uma verdadeira valorização
do nosso patrimônio cultural, é necessário levar em conta essas duas vertentes, visto que um não faz sentido sem o
outro.
O patrimônio Imaterial, o Intangível,
é aquele que acontece em determinado momento e que não se materializa,
mesmo assim se perpetua. Uma procissão, um ritual, um processo de fabricação de doce, uma forma de plantio, um
jogo como a capoeira, por exemplo, são
transmitidos de geração em geração e
são constantemente recriados e transformados pelos grupos e comunidades. Nes-
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se caso, o tombamento não é considerado
adequado, pois, ao contrário de uma casa
ou de uma foto, ele precisa se transformar
ao longo do tempo. A ideia não é manter suas características para sempre, mas
permitir que a própria comunidade que o
vivencia modifique-o e cada vez mais se
identifique naquela expressão. Por isso o
inventário, a pesquisa e o registro, sejam
escritos, sejam filmados ou fotografados,
são alguma das alternativas para iniciar o
processo legal de preservação e viabilizar
ações futuras que se destinem ao estímulo
dessas práticas e ao seu reconhecimento.
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Dessa forma, bem móvel ou bem
imóvel ou imaterial, que se refira a nossa cultura, identidade e memória, devem ser reconhecidos como parte do
patrimônio cultural brasileiro e merece
proteção especial. Um bem móvel pode
ser observado; um bem imóvel ou imaterial pode ser lembrado. Um pode ser
conservado através do tempo; o outro
se transforma permanentemente, mas
ambos se completam e compõem um
conjunto único e coerente de múltiplas
manifestações da nossa cultura.
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Exercícios capítulo vi
Interpretando o texto
1. Maria trança um cofo sem perceber. Releia o parágrafo em que
a personagem percebe que havia
trançado o cofo e explique o que
você entendeu do trecho: “Era só
um cofo, mas era também muito”.

quando devemos tombar um lugar? Existe uma regra? Em grupos de três alunos, discutam essa
questão e, com base em tudo que
já foi estudado, procurem responder à pergunta de Caio.

2. Por que Inês pediu a Maria que
a ajudasse em tudo? Quais eram
seus planos?

5. Ana anda se questionando sobre
as várias mudanças pelas quais
uma pessoa passa ao longo da
vida. Tanto mudanças físicas
como mudanças psicológicas e
de opinião, por exemplo. A partir
de tudo o que já foi estudado, escreva se você acredita que a idéia
de patrimônio se modificou ao
longo do tempo. Dê exemplos
que justifiquem sua resposta.

3. Em grupo, pesquise sobre manuais de instrução ou montagem. Em casa, pegue manuais
de aparelhos domésticos e traga
para a escola, eles servirão como
exemplos. Veja como são dadas
as explicações e que tipo de ilustrações estão presentes. Em seguida, faça um manual relatando, passo a passo, as etapas de
construção de uma casa de adobe, desde a fabricação do adobe
até a instalação do telhado. Lembre-se de que o manual é para
alguém que não conhece como
é construída uma casa de adobe, portanto deve ser muito bem
explicado, inclusive, ser descrito
todo o material utilizado. Não se
esqueça das ilustrações para facilitar o entendimento.
4. O correspondente de Ana, Caio,
faz a seguinte pergunta: Afinal,
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6. Em sua opinião, o que você acha
que fez com que Maria decidisse ficar? Busque trechos no texto
que justifiquem sua resposta.
Meu glossário

•
•
•
•

Com base no uso das seguintes
palavras no texto, dê suas definições:
Caibro:
Estalagem:
Cumeeira:
Cômodo:
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Trabalhando o quadro explicativo:
1. Entendendo que é diversidade
cultural:
a) Diga com suas palavras o que é
diversidade cultural.
b) Cite dois exemplos de como essa
diversidade se manifesta no seu
Estado.
c) Explique por que precisamos levar em conta a diversidade cultural, na hora de preservar o nosso
patrimônio cultural.
2. Cite dois bens materiais tombados que fazem parte do Sítio
Histórico Urbano de Alcântara e
diga onde eles estão localizados.
Pode ser uma casa, um museu,
um edifício público ou privado,
um mercado, um cinema, uma
escola.
a) Escolha aqueles dois que são
mais significativos para você e
escreva em poucas linhas porque
ele é importante.
b) Depois que cada um escolheu os
seus bens, vamos comparar com
o resto da sala e ver quais são os
que mais aparecem. Algum voluntário pode ir à lousa e anotar
os bens que os colegas vão dizendo e o número de vezes que cada
um aparece. Vamos ver qual é o
bem mais importante para sala?
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3. Escolha um dos bens que foram
citados por você e pelos seus colegas e represente esse bem através de um desenho. Você pode
usar qualquer material, pode
usar recortes de papel e fazer
uma colagem, tinta, lápis de cor,
colar pedaços de pano. Use a imaginação, não precisa ser uma cópia
idêntica do bem, o que importa é o
seu jeito de representá-lo.
4. Agora que você conhece o significado de tangível, defina o que é
Intangível.
5. Quando um bem é finalmente
tombado, ele é inscrito em um
dos livros de tombo. Diga quais
são os livros e cite um exemplo
de bem cultural de cada livro.
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UNIDADE

4

CONHECER PARA PRESEVAR

CAPÍTULO VII
O Tombamento
Aos poucos a casa foi sendo ocupada e dali a um mês já parecia que as duas moravam
lá há anos. Os bichos vieram depois para o quintal, alguns porcos e também galinhas. A
vida andava mansa e gostosa. Os desassossegos do início do ano iam ficando cada vez
mais distantes, principalmente porque começavam as festas juninas.
Para Ana, não havia melhor mês do que junho. A vida parecia parar um pouquinho
para a passagem das festas. Naquele ano, como costumavam fazer sempre, foram para
sede no dia da apresentação do boi de zabumba de uma comadre de Inês. As bandeirinhas de papel colorido cobriam parte da Praça da Matriz. Além disso, havia sido instalado um pula-pula inflável, que era originalmente para as crianças pequenas, mas Ana,
Artur e José logo caíram na brincadeira.
Subiam e desciam das ruínas espalhadas pela cidade. Dessa vez, como já estavam
mais crescidos, tinham liberdade para passearem sozinhos. Os adultos queriam mesmo
colocar a prosa em dia com amigos e alguns parentes que não viam há certo tempo, por
isso era bom mesmo que o trio se mantivesse bem ocupado.
Os três adoravam ir até as ruínas do Forte de São Sebastião para brincar subindo e
descendo dos canhões e, sobretudo, para ver de longe os prédios de São Luís. Como
atualmente ao lado do forte se instalou um campo de futebol de várzea, também aproveitavam para assistir um pouco do jogo. Depois de correrem de um lado para o outro,
eles se sentaram por ali mesmo para tomar um vento.
– Esse forte é como um daqueles que nós aprendemos na escola, não é? – perguntava
Artur, mostrando ter aprendido a lição.
– Tipo forte colonial? – prosseguia José.
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– É! Vocês não lembram? A professora falou que eram comuns fortes desse tipo, na
época da colônia! – completou Ana.
– E aqui era um bom lugar! Estratégico! Dá pra ver tudo. Imagina como não era a
vida dos guardas que passavam a noite aqui vendo se alguém ia chegar! Procurando
uma luz de barco! – argumentava José.
– Eu ia morrer de medo! – dizia, Ana tremendo os braços e fingindo que estava
amedrontada.
– Você fica brincado, mas dizem que aqui tem lobisomem na noite de lua cheia! –
falava Artur, arrastando a voz, para criar clima de mistério.
– Vocês só querem me assustar, como sempre! – dizia Ana, começando a se irritar.
– Lembra a história da pisadeira? – relembrava José.
– Parem de me encher! – interrompia a menina.
A luz do dia já estava indo embora, o futebol ao lado já havia acabado fazia uma meia
hora. Agora o céu era da lua e de lua bem cheia. Para que Ana não fosse embora brava,
os meninos pararam com as brincadeiras e ficaram admirando as luzes que se acendiam
lá em São Luís.
– Parece uma cidade de brinquedo – comentava Ana, admirada.
– Dizem que debaixo da ilha mora uma cobra bem grande – falou José.
– Vocês vão querer me botar medo outra vez? – resmungava Ana
– É verdade! – afirmava Artur – Todo mundo conhece essa lenda. A lenda da serpente encantada!
Artur contou a lenda para prima e José ia completando a história com mais detalhes.
Existiria uma serpente gigantesca adormecida bem ao redor da ilha de São Luís que
estaria sempre crescendo. Ninguém conseguiria vê-la, pois está camuflada com musgo
e limo. Um dia, de tanto crescer, sua cabeça se encontraria com sua cauda e então o
monstro acordaria. Soltando labaredas de fogo em um abraço mortal, toda a ilha seria
destruída e arrastada para o fundo do mar, engolida pelo oceano Atlântico. Seria o fim
de São Luís e todos seus habitantes acabariam afogados. Diziam ainda que era pos94
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sível ver os olhos da serpente em uma das bocas da Fonte do Ribeirão – no centro
de São Luís.
Ana ficou intrigada com a tal história. José contava também de gente que
jurava ter visto os olhos da serpente brilhando no escuro e que tinham pesadelos até hoje com o bicho. Seu pai, toda vez que ia à São Luís, contava essa
história. Ele sabia onde estaria cada parte da serpente: a cauda, na Igreja de
São Pantaleão; a barriga, na Igreja do Carmo e a cabeça, na Fonte do Ribeirão.
Ficaram olhando fixamente na direção de São Luís, para ver se viam algum
sinal da serpente encantada. Existiria mesmo o tal monstro adormecido? Ana
percebeu, pela expressão dos meninos, que eles acreditavam na lenda, o que
só aumentava o medo que começava a sentir.
Já era noite por completo e os três, depois de tantas histórias, ficaram alarmados, com os ouvidos atentos a todo e qualquer barulhinho. Passava da hora
que deveriam voltar, cada um disfarçava o medo à sua maneira. Artur se fazia
de sério, já José contava piadas fingindo que a escuridão não o assustava e Ana
apressava o passo, argumentando que estavam atrasados.
Vindo sabe-se lá de onde um cachorro pôs-se a latir na direção dos meni-
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nos. Não precisava de mais nada
para que os três disparassem na
corrida, buscando um lugar iluminado.
– É lobisomem! – gritava José,
branco e trêmulo de tanto pavor.
Só pararam de correr, quando
chegaram à Praça da Matriz. Ao
olharem para trás, quem vinha
era o pobre cão. Ao ver que todos
partiram desesperados, o cãozinho resolveu sair de lá também.
O bichinho era pequeno e todo
peludinho, certamente estava
longe de ser um lobisomem.
Ao perceberem a confusão, os
meninos caíram na risada. José
ficou envergonhado, afinal ele era o que mais havia se assustado e ainda se
recuperava do tremor das pernas.
– Bem feito! Ficou querendo me botar medo e acabou assim branco e todo
chacoalhando!
Artur e Ana riam, até José achou graça. O feitiço tinha se virado contra o
feiticeiro!
Chegando a casa onde estavam hospedados, os adultos já estavam preocupados. Levaram uma pequena bronca pela demora. Inês, Ribamar e Maria
tinham novidades aos três aventureiros. Carlos estava em Alcântara realizando algumas pesquisas e, ao encontrar Inês na rua, comunicou que os meninos poderiam ir a São João de Côrtes no mês de setembro, já estava tudo
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certo. Eles iriam, juntamente com outros estudantes de todo o município de
Alcântara, participar do tal de projeto de educação patrimonial sobre cultura
material quilombola.
Ana não podia acreditar na novidade. O melhor de tudo era ver que sua mãe
também estava feliz com a notícia. A casa tinha mudado muito Maria e sua relação
com o lugar.
Voltaram todos para Tapuitapera, na expectativa da viagem de setembro. Ainda faltavam mais de dois meses. O melhor agora era aproveitar os últimos dias
de aula, antes das férias e deixar pra lá a ansiedade. Isso para aqueles que conseguiam.
Ana gostava de tudo na hora, esperar para ela era um verdadeiro tormento.
Ficava irritada, brigava com os meninos, desobedecia à mãe, alguns dias comia
demais e outros perdia a fome. Se ela acordava alegre, já na hora do almoço podia
estar de mau humor e de noite novamente feliz. Esperar deixava Ana imprevisível.
Tão imprevisível que num dia disse a José que gostava muito dele e que queria
ser sua namorada. O menino ficou roxo de timidez, aceitando na hora o pedido
e logo deu um grande beijo na então namorada. Para surpresa de José, no dia
seguinte, Ana já tinha mudado de ideia e achava que o melhor era mesmo continuarem amigos. José chorou sozinho em um canto da casa, para que ninguém
olhasse. Envergonhado com a situação e com receio de parecer um bobo, concordou com Ana, afirmando que ele também achava essa a melhor solução.
Trocaram mais cartas entre os correspondentes da escola e, enfim, chegaram
as férias de meio ano. O tempo livre era para brincar, conversar na rua, ajudar na
casa, cuidar dos animais. Cada um dos meninos pegou um livro na escola para ler
durante as férias. A professora insistia, para que cada aluno lesse pelo menos um
livro por mês. Todos estavam adorando seus livros e, em geral, depois do cochilo
que seguia o almoço, enquanto o calor ainda era demais, buscavam uma rede para
se lançarem em suas leituras.
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Assim as férias se foram, agitadas e tranquilas, ao mesmo tempo. Artur passou o
mês namorando sua terceira namorada do ano, Beatriz. Quando voltaram as aulas,
na última semana de julho, assim como as férias, o namoro acabou. Tudo voltava a
sua rotina.
Chegado o dia de partirem, havia um carro da prefeitura os aguardando. Foi
com lágrimas nos olhos que Maria levou a filha até o veículo. Abraçaram-se por
algum tempo antes da menina partir. Ana também tinha os olhos embaçados.
Embora o objetivo da viagem fosse conhecer o trabalho Iphan, para ela era um
momento decisivo, pelo qual havia esperado dois anos.
Os três foram conversando durante todo o percurso. A viagem era longa. Em
São João de Côrtes, encontrariam outros alunos de outras escolas. A hospedagem ficava por conta de alguns membros da comunidade. No total, eram 15 alunos do Ensino Fundamental II. Seriam só dois dias e uma noite. Então o tempo
deveria ser muito bem aproveitado.
Logo que chegaram, avistaram Carlos e Júlia que estavam recepcionando outros adolescentes que chegavam. Já tinham nas mãos prancheta com o material,
lápis e borracha para entregarem a todos. Os técnicos do Iphan logo foram recebê-los. Ana olhava tudo atentamente, buscando alguma informação da família
de seu pai. Carlos, vendo a angústia da menina, pediu que ela se acalmasse, garantindo que ele mesmo iria ajudá-la, mas que isso seria somente à noite, já que
tinham muito trabalho para fazer.
Depois de todos devidamente instalados, era hora de começar o trabalho.
Carlos e Júlia dividiram em grupos de dois, contudo Ana, José e Arthur permaneceram no mesmo grupo. Começaram as explicações de como o trabalho seria.
Os meninos deveriam fazer uma pesquisa sobre tudo o que se fazia na comunidade: comidas típicas, artesanatos, festas, fabricação de utensílios para casa ou
trabalho (armadilhas de pesca, barcos, pilão, redes e outros). Para descobrir
tudo isso, primeiro eles fariam perguntas para quem estivesse passando. O objetivo dessas primeiras entrevistas era apenas fazer um mapeamento de tudo o que
tinha no local. No fim da tarde, todos se reuniriam para conversar sobre suas
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experiências, as dificuldades de se fazer uma entrevista, o que acharam mais
legal e o que haviam descoberto. Em seguida, cada dupla ficaria responsável por
fazer uma entrevista, dessa vez sobre um tema específico. Por exemplo, para saber
como se faz uma comida ou como se faz uma rede.
Explicações dadas e materiais nas mãos, lá foram os meninos começar as entrevistas. Ana foi conversar com um senhor que trabalhava no estaleiro. Era um homem
forte, de cabelos grisalhos que carregava madeira de num lado para outro. A menina se
aproximou com a expressão curiosa e ficou ali, parada, esperando uma oportunidade
para falar com ele. O homem já havia notado Ana ali, quieta, com olhos arregalados.
Achou graça na menina e, como uma forma de brincadeira, decidiu fingir que não a
via para ver quanto tempo ela ficaria ali espiando. O tempo passou e passou, de tanto
esperar, Ana chegou a duvidar se ainda era capaz de falar. Parecia que havia esquecido
como a boca fazia para emitir algum som. De tão nervosa, suava frio e os olhos foram
embaçando com as lágrimas que se formavam. Ela não era nada tímida, por que de
repente esse silêncio?
Aquele era mesmo um ano estranho, nem Ana estava mais se reconhecendo.
O senhor agora já havia de fato esquecido que a menina estava ali e se envolvido
novamente com o trabalho. Foi só quando ouviu um leve som de choro é que se lembrou. Rapidamente foi falar com Ana para acalmá-la. Sua voz era como uma cantiga
de ninar e, assim como uma mágica, Ana se sentia super bem, acolhida por aquele
desconhecido.
– Agora que já tá mais calma, fala o que você quer, menina?
– Eu queria fazer uma entrevista com o senhor. Estamos fazendo um trabalho de
educação patrimonial com o pessoal do Iphan.
O senhor parou, largou a madeira que tinha nas mãos e olhou fixamente para menina. Olhou-a de cima a baixo, sem dizer nada. Seus olhos pareciam crescer e ganhavam
feições de espanto.
– Como você chama? – perguntou o senhor.
– Ana – respondeu a menina, sorridente – E o senhor?
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– Você me parece alguém. Esse seu jeito de falar... – dizia o senhor, sem responder
à pergunta de Ana.
– Dizem que a família de meu pai era dessa região, mas ninguém mais sabe direito.
Ano passado, Carlos, que trabalha no Iphan, disse que eles moravam aqui, mas ele
achava que já tinham se mudado. Vim aqui pra tentar descobrir isso também. Mas qual
é o seu nome? Preciso para colocar na ficha de entrevista. – dizia Ana, agora segura
enquanto entrevistadora.
– Me desculpe, menina, fiquei mesmo meio impressionado. Me chamo Joaquim dos
Anjos. Pode colocar aí.

O coração de Ana quase parou, colocou a mão no bolso para certificar-se de que
seu relógio estava lá. Antes de começar a procura, já havia encontrado.
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Regras dos Tombamentos e das
Restaurações
No Capítulo anterior, vimos que, por meio do
tombamento, é concedido ao bem cultural um
atributo, para que seja garantida a continuidade de
nossa memória. Agora, vamos entender melhor
como se dá esse processo.
O Tombamento pode ser feito pelas três esferas
de poder: federal, estadual e municipal. O Iphan é
o órgão máximo responsável pelo tombamento a
nível federal. Nos Estados, existem órgãos semelhantes que desempenham o mesmo papel; o mesmo acontece no caso das prefeituras.
Existe uma série de regras que direcionam essas
ações, preocupadas não só com o bem material em
si, mas também com a importância de seu entorno
e das pessoas que convivem com ele. Após o pedido de tombamento, o processo se inicia com uma
avaliação técnica preliminar, para que conheçamos
bem aquilo que queremos preservar. Após ser encaminhada ao órgão responsável, a indicação para
o tombamento é transformada em um processo
administrativo e recebe uma numeração própria,
onde consta a data de sua abertura. A esse pedido
inicial são agregados, conforme vimos no Capítulo
anterior, laudos técnicos de vistoria, plantas, fotografias, correspondências, estudos técnicos, inventários, memorandos, informações internas, observações do proprietário, dentre outros documentos.
Junto a toda essa papelada, encontram-se também
os pareceres de tombamento, elaborados pelas comissões, justificando a indicação do bem cultural à
proteção legal.
Qualquer pessoa pode pedir aos órgãos responsáveis pela preservação a abertura de processo de
tombamento de um bem. Esse pedido será avaliado, para sabermos se o bem é ou não considerado
de valor histórico, arquitetônico, ambiental ou cultural. Após essa confirmação, uma nota é enviada
ao proprietário e o processo é encaminhado ao
corpo técnico. Enquanto a decisão final é tomada,
o imóvel fica legalmente protegido contra destruição ou descaracterizações, até o fim do processo.
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É muito importante entendermos que o tombamento não significa a sua desapropriação. Ele continua pertencendo ao mesmo dono, que pode utilizá-lo da maneira que quiser, desde que garanta a
sua preservação, sem danificá-lo ou alterá-lo. Embora seja dele, o bem tombado é considerado peça
fundamental da história de todos nós, brasileiros.
O tombamento não significa um congelamento
da cidade ou de um bem; apenas vai controlar e
garantir que eventuais mudanças, obras, restauro
ou qualquer modificação sejam previamente autorizadas e fiscalizadas pelo órgão responsável.
Como os bens estão expostos a diversas ameaças
que podem danificá-lo, seja por causas naturais,
seja pela própria ação do homem, algumas vezes
são necessárias obras de intervenção ou mesmo de
restauração.
Restaurar um bem engloba uma série de medidas e tem como objetivo dar novamente eficiência
àquele bem e mantê-lo em bom estado pelos próximos anos. Preocupa-se especificamente com os
valores históricos e estéticos do bem, tentando ao
máximo manter as características e materiais originais.
Para restaurar ou fazer qualquer obra em um
bem tombado, é necessário, além de uma pesquisa
histórica detalhada, um levantamento arquitetônico e fotográfico, um mapeamento de danos, um
diagnóstico do quadro de deterioração e a formulação dos critérios e técnicas de intervenção.
Ao se tombar um bem ou uma área, é preciso
levar em conta a comunidade à sua volta, pois as
práticas de preservação têm que caminhar junto
com uma melhoria de vida para os habitantes da
cidade. O processo de tombamento não pode ser
uma justificativa para desconsiderar as necessidades locais da população.
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Exercícios capítulo vii
Interpretando o texto
1. Artur e José relembram a lenda da Serpente Encantada. Você conhece alguma lenda de
Alcântara? Em roda, cada aluno deve contar a
lenda de que se lembrou.
2. Pensando em preservação patrimonial, Ana
tenta entender a função do tombamento e se
faz a seguinte pergunta: “Se é tão importante
assim, por que alguém iria destruir?”. Como
você responderia a esta questão?
3. Ana cria em sua cabeça o IPHAVA (Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico da Vida de
Ana). Imagine que exista o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da sua Vida. Quais
bens seriam tombados? Faça uma lista de todos
os bens, pode ser desde edificações até objetos
e mobiliários. A seguir, justifique a seleção de
cada um.
4. Como as entrevistas propostas pelos técnicos
do Iphan podem ajudar nos trabalhos de preservação patrimonial?
5. Por que Ana acredita que Joaquim dos Anjos é
seu parente? Qual a razão dela se certificar que
tinha seu relógio no bolso?
Meu glossário
Escreva em seu glossário pessoal a definição da
palavra Estaleiro.
Trabalhando o quadro explicativo
1. Se você pudesse escolher um bem material da
sua família para tombá-lo, qual seria?
2. Qual a importância desse bem para você?
3. Por que você acha que seria importante preservá-lo e mantê-lo intacto para as futuras gerações de sua família?
4. Agora que sabemos qual a importância do bem
para você, vamos tentar descobrir o que sua
família acha dele. Você pode pedir para seus
familiares contarem as histórias desse bem:
como ele foi adquirido, qual é a função dele
para a família e se eles concordam com a sua
opinião.
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5. Monte um pequeno questionário, com no máximo cinco perguntas, sobre a importância do
objeto que você escolheu para tombar. Escolha
três pessoas de sua família e faça as mesmas
perguntas para cada uma delas. Não precisa
ser só para os mais velhos, pergunte aos mais
novos também. Assim saberemos o que eles
acham do objeto que para você é tão importante. Com as respostas em mãos, responda: O
bem é tão importante para sua família quanto é
para você?
6. Vamos dar uma volta no quarteirão da escola.
Cada um olhando para o chão, vai procurar
vestígios e objetos materiais de nossa sociedade que não servem mais. Vamos tornar falante
aquilo que aparentemente é lixo, por estar no
chão. Pode ser tampinhas de refrigerante, palito de picolé, papel de bala e o que mais encontrarmos pela frente que tenha sido produzido
pelo homem. Agora vamos levar os objetos que
encontramos para a sala de aula, e fazer uma
montagem colando-os em uma cartolina. Vamos fazer algumas perguntas a esses objetos:
• Qual a cor, a forma e a textura dele?
• Está completo ou falta alguma parte?
• Está usado ou é novo?
• Foi feito à mão ou à máquina
• Quem o fez?
• Que elementos da natureza o homem utili
zou para fazê-lo?
• Para que ele serve?
• Ele ainda pode desempenhar sua função?
• Quem o usou?
• Ele tem algum valor?
• Ele pode ser considerado parte da cultura
material?
7. O que significa restaurar um bem?
8. Qual bem material de sua cidade você considera que precisa de uma obra de restauração? Por
que você acha que ele está tão danificado?
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CAPÍTULO VIII
Referências Culturais
Tudo tremia: as mãos, as pernas. Ana não sabia como começar a conversa. Queria saber o que esse recém-conhecido Joaquim era dela. Sabia que sua avó paterna se chamava
Benedita. O jeito de descobrir era perguntando. Estranhando a tremedeira da menina,
que mal conseguia segurar o lápis e a prancheta, Seu Joaquim perguntou:
– Que foi, menina? Está passando mal? Quer ir tomar um pouco d’água?
– Eu já tô melhor. É o calor.
– Você num é daqui? – perguntou seu Joaquim.
– Mais ou menos. Na verdade, nasci em São Paulo.
– São Paulo! Muita gente quer ir pra lá. Eu gosto mesmo é daqui. Num saio por nada
nesse mundo. Agora vamos continuar a entrevista, que por enquanto só tem meu nome
aí nessa folha.
– Claro – respondeu Ana, segurando a ansiedade –O senhor é casado?
– Sou sim. Homem como eu num ia ficar sozinho – respondeu, fazendo graça para
menina.
– E qual é o nome de sua esposa? É pra colocar aqui na ficha – dizia Ana, justificando
a pergunta que não estava em parte alguma de seu formulário.
– Dona Benedita. A mais bonita dessa comunidade!
Não havia mais dúvidas. O simpático senhor era seu avô. Por isso a voz tão acolhedora, por isso ele havia reconhecido nela algo de familiar. Ana nada disse, apenas retirou o
relógio do bolso e, na palma de sua mão, mostrou-o para seu Joaquim. O senhor arregalou os olhos e tomou imediatamente o relógio nas mãos. Abriu-o e buscou pela inscrição
que estava talhada na parte interna. Quando leu o escrito de Isabel Oliveira, não entendeu
nada. Por que aquela menina carregava o relógio?
– Onde você arrumou isso? – perguntou seu Joaquim, em tom agora bastante sério.
– Foi meu pai quem me deu. Era dele e tinha sido presente de meu avô –respondeu
Ana bem baixinho, temendo qual seria a reação de seu mais novo avô.
Agora era Joaquim que sentia as pernas bambearem. Aquele rostinho tímido e acuado, mas com olhos vibrantes que Ana fazia era igualzinho ao de seu filho Joaquim. Ele
estava diante de sua neta.
104

livro 3.indd 104

27/06/2014 15:23:41

O avô pegou Ana pelos braços e deu-lhe um enorme abraço que, de tão apertado,
quase quebrou seus ossos. O abraço tinha gosto de família. Seu Joaquim segurava as
lágrimas que insistiam em despencar. Ana também chorava.
– Eu sabia que meu filho tinha uma filha, mas ele nunca mais mandou cartas. Dizia que correspondência só fazia a saudade aumentar. Meu Deus! Você é igual a ele.
Eu soube por um compadre que tá em São Paulo que ele morreu já tem dois anos.
Nós aqui choramos muito. Mas agora sabemos que ele deixou você pra nós. Sua avó
vai ficar louca, quando te olhar!
Seu Joaquim pegou a menina pela mão e lá foram os dois. No caminho, eles iam
conversando sobre as aventuras de Ana até aquele encontro. Joaquim emocionava-se,
ao ouvir histórias do filho. Ana dizia que ele era o melhor pai do mundo e elencava
tudo de bom que ele fazia para ela: os passeios de bicicletas, histórias engraçadas
antes de dormir, cafuné nos cabelos e muitas outras coisas. Seu pai era um homem,
muitas vezes, calado, mas muito carinhoso.
Ana também contou de sua mãe, explicou que as duas estavam morando em Tapuitapera já fazia um tempo. Seu Joaquim perguntou muito de Maria, disse que só a
conhecia das cartas do filho. No caminho até a casa dos avós, lágrimas e gargalhadas
se misturavam. Ana nem conseguia respirar de tanta felicidade. Tudo tinha ocorrido
melhor do que ela um dia pode imaginar.
Entrando na casa, dona Benedita foi logo perguntando da cozinha quem era. Joaquim respondeu:
– Sou eu e sua neta.
– Você e quem? – retrucou Benedita, com as panelas no fogo.
– Sua neta!
Benedita tinha várias netos, mas nenhuma neta. Logo imaginou que o velho já
estivesse caducando. Limpou as mãos no avental, abaixou o fogo e foi até a sala ver
o que acontecia. Viu Ana toda encolhida de vergonha e ficou sem entender nada.
Quem era aquela menina?
Joaquim começou então a explicar. Mostrou o relógio e em poucos segundos
dona Benedita estava histérica pela casa. Chorava, abraçava a menina, solicitava
mais explicação e pedia a Joaquim que fosse avisar a todos o milagre que acabava
de acontecer.
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Foi preciso um copo d’água e um tempo recuperando o ar para que Benedita se acalmasse. Joaquim sugeriu que primeiro almoçassem e depois ele iria avisar o tio e primos
de Ana. Assim, mais tarde, todos viriam conhecer a menina.
Enquanto comiam, a avó perdia minutos em silêncio, apenas olhando Ana se movimentar. Era como se seu filho estivesse mais uma vez à mesa. Aos poucos, Ana foi se
soltando e contando muitas histórias. Os avós ficavam admirados de ver a inteligência da
menina.
O tempo foi passando, o almoço se transformou em café com bolo. Buscaram até uma
fotografia do pai de Ana ainda menino, como ela. Ana contou a história que sabia sobre
o relógio, e seu avô confirmou tudo. Aquele relógio havia sido primeiramente de seu avô,
ou seja, o tataravô de Ana. Seu avô nunca conheceu a mãe, Isabel, pois como se sabe, ela
era de família rica e naqueles tempos era quase um crime um relacionamento entre uma
sinhazinha e um escravo.
O relógio tornou-se uma marca da família que foi sendo passada de geração em geração, assim como o nome Joaquim. Era um jeito de todos se lembrarem dessa história
e do esforço de Isabel para salvar a vida do filho. Seu Joaquim contou a Ana que deu o
relógio ao seu filho no dia em que ele se mudou para São Luís. Assim ele também jamais
se esqueceria de sua história e de suas origens.
Ana pensava que seu pai havia sido brilhante. Conhecendo a filha que era curiosa e
cheia de teimosia, sabia que o relógio se transformaria em muito mais do que um simples
relógio de bolso. Era a melhor herança que Ana poderia receber. Ana, como sempre, deixava a cabeça voar, imaginava sua mãe conhecendo seu Joaquim e dona Benedita. Pensava nas férias que passaria com eles, nos primos que viriam, até as conversas que teriam.
Tinha ganhado uma nova família.
Já começava a escurecer. Ana e os novos avós não paravam de conversar. Todo medo
de como seria recebida havia passado. Lá de fora ouviram palmas incessantes. Seu Joaquim foi até a porta ver quem chamava com tanta veemência. Era Carlos que estava desesperado atrás de Ana. Já se passavam horas do combinado.
De início, o pesquisador começou a esbravejar assim que viu a menina. Estava muito nervoso. Aos poucos, quando percebeu o que de fato havia acontecido, começou a
acalmar-se e logo estava também contagiado pela emoção daquele reencontro. A história
parecia mesmo um filme ou um bom livro de aventura e drama. Carlos perguntou os
detalhes do reencontro e todos foram recontando entusiasmados.
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Outra coincidência: seu Joaquim era mestre barqueiro, portanto poderia ser um dos
entrevistados do dia seguinte. Carlos aproveitou para conversar com Joaquim sobre como
seria a atividade do outro dia. Autorizou Ana a dormir por lá mesmo, mas disse que deveria voltar com ele, já que estavam todos reunidos conversando sobre as entrevistas. Ela
tinha também que buscar sua mochila.
Ana foi com Carlos toda contente. Dona Benedita avisou que a esperariam para jantar
e que iria chamar Jorge, tio de Ana. A menina queria logo encontrar José e Artur, para
contar as novidades. Eles não iam acreditar em tudo o que tinha acontecido.
Chegando ao local de reunião, os dois meninos foram correndo encontrar Ana; estavam preocupados com o sumiço dela. Logo ela começou a contar sua aventura do dia.
Descreveu em detalhes como era seu avô, sua avó e tudo o que eles haviam dito, palavra por palavra. Foi preciso que Júlia interrompesse a conversa e pedisse que prestassem
atenção à reunião.
Cada um contava sobre seu entrevistador e o que havia achado de mais interessante.
Artur tinha entrevistado uma parteira da região e falou sobre como era esse ofício. Já José
conversou com um senhor que era lavrador e pescador, mas que havia dito que o melhor
economicamente era mesmo a pesca. José aproveitou para contar sobre como era feita a
pesca na região. Todos tinham muitas informações e coisas para contar. Iam juntando
tudo e formando a história da comunidade, as principais fontes de rendas, lendas, ofícios
e muito mais. Ficava mais claro para que servia aquele trabalho. Estavam entendendo
melhor o universo cultural daquela comunidade.
– Para isso é que vocês fazem tantos inventários! – falou Artur – Assim tem informações pra saber como é melhor agir, né?
– Exatamente! – concordou Júlia.
– A mesma coisa são os inventários das edificações; eles servem para saber o estado do
imóvel ou do bem e daí poder restaurar! – completou José.
Os meninos estavam mesmo sabendo sobre preservação patrimonial! Entendiam que
preservar tanto as edificações, como os ofícios, as festas, as formas de expressão de cada
comunidade... Era uma forma de preservarem também as identidades locais. Já tinham
aprendido vários nomes: patrimônio cultural, patrimônio material, patrimônio imaterial, bens móveis, bens imóveis, patrimônio arqueológico, enfim um conjunto de conceitos. Isso era importante para saber como preservar, porque na vida mesmo estava tudo
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misturado! Tudo era patrimônio e patrimônio deles, portanto, era para eles que aquilo
deveria ser importante.
Encerrada a reunião, ficou combinado quais seriam as entrevistas e também as duplas.
Depois de muito insistirem, José, Ana e Artur conseguiram formar um trio e, claro, iriam
fazer sua entrevista sobre a construção de embarcações com seu Joaquim, no estaleiro.
Os três se separaram e Ana retornou à casa dos avós. A comida já estava quente no
fogão e o cheiro convidava quem passasse na porta a entrar. Ana logo viu um homem,
Jorge, e não teve dúvidas de que era seu tio; era muito parecido com seu pai.
Jorge deu um abraço na menina. Suspendeu-a para olhar direitinho seu rosto, parecia
mesmo com seu falecido irmão. Sentados no sofá, enquanto Benedita arrumava os pratos, conversavam sobre os tempos de infância de Jorge, das brincadeiras com o irmão.
Jorge era também barqueiro e prometeu que no dia seguinte levaria a sobrinha para um
passeio de barco. Ana foi logo avisando que estava com o primo e um amigo. O tio achou
ótimo, assim teria mais gente no passeio.
– Por que será que papai não quis fazer barco? – perguntava Ana ao tio.
– Seu pai nasceu pro mundo. Gostava de olhar as coisas. Às vezes, ficava quieto por
horas. A gente achava que ele tava descansando ou com preguiça, mas ele tava era bem
longe com suas ideias. Gostava de imaginar. Num tinha jeito de segurar ele aqui. Ele gostava muito de barco, não porque gostasse do ofício, mas sim porque gostava de imaginar
aonde um barco poderia levá-lo. Desde menino, ele vivia calado por aí, mas se alguém
perguntasse alguma coisa, saía falando que assim que crescesse ia se mudar, conhecer o
mundo.
– Eu também sou assim. Só não sou calada, falo demais. Acho que isso puxei de mamãe – falava Ana rindo.
Pelo jeito, a cabeça sonhadora de Ana tinha uma origem: aprendeu com o pai a dar
asas às idéias. Em família jantaram e Ana foi dormir com um beijo gostoso de boa noite
dos avós. Amanhã, o dia será longo e, por mais triste que fosse, seria dia de voltar.
Saíram cedo para o estaleiro. Ana arrumou a mochila, não voltaria à casa dos avós.
Depois do passeio de barco, eles deveriam imediatamente pegar o transporte para Tapuitapera. Benedita despediu-se da neta chorando, mas Ana tranquilizou-a, prometendo
que logo voltaria e traria também sua mãe.
No estaleiro, José e Artur já os aguardavam. Todas as apresentações feitas, começaram
a entrevista. Seu Joaquim ia pacientemente explicando cada passo da construção de um
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barco. Mostrou aos meninos a madeira que iria utilizar. Não era comprada, eles é que
tiravam. Podia ser madeira de baixa, ou do mato mesmo, mas tinha que ser boa, senão a
canoa não prestava. Estava ficando cada vez mais difícil encontrar madeira, com todo o
desmatamento que andava acontecendo.
Com a idade seu Joaquim passou a deixar boa parte do trabalho para seu filho Jorge.
Ele era agora como um maestro de orquestra: regia cada etapa da construção. O estaleiro
era como sua segunda casa. Desde menino passava a tarde olhando o pai trabalhara, aos
quinze anos começou a ajudar e nunca mais deixou o ofício.
A madeira que mostrara aos meninos já estava serrada e pronta para ser usada. A canoa que estava na forma era bem grande e, do jeito que estava, parecia um grande esqueleto de animal. As tábuas eram as costelas presas à coluna. Joaquim mostrou o que eram
as cavernas, a proa e polpa. Os três escutavam atentamente e procuravam fazer anotações.
Às vezes, perdiam-se em algumas etapas. Nas palavras de seu Joaquim, tudo parecia simples, mas quando tentavam colocar no papel, parecia que faltava um monte de detalhes.
– E como se faz pra canoa flutuar? – perguntou José intrigado.
– O segredo é calafeta e passar breu – respondeu Joaquim.
– Como assim? – interrogou Ana.
– Calafeta é colocar estopa nele todinho. E o breu a gente passa nas costuras. Assim, a
água não entra.
O trabalho de construção de embarcações era cheio de etapas, cada qual com suas
especificidades. Quando era moço, seu Joaquim contou que tudo se fazia de barco, pois
era o barco que levava e trazia as pessoas, as mercadorias. Falou das várias vezes que ia
até Pinheiro e Bequimão de barco. Por isso o estaleiro vivia cheio de serviço. Aproveitou
para reclamar dos jovens que não se interessavam mais pelo ofício.
– O barco é um bom lugar pra pensar na vida e colocar as ideias no lugar – dizia seu
Joaquim.
Terminadas as explicações, Jorge chegou ao estaleiro para levá-los a um passeio de
barco. Era hora de Ana se despedir do avô. Seu Joaquim deu à Ana um barquinho miniatura, feito igualzinho às canoas grandes. Ana ameaçou chorar, mas o avô garantiu que
mais rápido do que ela poderia imaginar estariam juntos outra vez. Contou ainda que, no
outro ano, dona Benedita seria uma das festeiras do Divino e que certamente chamariam
Ana para ser a mordoma.
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Os meninos ficaram empolgadíssimos. Isso era sinal de que no próximo ano participariam da Festa do Divino lá na sede. Joaquim deixou os meninos confabulando sobre
a festa e foi para casa encontrar Benedita.
No barco, andavam de um lado para o outro perguntando a Jorge como tudo funcionava, afinal agora eles se achavam entendidos de embarcações. Jorge mostrou onde
costumava pescar. A maior parte do tempo, os meninos ficaram mesmo navegando,
sentindo o vento no rosto e vendo a paisagem.
O silêncio no barco fazia com que o vento falasse. Ana estava pensativa, ensaiava
como iria contar à mãe tudo o que havia acontecido. Não queria esquecer detalhe algum daqueles dois dias. O navegar fez com que ela viajasse até Brasília, se lembrasse de
Caio e da vontade de conhecer todo o Brasil. Será que ela era como o pai? Tinha asas
no lugar dos pés?
José pensava em Ana, no beijo que havia ganhado nas férias e depois no pedido de
serem apenas amigos. Ele pensava também em Carla, uma menina um ano mais nova,
que havia conhecido, durante as entrevistas. Talvez fosse a hora de esquecer Ana e se
apaixonar por outra menina. Quem sabe não seria Carla? Os dois eram de comunidades diferentes, mas freqüentavam a mesma escola.
Artur não pensava em nada. Deixava que o vento levasse tudo embora. Descansava
de tantas buscas, confusões e aventuras em que os três haviam se metido, naqueles últimos anos. Quem sabe, tempos de calmaria não estavam por vir!
Mal haviam desembarcado e se despedido de Jorge, Carlos e Júlia já chamavam por
eles. Todos os esperavam dentro do carro para partirem. Da janela de trás do automóvel, Ana olhava a igreja azul da comunidade se afastar. Era hora de voltar para casa.
Tentou pegar no sono, mas a cabeça estava agitada demais. As lembranças de seu pai
que haviam ficado esquecidas e guardadas em algum lugar da memória pareciam surgir de todos os lados. Eram memórias vivas. Podia sentir a textura das mãos de seu
pai, quando ganhava um cafuné; podia até mesmo ouvir sua voz, chamando-a para vir
jantar.
Começou a chorar e a chorar. Não estava triste, pelo contrário, estava muito feliz e
por isso chorava. Era choro de alívio. Como estava sentada no meio, entre os dois meninos, ganhou um abraço de cada lado e, acolhida por seus dois melhores amigos, descansou da longa trajetória que havia percorrido. Acabou dormindo um sono gostoso.
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Maria estava ansiosa e aflita pelo retorno da filha. Assim que avistou o carro,
correu para recebê-los. Ana acabava de acordar de um sonho estranho, confuso e
também bom. No momento em que Maria viu o sorriso da filha, teve a certeza que
tudo havia dado certo.
No caminho para casa, a menina ia terminando de despertar e sendo novamente
tomada pela alegria que os eventos anteriores deixaram. Já em casa, as duas ficaram
horas conversando, Ana contava tudinho à mãe. Maria estava felicíssima, também; de
um jeito diferente, haviam trazido Joaquim novamente para família.
Enquanto falavam, iam retraçando suas histórias de vida. Ana contou sobre a Festa
do Divino e a mãe adorou. Disse que assim que desse, as duas iriam juntas a São João
de Côrtes. Ana ficou animada com a ideia. Seria ótimo juntar seus dois lados da família.
Ana deu um grande abraço em sua mãe e foi se deitar feliz da vida, orgulhosa
de não ter desistido. Finalmente, havia encontrado a família de seu pai. Na cama,
ficou imaginando como teria sido sua vida, caso não tivesse se mudado para Alcântara. O que teria acontecido, se ela e sua mãe tivessem continuado em São Paulo? Ao lado da cama, guardava uma foto do ano em que havia chegado à Alcântara.
Olhou para o retrato e sorriu. Ainda bem que estavam em casa.
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Conhecer para Preservar
O Inventário é a primeira forma para
o reconhecimento da importância de
um bem cultural, através da descrição
das suas características principais. Isso
significa enumerar, classificar, catalogar
e assim conhecer aquilo que queremos
preservar. Para entendermos também
em que contexto esse patrimônio está
inserido e qual é a comunidade que o
compartilha, é fundamental saber quais
são, quantos são e por que estão ali.
Conhecendo os bens culturais que
nos rodeiam, assim como a história da
qual são testemunhos, alimentamos
uma consciência cultural coletiva. Ela
possibilita sua preservação pela própria
comunidade que, ao reconhecê-lo como
parte de sua própria história, sabe o
quanto é importante mantê-lo.
Através dos inventários, atestamos a
diversidade cultural de nosso patrimô-

nio e é o ponto de partida para as políticas publicas de salvaguarda. Nele, podemos encontrar os dados do bem cultural, como: endereço, localidade, proprietários, sua descrição física, seu uso atual,
sua história, seu estado de conservação
e eventuais mudanças que tenha sofrido
nos últimos tempos.
Para cuidar de um patrimônio tão
diversificado, o Iphan conta com uma
equipe de profissionais de áreas bem diferentes. Juntos, eles conseguem observar o patrimônio sob vários pontos de
vista e definir ações que possibilitem a
preservação integral do bem, em suas
características. Esses profissionais vão
cuidar do nosso patrimônio em suas
etapas, desde o inventário até as obras
de restauração, passando pelo tombamento, pelas análises, estudos, obras e,
principalmente, pela relação desse bem
com a comunidade que está a sua volta.
O que fazem esses profissionais?
Como eles, juntos, podem atuar na preservação do nosso patrimônio?
O arquiteto orienta, fiscaliza e desenvolve projetos relativos aos sítios históricos, urbanos e aos seus bens edificados. Esse profissional desempenha papel
fundamental no planejamento urbano,
pois é responsável por reformas, obras e
construções de novos edifícios e casas.
Além de assessoria técnica, ele realiza
levantamentos arquitetônicos de bens,

Fonte do Mirititiua
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diagnósticos e projetos de restauração.
O arquiteto é um profissional-chave na
preservação; diversas partes desse processo passam por suas mãos.
O engenheiro também auxilia nas
obras de restauração, pois é responsável
por projetar, gerir e executá-las. Ele ajuda a fazer pontes, canais, viadutos, estradas, obras que auxiliam no crescimento
da cidade e que garantem que ela atenda às necessidades de sua população.
Muitas vezes, o engenheiro trabalha no
canteiro de obras, acompanhando tudo
bem de pertinho. Ele identifica as características do solo, pensa na ventilação,
na rede elétrica, hidráulica e no saneamento de uma construção.
O arqueólogo é o profissional que estuda o passado por meio dos vestígios e
restos materiais de nossos antepassados.
Através de suas escavações, esse profissional está sempre em busca de peças e
objetos que contêm um pouco a forma
como as sociedades mais antigas viviam.
É uma maneira de conhecermos melhor
a história dos índios, saber um pouco
mais sobre os seus costumes e a maneira
como viviam.
A antropologia é a ciência que estuda o homem e a humanidade, de maneira bem abrangente. Os antropólogos,
quando estudam uma comunidade, querem saber sobre os indivíduos e a maneira como eles vivem, se relacionam e
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enxergam o mundo. Eles analisam seus
aspectos físicos, sua relação com a natureza, seus valores, suas crenças, suas
leis, as relações de parentesco, a língua
entre outras coisas. Esses profissionais
são muito importantes para a preservação do patrimônio cultural, pois suas
análises nos permitem entender porque
aquela comunidade reconhece aquele
bem como seu, qual sua importância
e que papel esse bem desempenha em
suas vidas.
Você viu quantos profissionais são
necessários para que consigamos proteger nosso patrimônio de forma efetiva?
Contudo nenhuma dessas medidas seria
suficiente, se não contássemos com o
apoio da própria população para mantê-lo. É preciso que os moradores locais se
reconheçam naquele bem, que saibam
sua origem, aprendam sua história e garantam, assim, a sua preservação.
Todos nós somos responsáveis pelo
patrimônio cultural de nossa comunidade e devemos atuar diariamente na sua
conservação. As ações podem ser bem
simples, começando pela nossa própria
casa, nossa rua, nosso bairro e cidade e
assim sucessivamente. A população é a
melhor guardiã do patrimônio cultural;
sua participação, aliada ao apoio do poder público, é a mais eficaz garantia de
sua sustentabilidade e existência para as
futuras gerações.
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Exercícios capítulo viii
Interpretando o texto
1. Ana acha que o pai foi brilhante ao entregar o relógio a ela. Por que ela acreditava nisso? Quais seriam os objetivos do
pai ao deixar o relógio como herança?
Justifique sua resposta.
2. Em muitos ofícios, existem mestres. Por
exemplo, na construção de embarcações
há um mestre. Qual o papel desempenhado por esses mestres em seus ofícios?
Dê exemplos para justificar sua resposta.
3. Seu Joaquim conta um pouco sobre seu
ofício. Cite pelo menos três dificuldades
pelas quais o ofício de construtor de embarcações vem passando.
4. Por que antigamente o barco era um importante meio de transporte e hoje não é
mais? Levante hipóteses que justifiquem
essa mudança.
5. Imagine que você seja um navegante em
Alcântara nos anos 60. Crie a rota que
você está fazendo (de onde saiu e para
onde está indo). Lembre-se de pensar
quanto tempo levará sua viagem e quais
os motivos que o levaram a fazê-la. Com
tudo definido, escreva uma carta para
um parente, relatando a viagem. Na carta, devem conter a descrição da paisagem, os pensamentos que teve enquanto
navegava e tudo o mais que você desejar.
Meu glossário
1. Pensando na construção de uma embarcação, defina as seguintes palavras em
seu glossário:
• Breu:
• Caverna:
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• Poupa:
• Proa:
2. Agora, registre as palavras abaixo e aponte as diferenças entre as três palavras em
suas definições.
• Conservação:
• Preservação:
• Restauração:
Trabalhando o quadro explicativo
1. Visita Guiada à obra de restauração.
Após conhecer mais sobre uma obra de
restauração, vamos refletir?
a) Quando esse bem foi construído?
b) Qual era sua função?
c) Qual o objetivo da obra?
d) Quais são os profissionais envolvidos na
obra? Qual é a função de cada um deles?
e) Depois da restauração/ intervenção,
o que vai acontecer com esse bem
cultural? Ele terá a mesma função
que tinha antes?
2. Faça uma redação imaginando que, no
futuro, você será um profissional envolvido com as questões do patrimônio cultural da sua cidade. Dentre as profissões
que você conheceu, qual gostaria de
desempenhar? Imagine uma situação
e descreva como você agiria para contribuir com preservação do patrimônio local.
3. Por que é importante que a comunidade
reconheça o valor do patrimônio cultural que será tombado?
4. Por que o inventário é importante no
processo de preservação?
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Glossário
Abóbada: Cobertura encurvada, construída geralmente com pedras ou tijolos que se apoiam
uns nos outros, de modo que suportem o próprio
peso e as cargas externas.
Agroexportador: Aquele que exporta produtos
de sua economia agrícola, no caso, o algodão e
o arroz.
Argila: Sinônimo de “barro”.
Arquitetura: De modo geral, é a arte de construir
edifícios.
Bacia hidrográfica: Conjunto de terras drenadas
por um rio e seus afluentes, devido às suas características geográficas e topográficas.
Bem tombado: Patrimônio material, com base
em legislações específicas. É composto por um
conjunto de bens culturais classificados segundo
sua natureza nos quatro Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico,
belas artes e das artes aplicadas. Eles estão divididos em: bens imóveis, como os núcleos urbanos,
sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; bens móveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos
e cinematográficos. No caso, estamos falando de
bens imóveis.
Biodiversidade: “Bio” significa “vida”; diversidade significa “variedade”. Também chamada de diversidade biológica, a biodiversidade compreende a totalidade de variedade de formas de vida
que podemos encontrar no planeta Terra (plantas, aves, mamíferos, insetos, micro-organismos).
Casario: Um agrupamento de casas.
Catalogar: Qualificar, classificar, inscrever, ordenar ou relacionar em catálogo.
Cimento: Material utilizado nas construções, a
partir do século XX. Substância em pó, utilizada

como aglomerante, para ligar certos materiais,
quando umedecida. Usa-se em estado plástico,
endurecendo, depois, pela perda da água.
Classicismo: Estilo arquitetônico com características próprias das artes da Antiguidade greco-latina, como o templo grego e romano. Em suas
formas, busca a perfeição e a beleza.
Colônia: Na época da colonização, existiam as
metrópoles, os países dominantes, como Portugal e Espanha, e suas colônias, como o Brasil e
alguns países da África. Podemos definir também como uma região pertencente a um Estado
situada fora de seu âmbito geográfico principal;
possessão, domínio.
Concreto: Mistura, em proporções prefixadas,
de um aglutinante, com água e um agregado
constituído de areia e pedra, de sorte que venha a formar uma massa compacta e de consistência mais ou menos plástica que endurece com o tempo.
Diagnóstico: No caso específico, falamos de um
diagnóstico do estado de conservação do edifício. O arquiteto faz uma análise, se precisa arrumar alguma coisa ou não.
Dinâmica: Algo relativo ao movimento e

às forças; algo que se modifica continuamente, que evolui. Pressupõe movimento,
mudança, grande atividade, criatividade e
agilidade.
Edificações: Edifícios, construções, casas,
prédios.

Estilo Arquitetônico: Expressão usada para falar de uma época da história da arquitetura com
características, matérias, adornos e formas de
construção semelhantes. Por exemplo, estilo arquitetônico colonial, como no caso de Alcântara,
se refere à forma como eram construídas as casas,
na época da colônia.
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Gótico: Estilo arquitetônico de um período em
que a Igreja era muito poderosa e tinha influência, inclusive, nas construções, com temas religiosos e muitos vitrais.
Gradil: Armação de ferro em forma de grade
que serve para proteger ou fechar uma abertura,
como, por exemplo, fechar uma janela.
Inventário Nacional de Referências Culturais
(INRC): Metodologia de pesquisa desenvolvida
pelo Iphan que tem como objetivo produzir conhecimento sobre os domínios da vida social aos
quais são atribuídos sentidos e valores, portanto
constituem marcos e referências de identidade
para determinado grupo social.
Matéria-prima: Substância essencial para se fazer
ou fabricar alguma coisa.
Meio físico e social: Características de onde a
obra será executada, pensando em seu meio ambiente e na sua população.
Metrópole: Hoje o termo é usado para designar
as cidades que têm ao seu redor muitas outras
cidades que estão diretamente ligadas a essas cidades centrais. Falando da época da colonização,
é de onde vinham as leis, a ordem. Portugal era a
Nação em relação às suas colônias.
Moderno: Estilo arquitetônico com técnica desenvolvida, aproveitando as novas tecnologias, a
funcionalidade, com formas abstratas.
Nível superior: No caso, utilizado para descrever
o nível de escolaridade de quem cursou uma faculdade.
Obra: Pode ser um edifício em construção, em
reforma. Também pode ser alguma modificação
executada no interior ou exterior de um edifício.
Paisagem cultural: Segundo a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1980, o patrimônio cultural é formado por bens de natureza

material e imaterial, tomados individualmente
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem as formas de expressão, os modos de
criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
Paleo-cristão-bizantino: Estilo arquitetônico
com decoração superficial, como mosaicos,
motivos geométricos, de influência romana
junto com traços da cultura oriental.
Parecer: Opinião de um especialista em

resposta a uma consulta. Relatório, conselho ou esclarecimento de pessoas que
exercem a função pública e emitem sobre
determinada questão de direito ou de fato.
Opinião de técnico relativa a um caso ou
assunto.
Parque Nacional da Serra da Capivara: O Parque
está localizado na região sudeste do estado
do Piauí. Seu perímetro é de 214 km. Desde
1991, esse parque é considerado Patrimônio
Cultural da Humanidade pela UNESCO. A
razão desse título se dá pela imensa concentração de sítios arqueológicos, a maioria contendo pinturas rupestres.
Patrimônio Mundial: É reconhecido pela
UNESCO, baseando-se em três critérios
que são incluídos na “Convenção de Patrimônio Mundial”: Testemunho excepcional
de tradição cultural; Exemplo destacado de
conjunto arquitetônico e paisagem urbana
que ilustra um momento significativo da
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história da humanidade; Exemplo importante de um assentamento humano tradicional que é também representativo de uma
cultura e de uma época.
Pau a pique: Técnica em que as paredes são armadas com madeira ou bambu e reenchidas com
barro e fibra. A matéria-prima é trama de madeira, ou bambu, cipó, solo local, água e fibra vegetal. Tudo misturado vira uma massa que é usada
para preencher esta trama.
Pedra britada: Pedra esmagada, moída, macerada.
Pintura rupestre: São as mais antigas representações do homem. São desenhos pré-históricos feitos em rochas e pedras em geral protegidas, como nas cavernas. As mais antigas
de que se têm registros são de 40.000 a.C. São
feitas por tintas naturais e, muitas vezes, serviam para comunicação.
Planta: No caso, estamos falando do desenho
técnico que o arquiteto executa. Representação
gráfica da projeção horizontal de edifício, de cidade etc.
Projeto urbanístico: define como o solo será ocupado: o traçado das ruas, as calçadas e os diferentes tipos de edificações (comerciais, industriais,
residenciais etc.).
Província: No caso, cada uma das grandes divisões administrativas do país.
: Elementos da natureza, de um determinado
ambiente, que pode ser útil para o homem, com
o objetivo de desenvolver a sociedade ou de sobreviver.
Renascimento e Barroco: Estilo arquitetônico
baseado em uma visão espacial do mundo, na libertação, influenciado também pela moda e pela
decoração.

Salvaguarda: Defesa, preservação, prote-

ção. Entende-se por salvaguarda as medidas que visam assegurar a viabilidade do
patrimônio cultural, incluindo sua identificação, documentação, investigação,
preservação, proteção, promoção, valorização, transmissão e revitalização nos diversos aspectos desse patrimônio.
Sambaqui: Grande acúmulo de restos de conchas, de origem natural, encontrados no litoral brasileiro.
Taipa de pilão: Técnica de construção com terra
crua mais antiga, trazida ao Brasil pelos portugueses. Uma mistura feita com terra, argila ou
areia, estabilizante, cal, baba de cupim sintética
e cimento. Essa mistura é socada com pilão em
camadas dentro de uma fôrma, tornando-se um
bloco em forma de tijolo. É vista na construção
de casarões, mosteiros e igrejas.
Tangível: Aquilo que se pode tocar; que é

sensível, que se percebe pelo tato; corpóreo, palpável, concreto.
UNESCO: A sigla UNESCO, traduzida para o
português, significa: Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas.
Foi criada de 1946, com o objetivo de promover
a paz. Cabe à UNESCO conceber o título de Patrimônio da Humanidade às diferentes manifestações culturais ao redor do planeta.
Vernáculo: Próprio da região em que está; nacional.
Zona rural: Zona em uma determinada região
referente ao campo; agrícola, campestre.
Zona urbana: Zona em uma determinada região referente à cidade, à urbanização; relativo ao planejamento urbano, à rede de transportes.

119

livro 3.indd 119

27/06/2014 15:24:36
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