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RESUMO
Em 2003, o Museu do Ceará organizou exposições que convidavam, através da seleção e da
disposição dos objetos, a distintas leituras acerca das trajetórias de vida e das maneiras de
interpretar o mundo de dois renomados intelectuais: Rodolpho Theóphilo e Capistrano de
Abreu. Dessas exposições, emergiu uma questão fundamental, que este artigo visa aprofundar:
como desenvolver procedimentos teóricos e metodológicos para expor as "coisas" a partir
de problemáticas historicamente fundamentadas? Dois conceitos - objeto biográfico e
objeto biografado - podem fornecer pistas à análise proposta, elucidando que antes de ser
um lugar de "preservação da memória", o museu é um território, sempre conflitivo, de
"construção da memória".
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RÉsUMÉ
En 2003, le Musée du Ceará a organisé des expositions qui ont suscite des relectures
distinctes à propos des trajectoires de vie et des maniêres de connaitre le monde de deux
renommés intellectuels: Rodolpho Theóphilo et Capistrano de Abreu. De ces expositions,
une question fondamentale en est ressortie: comment développer des procédures théoriques
et rnêthodologiques pour exposer les objets à partir des problématiques historiquement
fondamentées? Deux concepts - objet biographique et objet biographé -peuvent fournir des
pistes à lInrerprétation proposée, élucidant qu'avant d'être un lieu de "préservation de Ia
mémoire", le musée est un territoire, toujours conflituel, de "construction de Ia rnémoire".
MOTS-CLÉS
Mérnoire, musée, biographie, objeto

Uma das questões que podem ser desenvolvidas em estudos sobre
as localizações dos artefatos, em seus trajetos fora e dentro do museu, é a
relação entre biografia e objeto. Foi a partir de problemáticas em torno de
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um "objeto biográfico" que o Museu do Ceará montou, em setembro de
2003, a exposição temporária "Rodolpho Theóphilo: 150 anos".

O objeto central da exposição, não só no sentido espacial, mas
sobretudo na fundamentação teórica, foi a escrivaninha de Rodolpho
Theóphilo (1853-1932). A pesquisa mostrou que a escrivaninha
cuidadosamente conservada é a mesma que se vê em uma fotografia, apoiando
o braço do escritor e tomada por uma infinidade de papéis. O sentido
apresentado na composição figurativa enreda-se na imagem com a qual ele
s~ delineava e pela qual procurava ser (re)conhecido. Para um homem cuja
VIda passava pelo ato de ler e escrever, nada melhor do que a memória cujo
enquadramento contém um braço escorado na escrivaninha e o corpo cercado
~e livros. Aliás, existe, pelo menos, mais uma fotografia nessa perspectiva.
Angulo diferente, mas com pose semelhante e no mesmo cenário, quer dizer,
no mesmo gabinete de estudo. Aparece na página de abertura de dois livros
publicados em 1922 pela Imprensa Ingleza: A S eea de 1919 e S eeeas do Ceará
(segunda metade do século XIX).

Uma vida letrada, porque para ele não bastou realizar, no meio de
toda adversidade, a campanha de vacinação. Foi preciso escrever livros e
artigos na imprensa, para que não se repetisse a terrível tragédia da epidemia
de varíola de 1878, cujas memórias estavam definitivamente injetadas na
carne do cientista. Não bastava identificar os males da seca e os possíveis
tratamentos, era preciso descrevê-Ia em relato histórico e narrativa literária.
A palavra assumia a condição de arma e armadura, tão poderosa quanto a
vacina, a higiene ou a política.

O modo pelo qual ele inicia o livro A S eea de 1915 é um indício
emblernático desse tom missionário infundido nas entranhas da palavra: "O
Ceará é uma terra condenada mais pela tirania dos governos do que pela
inclemência da natureza." E, assim como acontecia em outras obras, Rodolpho
era historiador e memorialista, ao mesmo tempo. Afinal, falava de coisas
que ele mesmo havia presenciado e pelas quais tomava partido,
apaixonadamente.

Em sintonia com os sentidos historicamente constituídos para a
valorização da escrita, ele perpetuava a memória na força da letra, redigia a
luta destemida da sua vida, fazia os trajetos da sua biografia. Palavra de
receita e revelação.

Portanto a carga simbólica da escrivaninha não é pequena. Isso, por
outro lado, nos remete a uma das questões que podem ser colocadas diante
de boa parte das peças do Museu: o campo de forças na ressonância da
memória personalizada. Essa operação semântica direciona a percepção que

80

dá a certos objetos o poder de sintetizar uma vida inteira, em sintonia com
a memória que se deseja perpetuar. E assim os artefatos tornam-se sagrados,
possuidores de uma sacralidade que, atualmente, não deve mais ser captada
como fim em si mesma, mas na qualidade de matéria-prima do conhecimento

histórico.
Foi por isso que o Museu do Ceará abriu a exposição "Rodolpho

Theóphilo: 150 anos". E para compor esse intuito de fazer da memória um
campo de reflexão da história, a exposição veio com mais um volume da
"Coleção Outras Histórias": a edição fac-similar do livro O Caixeiro, com
apresentação dos historiadores Adelaide Gonçalves e Eurípedes F~~es.

A exposição sugere reflexões sobre essa necessidade VIVIda por
Rodolpho Theóphilo: escrever. É por isso que, nos arredores da escrivaninha,
se vêem retratos e livros, numa composição museológica em que se pergunta:
qual a relação historicamente constituída entre esse escritor-farmacêutico e
sua escrita? Em outros termos, o que se destaca é uma homenagem em
forma de indagação, um questionamento que não é novidade, mas que
certamente poderá render largo campo de pesquisa, tanto no âmbito da
investigação literária quanto na perspectiva dos estudos históricos.

Folheando os livros da exposição, é possível pescar alguns indícios
sobre os modos pelos quais o inquieto Rodolpho Theóphilo relacionava-se
com a escrita. Cito, como exemplo, a página inicial de S eecas do Ceará
(1922): "Este livro é uma narração resumida e fiel de todas as secas que
assolaram o Ceará na segunda metade do século XIX, das quais fui testemunha
ocular. Outros podiam escrevê-lo com arte, mais proficiência; ninguém,
posso afirmar, seria mais sincero". Em seguida, ele deixa ainda mais clara a
sua posição ao assegurar que se tratava de "um grito de al~ma às gerações
vindouras, (...) um protesto firmado em fatos, todos autenticados, contra a
indiferença dos poderes públicos".

O seu procedimento metodológico não se sustentava simplesmente
na fundamentação teórica que pregava o resgate do passado "tal como
aconteceu". O mais importante era uma determinada ética da justiça, de
mãos dadas com a estética cortante da denúncia sem delongas. A história
era moralizante na medida em que cabia ao historiador o compromisso com
a "descrição da verdade" e a construção do futuro em uma direção
previamente traçada, conforme os ideais de evolução racional da humanidade.

Era preciso escrever e publicar. Assim, o vivido ganharia estatuto
de vivido relatado e, portanto, com poder de contar e fazer história. Esse
poder da escrita era uma grande mitologia vivida por Rodolpho Theóphilo e
muitos escritores de sua época. Fazia parte do jogo.
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Depois de publicar Varíola e Vacinaçãono Ceará, em 1904, ele lança
seisanos depois outro livro com o mesmo título, dando a seguinte explicação:
"Hoje venho trazer ao público os fatos que se deram nos últimos quatro
anos atinentes à minha propaganda. A sua publicação impõe-se não só como
meio de mais divulgar o precioso preservativo da varíola, como desfazer
inverdades deixadas aos pósteros, nos arquivos públicos, pelas autoridades
do Estado". E, na capa, se repete uma informação que, de modo ernblemático,
é um indício da sua missão educativa: "Distribuição Gratuita".

No livro Coberta de Tacos,Rodolpho Theóphilo revela que tinha o
costume de escrever quando o dia acabava, mas começaram a surgir coisas
estranhas:

Uma noite, de onze para doze horas, senti que meu corpo crescia. Pouco caso
fiz, continuei. Em minutos eu fiquei de um tamanho descomunal. As idéias
atropelavam-se, a pena corria sobre o papel não dando vazão a elas. Apavorado
com o aumento imaginário de meu corpo, saí da mesa e fui, a montanha que
era eu, em rumo do quarto, que ficava a poucos passos até cair na rede. Uma
vez deitado, fui diminuindo aos poucos de tamanho até ficar reduzido ao
volume normal. O fenômeno ainda se reproduziu duas vezes, intimidando-
me a tal ponto que deixei para sempre de escrever fora de horas.

Escrita em agonia e êxtase. E fico imaginando: seria testemunha
desse deleite a escrivaninha que foi parar no Museu? Sim e não. Não, porque,
naquela época das escritas noturnas, ele escrevia sobre a mesa da varanda,
na casa de um amigo, perto do mar. Por outro lado, a escrivaninha seria,
tempos depois, uma companhia permanente dessa volúpia letrada.

Aqui e acolá, ele anunciava o que ia sair, mas nem sempre o
prometido saía. É o caso do livro Micellania, ou do romance Antônio
Conselheiro.Ao relembrar os tempos de trabalho extenuante no comércio de
Fortaleza, ele mostra, na página 67 do livro O Caixeiro,Ointeresse de escrever
mais sobre suas memórias: "a minha vida de estudante, que ia começar, e na
qual as lutas não foram poucas, se tiver tempo a escreverei". Não veio a
público um livro específico sobre isso, mas ele redigiu um interessante artig<;>
sobre o ''Atheneu Cearense", no qual tece comentários sobre seus colegas. E
nesse texto que aparecem lembranças à respeito do historiador Capistrano
de Abreu, que também completou 150 anos em 2003, e também foi
homenageado pelo Museu do Ceará, com uma exposição constituída por
"objetos biográficos".

Em Capistrano de Abreu: tentativa bibliográfica, cuja pesquisa
documental é recheada com a minúcia e o estilo metodológico que lembram
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a época do biografado, o historiador José Aurélio Câmara informa que, no
Museu do Ceará, estão expostos alguns objetos que vieram de Columinjuba:
"os instrumentos daquela luta silenciosa que o adolescente travava pela sua
libertação: uma mesa tôsca e pequena, um castiçal de ferro zincado e ~m
velho cinzeiro de metal". A "luta silenciosa", como diz o biógrafo, foi viVida
por Capistrano de 1871 a 1875, em Columinjuba e Fortaleza, período entre
sua estada em Recife e sua permanência no Rio de Janeiro. A respeito dos
"instrumentos daquela luta", existem, ainda, outros objetos que se encontram
no Museu, porém não se sabe ao certo se todos pertenceram à mesma época:
uma escarradeira e armações de prender papéis. Além disso, há três artefatoS
que, com certeza, não são do período em pauta: duas fotografias emolduradas
e, como não poderia deixar de ser, uma rede. Pelo visto, chegaram ao Museu
em épocas distintas.

O castiçal não tem a menor sofisticação, é de uma frugalidade que
parece estar em completa sintonia com a vida de Capistrano, não só entre os
anos de 1871 e 1875, mas do começo ao fim, naquele seu jeito sempre ave~so
aos traços materiais que pudessem indicar alguma forma de distinção soCIal,
econômica ou política, característica que, em certo sentido, circula no s~u
ofício de historiador, ou melhorrna própria tessitura de sua escrita da históna.

A escrivaninha combina com o castiçal: é igualmente singela.
Testemunhos do tempo em que, apesar da circunstância restritiva, CapistranO
começava a imaginar os planos de pesquisa e escrita para uma "História ~o
Brasil", como ele lembraria mais tarde, em uma carta ao amigo João LÍlClO
de Azevedo, em 19 de março de 1917: "Estava no Ceará, na freguesia de
Maranguape, em poucos livros, arredado de todo comércio intelectual.
Acabava de ler Buckle no original, relia mais uma vez Taine, tinha acabado a
viagem de Agassiz".

Até aí nada de anormal: a escrivaninha e o castiçal foram parar no
Museu. São objetos que poderiam pertencer a qualquer outro intelectual,
como Rodolpho Theóphilo ou Barãode Studart. Mashá também uma presença
peculiar: a rede. A rede onde Capistrano dormia e estudava, artefato ~m
sintonia com os sentidos que ele mesmo deu para sua vida, e com asmemó:1as
daqueles que constituíram sentidos para a biografia do historiador. Reflfo-
me à tradição de culto à sua personalidade, que o coloca no patamar ~as
glórias intelectuais e, ao mesmo tempo, reafirma a imagem de homem irôI1ICO
e esquisito que Capistrano procurava transmitir. Exemplo disso é o lon~o e
detalhado estudo de José Aurélio Câmara, citado há pouco, ou o cuooso
artigo de Leonardo Mota, cujo título carrega em si um invejável poder de,
síntese: "Capistrano Anedótico", publicado na Revista do Instituto do Ceara
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em 1942. Aliás, igualmente curioso é o título que Raimundo de Menezes
colocou em seu livro: Capistrano, um homem que estudava.

. Nessa per~pectiv~ da construção de sentidos biográficos, as cartas
compiladas por Jose Honorio Rodrigues, entre 1954 e 1956, desempenharam
um papel de fundamental importância. E, para não fugir da tradição, cito
uma das que se referem à rede:

Acho-me reduzido a uma única rede; peço-lhe me arranje e envie outra com
brevfdade. Não quero rede bonita, nem muito grande, porque aqui só se pode
arma:la ~os cantos! 9uero.r~de forte no pano e nos punhos. Parece que no
Ceara nao sabem mais fabnca-Ias. (Cana de Capistrano a Luís Sombra, 05 de
novembro de 1917)

A presença desses artefatos no Museu do Ceará abre espaço para
estudos sobre as políticas da memória, isto é, as maneiras pelas quais se
estabelecem critérios de seleção da lembrança e os fundamentos de
classifica~ã~ daquilo que ~ lembrado. Desse modo, está em jogo a qualificação
da matenalidade memoravel, o ato de nomear, uma operação intelectual e
afetiva que define os objetos relacionando-os com a posse. Foi assim que
sucedeu com a formação do Museu do Ceará, desde o início da década de
1930: muitos objetos chegaram ao acervo de modo personificado.

Não se trata de uma mesa do final do séc. XIX, e sim da mesa do
Cap~str~no de Abreu. Uma escrivaninha é a escrivaninha do Rodolpho
!heophIlo, d~ Leonardo Mota, e assim por diante. Nessa perspectiva, não
interessa o objeto como artefato cultural, com certas características de estilo
confecção e usos historicamente engendrados. Não é propriamente a "coisa':
que entra em pauta, e sim o "dono da coisa".

Outro exemplo de composição biográfica que está no mesmo rol dos
estudos há pouco citados é o volumoso trabalho do farmacêutico Pedro Gomes
de Matos: Capistrano de .Abreu: vida e obra do grande historiador, de 1953. Para
pesquisas sobre as vias de invenção da memória biográfica, em conexão com
a ,ci0âmica da memória ~os objetos, es.sa é uma fo?te muito preciosa. Na
pagma 102, por exemplo, ha uma fotografia com a seguinte legenda: "O oratório
da Cape~a de Columinjuba onde Capistrano foi batizado". Além da contradição
entre as Imagens dos ~antos e a vida do biografado, o que se vê é uma sacralização
do sagrado, na medida em que o lugar de oração ganha mais um atributo
religioso. Não é somente um oratório, como muitos outros, mas se trata do
o~ató~io que test~mun~ou o batismo da c~iança que se transformaria em grande
histonador. A biografia descamba para uma hagiografia.
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Outra passagem marcante nesse sentido está na fotografia da página
168: "Coqueiro plantado por Capistrano em Columinjuba, aos 8 anos de
idade". Do mesmo modo, não é um coqueiro qualquer, e sim uma relíquia
que mereceu destaque no meio da biografia. Mas isso não é tudo. O mais
impressionante, nesse jogo de instituição da memória biográfica, está além
do "objeto individualizado", ultrapassa o valor dado às coisas a partir do
dono. Se já foi mencionado que, no Museu do Ceará, está preservada a
mesa do Capistrano, não se pode esquecer que há um objeto ainda mais
"memorável" e, sem dúvida, muito mais peculiar do que a rede. Depois da
fotografia do coqueiro, vem outra: "Esta mesa foi feita com o coqueiro que
Capistrano plantou em Columinjuba, quando menino."

Antes de ser o lugar de "preservação da memória", o museu é um
território de "construção da memória", disputa em torno do que deve resistir
à corrosão do tempo. No museu, ou em outros espaços, há objetos que são
sacralizados e ganham importância como forma de perpetuar linhas
biográficas, cujas tessituras costumam seguir parâmetros congelados, que
arredam da interpretação a própria historicidade do biografado, como bem
argumenta Giovanni Levi:

Em muitos casos, as distorções mais gritantes se devem ao fato de que nós,
como historiadores, imaginamos que os atores históricos obedecem a um
modelo de racionalidade anacrônico e limitado. Seguindo uma tradição
biográfica estabelecida e a própria retórica de nossa disciplina, contentamo-
nos com modelos que associam uma cronologia ordenada, uma personalidade
coerente e estável, ações sem inércia e decisões sem incertezas. I

Certamente, o trajeto de crítica ao chamado "museu tradicional"
não seria negar a "personificação", e sim enfrentar os modos pelos quais
foram se tecendo as políticas de preservação e a glorificação dos "objetos
individualizados". Importa, nessa perspectiva, problematizar as condições
de possibilidade que fizeram existir o próprio acervo do museu, em suas
intenções recônditas ou declaradas. Ao mesmo tempo, urge inventar outras
maneiras de interpretar os objetos, já que o saber histórico não pode subtrair
as discussões sobre as especificidades dos vestígios do pretérito, nem
descuidar da reflexão sobre os modos de fazer contatos entre passado e
presente. Aí é que emerge uma pergunta fundamental, sobretudo quando se
quer um museu educativo: como desenvolver procedimentos teóricos e
metodológicos para expor as "coisas" a partir de problemáticas historicamente
fundamentadas?

A rede é um "objeto biográfico", na medida em que tem íntima
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relação com a experiência vivida por Capistrano.' Mas todos os "objetos
personalizados", que são expostos para mostrar algo sobre a vida de alguém,
são necessariamente "objetos biográficos"? Penso que uma forma de discutir
essa questão, ou pelo menos introduzir algumas dúvidas sobre o modo de
enfrentar a pergunta colocada, é pensar sobre outro objeto que "pertenceu
ao historiador Capistrano de Abreu".

Além da rede, de dois retratos, do castiçal e das armações de prender
papel, há em cima da escrivaninha um objeto inusitado: um santo. Na ficha
do Museu, se vê a seguinte informação: "Imagem de madeira aesus e a
Samaritana junto ao poço), que pertenceu ao grande historiador Capistrano
de Abreu".'

Na montagem da última "exposição permanente" (1998), o lugar
onde Capistrano rabiscava seus primeiros escritos acabou se transformando
em suporte de um objeto que não tinha relação com seus valores. Nesse
caso, estamos diante de uma memória que entra em choque com a biografia
do "dono do objeto", que não era, a rigor, o proprietário do objeto. Ele
apenas morava no lugar onde a imagem de madeira encontrara abrigo.

Esse é certamente o tipo de substância da memória que estou
chamando de "objeto biografado", quer dizer, foi para um museu e, por
causa disso, passou a ter uma biografia singular: artefato cuja vida tem mais
importância (e uma narrativa) pelo fato de ser visto como testemunho da
vida de uma personalidade. Trata-se, portanto, de um tipo raro de "objeto
individualizado": aquele que, em certa medida, não é biográfico, mas é
biografado.

O objeto biográfico é uma testemunha significativa da vida de alguém
e, no espaço do museu, pode assumir os mais variados sentidos. O modo de
expor o objeto biográfico depende da configuração que se quer dar à biografia
daquele que era dono desse objeto e lhe deu utilidades, sentimentos e sentidos.
Não há, portanto, a essência do objeto biográfico, pois qualquer artefato
depende de sua circunstância, do espaço onde se localiza. E, como se sabe,
ao assumir a condição de objeto exposto, qualquer objeto entra em
metamorfoses que dependem dos modos pelos quais as memórias são
historicamente constituídas. Afinal, o museu não se define simplesmente
como lugar de guardar e expor artefatos. Antes de tudo, o que acontece no
espaço museológico é a metamorfose de objetos, em simbiose com o poder
da memória e a memória do poder, nas suas mais variadas manifestações.

Nesse poder de manipular memórias, o museu cria o "objeto
biografado". O segredo inconfessável do "objeto biografado" é ser apresentado
como "objeto biográfico" sem sê-Ia. É o caso da imagem de madeira exposta
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sobre a mesa do historiador Capistrano de Abreu. Mas não se trata
simplesmente de uma "falsificação" e sim mais um sentido que se materializa
no trânsito dos objetos para o território do museu.

Isso significa que nunca é possível ignorar a própria "biografia do
objeto".' Afinal, como ressalta Le Goff, os fragmentos do passado chegam
ao presente por meio de trajetórias que não podem ser desprezadas pelo
historiador: "[...] o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no
passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no
desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se
dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores."

Fica claro, portanto, que não se pode falar em "museu educativo"
sem se levar em consideração as trajetórias do objeto. Em suma, o princípio
fundamental de um museu educativo, envolvido com a reflexão crítica sobre
o saber histórico, consiste no ato que injeta, no "objeto histórico", o sentido
de "documento histórico":

Para reduzir um complicado problema à sua mínima expressão, no nível
ernpirico, pode-se dizer que documento é um suporte de informação. Há, em
certas sociedades, como as complexas, uma categoria específica de objetos
que são documentos de nascença, são projetados para registrar informação.
No entanto, qualquer objeto pode funcionar como documento e mesmo o
documento de nascença pode fornecer informações jamais previstas em sua
programação. Se, ao invés de usar uma caneta para escrever, lhe são colocadas
questões sobre o que seus atributos informam relativamente à sua matéria-
prima e respectivo processamento, à tecnologia e condições sociais de
fabricação, forma, função, significação etc. - este objeto utilitário está sendo
empregado como documento. (Observe-se, pois, que o documento sempre
se define em relação a um terceiro, externo a seu horizonte original). O que
faz de um objeto documento não é, pois, uma carga latente, definida, de
informação que ele encerre, pronta para ser extraída, como o sumo de limão.
O documento não tem em si sua própria identidade, provisoriamente
indisponível, até que o ósculo metcdológico do historiador resgate a Bela
Adormecida de seu sono prograrnático, É, pois, a questão do conhecimento
que cria o sistema documental. O historiador não faz o documento falar: é o
historiador quem fala e a explicitação de seus critérios e procedimentos é
fundamental para definir o alcance de sua fala.Toda operação com documentos,
portanto, é de natureza retórica. Não há por que o documento material deva
escapar destas trilhas, que caracterizam qualquer pesquisa histórica."

Foi a partir dessa orientação teórica e metodológica que o Museu
do Ceará montou a exposição temporária "Capistrano de Abreu: 150 anos".
O desafio maior foi conciliar objetivos aparentemente opostos: homenagear
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o aniversário e pensar historicamente. O início do trajeto é emblemático:
um busto do homenageado ao lado de um texto mais ou menos biográfico.
Em seguida, pinturas a óleo, fotografias, livros, objetos pessoais e legendas
que reproduzem trechos de cartas.

O rosto emoldurado é um tipo de objeto que não falta em nenhuma
modalidade de museu histórico. No Museu do Ceará, que não foge à regra,
são muitas as faces que passaram pela dupla tentativa de permanência no
tempo: a própria imagem em fotografia ou pintura e a imagem no espaço
museológico. Um variado conjunto pictórico que certamente pode gerar
uma grande rede de estudos sobre aquilo que Deleuze e Guattari chamaram
de "rostidade"." Há rostos de políticos, barões, baronesas, bispos, padres,
comerciantes, advogados, médicos, escritores, cientistas, militares,
abolicionistas, intelectuais, um compositor (Alberto Nepomuceno), um
imperador (D.Pedro II), uma escritora (Rachel de Queiroz), alguns
historidadores (como Capistrano e Barão de Studart). É exatamente do Barão
a primeira imagem da exposição, logo depois da abertura onde há o busto
do homenageado.

Fica explícita adiferença entre apintura a óleo e a fotografia colocada
na parede ao lado. Há entre elas particularidades radicais e isso já dá para
perceber no modo pelo qual foram emolduradas. Não é preciso muito esforço
para saber quem é o Barão e quem assinava as últimas cartas dizendo-se
"João Ninguém". A barba pouco aparada é muito distante do bigode bem
recortado. O olhar vesgo do Capistrano não era o olhar de um Barão. A
pintura a óleo com sombreado cuidadoso contrasta com a fotografia de um
rosto que parecia pouco à vontade.

A carta do dia 18 de agosto de 1901, na qual Capistrano fornece
informações para a elaboração do Dicionário Bio-bibliográflco Cearense, uma
das obras mais famosas do Barão, é um valioso indício para se entender as
diferenças entre asduas imagens: "Não quis fazerparte da Academia Brasileira,
e é avesso a qualquer sociedade, por já achar demais a humana. Por exceção
única pertence ao Instituto, do qual pretende demitir-se em tempo se não
morrer repentinamente".

E, de fato, Capistrano não tinha o menor gosto com fotografia.
Aliás, em uma carta ao Barão, em 26 de abril de 1906, ele disse que só havia
posado para três retratos: "Não guardo um só, porque não os acho parecidos."
E, na sua esquisitice, ele também não guardava muitos livros. Depois de
lido, o livro geralmente se transformava em presente para os amigos. Enfim,
entre os dois historiadores quase tudo era diferente, mas entre eles houve
uma correspondência cordial.

Ao lado da pintura do Barão, foi colocado o trecho de uma carta
enviada a ele por Capistrano, em 20 de abril de 1904, que mostra uma das
tensões entre os dois amigos, cujo sentido pode servir de fonte para estudos
sobre as condições de possibilidade do ofício de historiador, não somente
da dimensão metodológica ou teórica, mas também no âmbito de um certo
ordenamento ético constitutivo da atividade da pesquisa e das vias de
comunicação e troca no território dos pesquisadores ou no trânsito de idéias
e expectativas entre pesquisadores e leitores:

Por que não dás a procedência dos documentos que publicas? (...) Por que
motivo, portanto, te insurges contra uma obrigação a que se sujeitam todos
os historiadores, principalmente, desde que, com os estudos arquivais, com a
criação da crítica histórica, com a critica das fontes criada por Leopold von
Ranke, na Alemanha, foi renovada a fisionomia da história? (...) Imagina que
tivesses começado a dar indicações no catálogo de tua coleção: que bem não
terias feito às letras brasileiras! (...) Faço ponto, esperando que esta carta,
escrita no desassombro da amizade, seja lida com os mesmos sentimentos.

Em seguida, um expositor de madeira e vidro reúne os poucos
objetos de Columinjuba que sobreviveram: Mesa de estudo, escarradeira,
castiçal e armações de prender papéis. Relíquias de um mundo profano.

Depois da rede, rodeada por citações de cartas que mostram a ironia
e o amor de Capistrano diante desseartefato, há um outro aspecto da exposição
que merece ser destacado: a relação entre pai e filha. Ao lado de três
fotografias de Honorina Abreu, duas cartas:

Não comparo a separação de Honorina à morte. Disse apenas que compreendo
as causas de seu ato, mas que isto me consola tanto como saber a doença a
que a mãe sucumbiu. (...) Acho porém o caso dela pior que a morte: a morte
é fatal; chega a hora inadiável; em resoluções como a de agora há sempre a
crença, certamente errônea, de que o desenlace podia ser outro, e é isto que
dói. Só agora vejo como a queria. Passo os dias sem sair, pensando nela,
joguete dos sentimentos mais contraditórios, desde a indignação até as lágrimas.
(...) A dor geral transformou-se; sinto um frio íntimo que vai da esp0ha aos
olhos, mas os acessos vão-se espaçando e duram menos (...) Hononna deu
um passo irrevogável- já é um consolo. (...) Não irei vê-Ia; as cartas suas só
responderei se precisarem de resposta; correspondência não quero ter." Corta
de Capistrano o Má/io de .Alencar, 18 dejaneiro de 1911.
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Convento de Santa Teresa

Rio, 21-10-1925

(...) Meu bom pai, sua filhinha, embora prisioneira do santo amor
de Jesus no Carmelo, vive a seu lado com indizível carinho e dedicação
procurando acompanhá-Ia sempre com sua constante intercessão junto do
trono de Deus e com sua gratidão e amizade.

Principal~e~t~ n~sses d.ois dias, tão dolorosamente juntos por
uma bem amarga coincidência, esteja cena de que eu, embora longe, tomarei
pane na sua vida bem de peno.

O dia 23, dia de seu nascimento, como pode ser o do seu
renascimen.to à fé e.à ~ça se você, ~eu pai querido, se apartar um pouquinho
desse reboliço e agrtaçao em que vive o pobre mundo e, recolhendo-se em si
mesmo, na presença de Deus, ponderar seriamente no grande mistério da
existência. O meu pai amado, não se aborreça comigo, nem diga que só lhe
escrevo p~ra fazer sermão. Não: como posso eu não querer para aquele a
quem mais amo na terra o que quero para mim? Se procuro viver só para
Deus, como me pode ser indiferente que meu pai viva sem Deus, e como farei
tudo par,a arra~cá-Io à indiferença religiosa? Não, meu pai, não posso
~b~dona-Io e nao me preocupar com sua salvação, é impossível. Se eu fosse
indiferente a sua sorte eterna, não lhe teria amizade.

(...) O dia 24, aniversário da morte do nosso Abrilzinho ... Oh!
Como também nos fala de Deus! Então ele terá acabado, como um gato,
como uma galinha? .. Tudo não nos clama que ele vive, e que a outra vida é a
verdadeira? Não é só Deus também que nos dá força para suportarmos tais
dores?

Oh, meu pai, Abrilzinho tinha fé, Abrilzinho nos precedeu e está à
nossa espera Você e também eu precisamos ir pelo caminho por onde ele foi,
para chegarmos aonde ele chegou. Você, meu pai querido, é aquele operário
que o Senhor convida para ir trabalhar na sua vinha à undécima hora. Não se
faça de surdo! Tenha pena de si e de mim ...

Aceite o mais carinhoso abraço da sua
Ho110 rina.

A situação era grave.Fala-seque a sua última conversa com o médico
:elício ~o~ S~n:os, na madrugada de 13 de agosto de 1927, foi a seguinte:
Dr. Felicio insinuou o bem que lhe faria receber os Santos Sacramentos.

Capistrano, com leve sorriso respondeu, pensando em sua filha Honorina,
esposa de Cristo: Ora, Fe/ício, eu sou mais amigo de Jesus do que você. Nós
somos Íntimos... Pois se ele é meu genro!"

No centro da exposição, um suporte de madeira sustenta um couro
de boi esticado em varas, rodeado por dois parágrafos do livro Capítulos de
História Colonial:
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De couro era a porta das cabanas, o rude leito aplicado ao chão duro, e mais
tarde a cama para os panos; de couro todas as cordas, a borracha para
carregar água, o mocó ou a1forge para levar comida, a mala para guardar
roupa, a mochila para milhar cavalo, a peia para prendê-Io em viagem, as
bainhas de faca, as bruacas e surrões, a roupa de entrar no mato, os banguês
para curtume ou para apurar sal; para os açudes, o material de aterro era
levado em couros puxados por juntas de bois que calcavam a terra com seu
peso; em couro pisava-se tabaco para o nariz.
Cinco grupos etnográficos, ligados pela comunidade nativa da língua e passiva
da religião, moldados pelas condições ambientes de cinco regiões diversas,
tendo pelas riquezas naturais da terra um entusiasmo estrepitoso, sentindo
pelo português aversão ou desprezo, não se prezando, porém, uns aos outros
de modo particular - eis em suma ao que se reduziu a obra de três séculos.

Depois, se vêem algumas edições das obras de Capistrano e, para
terminar, documentos da "Sociedade Capistrano de Abreu", que atualmente
estão sob a guarda do Instituto do Ceará. Fecha-se assim a exposição
comemorativa. A pouca quantidade de objetos, nesse caso, não é indício
somente das perdas nos desvãos do tempo, mas sobretudo uma pista para se
pensar sobre uma biografia pouco conectada com as "coisas materiais".

A placa de bronze que indicava o endereço da "Sociedade Capistrano
de Abreu" é a última peça e se liga com a primeira, o busto, com um sentido
radical: a vontade de permanência, a negação da morte. Está aí um desejo
não declarado de enganar o fim, a astúcia da memória anunciando que, no
final das contas, a história continua. Sobre isso vale a pena citar alguns
trechos de um dos artigos do primeiro Boletim do Museu Histórico do Ceará
- 1935, que antes fora publicado no jornal "O Nordeste", pelo fundador e
diretor da instituição:

"O Nordeste" escreveu acertadamente; tudo o que o jovem escultor
executa é resultado da sua inteligência, de seu pendor artístico, da acuidade
de seu espírito. Se ele jamais teve qualquer curso de arte ...

O grande valor do busto de Capistrano de Abreu, para mim de
grande importância, está no fato, sobremodo significativo, de haver sido
copiado de um simples retrato do notável historiador, aliás de dimensões
exíguas 12x 19 ~,existente no Arquivo Público.

Eu me explico melhor: há meses passados, fui procurado pelo jovem
artista, pedindo-me um modelo qualquer para trabalhar num busto em gesso
que desejava figurasse nas galerias do Museu Histórico. Confesso: descri dos
méritos do escultor. Não o julgava capaz para tanto. Era natural a minha
descrença, pois jamais o vira, e tão somente para não criar embaraços forneci
o modelo desejado.
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Quando, po:ém, di~ após ao ~eu primeiro contato com o incipiente
~tor, a seu, convite, estive no seu Improvisado "atelier" localizado nas
oficinas do. Clrc~lo C~tólico e ~i os primeiros delineamentos do busto,
compreendi que tinha diante de mim um grande artista que estava precisando
dequemoam E ~. . al, . p.a:asse. ~a? tive receio gum de procurar entendidos na
matena q~e emlt1s;;e~ opinião sobre o merecimento da obra que, embora
~em autondade propna, se me afigurava impecável. E não precipitei o meu
Julgamento.

Os .competentes profissionais drs. João Ribeiro, Adolfo Arruda e
~rson Fanas, nomes sobejamente conhecidos em nosso meio artístico por
num convidados, após detido exame no busto concluíram' '

"o seu autor com o referido trabalho (obUsto) à saciedade demonstrou
pendor natural. para a arte da escultura, revelando-se nos mais pequeninos
detalhe~ u~ ~rt1~a ~alentoso, não só do ponto de vista da harmonia, como da
expressao flslo~onuca, confro~tado com o original fotográfico que lhe serviu
de modelo, existente nas galerias do Museu Histórico do Estado".

(...) Há ~a particularidade muito interessante que deve ser conhecida
dos prezados amigos de "O Nordeste".

Por uma notável coincidência, digna de registro, um dia após ao em
q~e. dava e~trada, no Museu, o busto de Capistrano, recebi a visita do meu
distinto anugo ~uel de Abreu ;vrota, residente em Pernambuquinho, sobre
a serra de Batu~It~ e parente proximo do inesquecível homenageado. O sr.
Abreu Mota re:ldira com Capistr~.o, no Rio, por demorado tempo.

Mostrei-lhe o busto e o ongmal que servira de modelo. Mota mirou-
os, confrontou-os, reparou nos seus mínimos detalhes e por fi dei

I • )) lill, elXOUescapar: onmo,

Felizm:nte, para .glória do autor, com a demorada análise do sr.
Abreu Mota, nao se repetiu o caso do retrato descrito por Arthur Azevedo
num dos seus belos contos. A cópia "não estava mudada" pelo cont ,. _" . "d)) , ) rano,
e~tav~muito pareci a . E que o buril deA Teles reproduziu, com expressão

e fidelidade espantosas, os traços de Capistrano de Abreu.
. Estou cO.rr: "O Nordeste" quando concita o publico de nossa terra a

~lr ao Museu verificar o busto, deste modo julgando realmente do mérito do
Jovem escultor do Ceará.

. Vale a pena .os amigos de "O Nordeste" tornarem públicas estas
nunh.as letras. Se assim entenderem, grato Ihes ficará quem se subscreve
atenciosamente, ,

Confrade amigo,
EUSEBIO DE SOUSA.

Na vontade de negar o tempo finado, a carne transfigura-se em
placas, .estátuas,Nassoc~ações,edifícios, praças, ruas e até cidades. O nome
de Caplstr~no nao fugm da regra. Afinal, a lei 1.153,de 22 de novembro de
1951, sanclOnada pelo Governo do Estado do Ceará, criou um município
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cujo nome é "Capistrano"."
Estamos diante de indícios ernblemáticos de um esfacelamento

trágico. Trata-se de um modo de ser da memória que tem a pretensão de
diminuir a "falta de memória", mas nunca consegue realizar tal ambição,
pois um vazio não pode preencher outro vazio. É por isso que Pierre Nora
afirma que os "lugares da memória são restos". Museus, arquivos, cemitérios
e coleções, festas, aniversários, tratados, processos verbais, monumentos,
santuários, associações, são lugares da memória: "...os rituais de uma
sociedade sem ritual; sacralizações passageiras numa sociedade que
dessacraliza; fidelidades particulares de uma sociedade que aplaina os
particularismos ...". O ato de expor em museus é, portanto, uma necessidade
historicamente constituída a partir de vivências que dão certas
responsabilidades ao verbo lembrar, fornecendo-lhe compromissos que
assumem a condição de fundamento a partir do qual vai se legitimar a própria
ação em defesa da memória. Os lugares da Memória, argumenta Pierre
Narra, se sustentam na ausência da "memória espontânea" e, portanto, no
sentimento que diz "que é preciso criar arquivos, que é preciso manter
aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar
atas, porque essas operações não são naturais".

É por isso a defesa, pelas minorias, de uma memória refugiada sobre focos
privilegiados e enciumadamente guardados nada mais faz do que levar à
incandescência a verdade de todos os lugares de memória. Sem a vigilância
comemorativa, a história depressa os varreria. São bastiões sobre os quais se
escora. Mas se o que eles defendem não estivesse ameaçado, não se teria,
tampouco, a necessidade de construÍ-Ios. Se vivêssemos verdadeiramente as
lembranças que eles envolvem, eles seriam inúteis. E se, em compensação, a
história não se apoderasse deles para deformá-Ios, transformá-Ios, sová-Ios e
petrificá-Ios eles não se tornariam lugares de memória. É este vai-e-vem que
os constitui: momentos de história arrancados do movimento da história,
mas que lhe são devolvidos. Não mais inteiramente a vida, nem mais
inteiramente a morte, como as conchas na praia quando o mar se retira da
memória viva. 9

Por outro lado, é preciso salientar que a questão dos "lugares da
memória" refere-se à situação francesa, trabalhada por um historiador
localizado na França. Aqui essa mesma questão torna-se diferente e mais
inusitada. Obviamente, seriam necessários estudos específicos sobre tal
imbróglio, mas não vou perder a oportunidade de citar um caso que pode
temperar a discussão que está a exigir aprofundamento. Trata-se de um fato
ocorrido na semana santa de 2003 em Fortaleza, exatamente quando os
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intelectuais aqueciam as propostas para os 150 anos de Capistrano. Na
calada da noite, a estátua da Praça Capistrano de Abreu sumiu, sem deixar
pistas sobre os agentes ou as razões do sumiço.

No dia 26 de abril, o jornal O Povo publica a matéria "Capistrano
Mutilado", noticiando que a polícia havia prendido os "ladrões da estátua".
O motivo do roubo era simples, residia nos 150 quilos de bronze. "Sua
perna direita foi serrada e já seria vendida a um depósito de sucata", ressalta
o jornalista.

Exatamente na data do aniversário, 23 de outubro, o mesmo jornal
publica ''A Volta de Capistrano":

Enquanto um grupo maior de pessoas prestava atenção à apresentação de um
artista popular cantando, outros tentavam vender roupas ou frutas e alguns
observavam os retoques no pedestal e preparativos para erguer a estátua de
cerca de 150 quilos e 1,90 metro de altura. 'Quem é esse aí, hein?'. 'Ah! O
nosso professor voltou'. 'A perna é de ouro mesmo? Se for, não vai durar essa
noite aí no altar', diziam alguns dos populares que se amontoavam na praça
da Lagoinha, em busca de um lugar em frente ao pedestal. Tentavam identificar
melhor a estátua recuperada. (...)
O pedestal voltou a receber a estátua por volta das 15h30min de ontem, com
a ajuda de alguns populares, já que havia apenas dois operários fazendo o
esforço de levantar os 150 quilos de bronze. Alguns atrapalhavam, querendo
aparecer nas fotos e filmagens, mas outros suaram para deixar o homenageado
no lugar. Muitos dos que assistiam à cena se perguntavam como apenas duas
pessoas haviam conseguido furtar a estátua sem que ninguém visse.

Por fim, a matéria destaca que, para preservar a restauração, a
prefeitura havia prometido um "reforço no policiamento".

O que, afinal, foi roubado? Uma estátua ou 150 quilos de bronze
prontos para o forno? A imagem que foi mutilada, consertada e recolocada
no pedestal, era "o professor" de quem? Para quem e contra quem? Quem
era o professor de quem precisava vender pedaços da "praça pública"? E
quem sabia que ali era a "Praça Capistrano de Abreu"?

A "Praça Capistrano de Abreu" foi criada por uma lei municipal de
1965.Antes, o nome oficialera "Coronel Teodorico", conforme determinação
de 1881.Por algum tempo chamou-se "16 de Novembro". 10 Por outro lado,
essa dança de nomes, ao sabor da circunstância política e das preferências
privadas, não teve grande repercussão na linguagem dos caminhantes: desde
meados do séc.XIX até hoje o que vem pre:valecendoé a "Praça da Lagoinha",
que nas últimas décadas ficou conhecida como lugar de venda e troca de
mercadorias com procedência ilegal.
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Enquanto a vida continuava a passar pela "Praça da Lagoinha", a
estátua voltava ao pedestal, e, na mesma ocasião, eram feitos os últimos
retoques da exposição "Capistrano de Abreu: 150 anos", com a crença e
sobretudo a desconfiança em torno dos poderes que a memória pode ter. De
qualquer modo, uma exposição é sempre uma sugestão. Depende, e muito,
daquele que vê o que está disposto para ser visto."

A casa do Rodolpho Teóphilo, onde estava a escrivaninha que hoje
está no Museu do Ceará, não teve a sorte da estátua de bronze. E vale a pena
lembrar o episódio, como forma de juntar indícios sobre a problemática dos
"lugares de memória".

No dia 19 de maio de 1985, o jornal O POVO publicou a
reportagem "Memória da cidade sofre mais um golpe: Casa de Rodolfo
Teófilo é destruída". A proprietária havia iniciado a derrubada das paredes
internas para construir um restaurante. Sem rodeios, dizia que nada poderia
ser aproveitado, pois estava "fora de moda".

No mês seguinte, em uma tentativa atrasada de parar a demolição,
o Governo do Ceará declarou, por meio do tombamento, que a casa era
"Patrimônio Histórico". Mas, ao invés de melhorar, a situação piorou. No
dia 13 de junho, a imprensa veio com outra denúncia: "Desrespeito à lei:
continua a destruição da casa histórica". Não houve jeito. Nem mesmo o
mármore frontal, que trazia a assinatura "Rodolpho Theóphilo", conseguiu
se livrar da fúria que tomou de conta da proprietária quando ela escutava as
indagações dos jornalistas. No calor da discussão, ela chamou um operário
e berrou: desce a placa. A alavanca furou a coluna da entrada e o mármore
foi partido e jogado no chão. Mas não foi o bastante. Veio uma mar reta e
deixou tudo em migalhas. As letras ficaram completamente despedaçadas.

O que ali acontecia era o ápice espetacular de um presente corrosivo,
desgarrado, como se estivessesolto, sem passado nem futuro. Esquecimento
exposto, na frente do número 1929 de uma avenida cuja denominação se
transformava, naquele momento, em trágica ironia: Avenida da Universidade.
A casa ficava no meio do caminho entre a Reitoria da UFC e a Faculdade de
Direito, no trajeto onde também se encontravam o curso de História e o de
Letras.

E assim a casa saiu da vida para entrar na memória. Ficou no
encontro da tinta com o papel, nas imagens deixadas por escritores como
Otacílio Colares e Gustavo Barroso. Não são textos que vieram ao mundo
com a destruição da casa e sim antes, como forma de lembrar o tempo em
que o dono da casa era vivo. Hoje, quando nada mais resta daquele lugar, a
leitura acentua ainda mais as contradições da memória:
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"Jamais, ao passar o bonde na confrontação entre Antônio Pompeu e
Domingos Olímpio, deixava eu de olhar para a casa solarenga que assomava
na paisagem do velho quarteirão e que tinha para a minha sensibilidade
florescente uns ares místicos de relicário. Ali - dissera-me uma vez meu
saudoso pai - mora o Rodolflo Teófilo. E de então por diante, quantas vezes
ao passar, via-o de relance, lá dentro, com as suas barbas brancas de asceta,
enquadrado no desvão de uma janela, para além do jardim". (Otacílio Colares,
no discurso de posse na Academia Cearense de Letras, cadeira 33, que tem
como patrono Rodolpho Teóphilo, em janeiro de 1966)
"Rodolpho Teóphilo carpindo a saudade de sua doce companheira, que partira
em primeiro lugar, já não saía de sua hospitaleira mansão do Benfica, sempre
estirado na rede tradicional ou numa espreguiçadeira. Fui lá muitas vezes,
conversei com ele e de todas me comovia a olhâ-lo". (Gustavo Barroso.
Revista da Academia Brasileira de Letras, 1932, p.438) 12

o fluxo dessa saudade que apresenta uma volta impossível, a volta do
tempo. Mas é dessa impossibilidade que se nutre essa escrita, uma escrita
melancólica de quem sente o passar do tempo e a imperiosa necessidade de
prender alguma coisa na forma da letra, como se a própria letra tivesse o
poder de preservar o existente. Em outros termos: há sempre uma ligação
entre escrita e memória, mas em alguns casos a escrita assume a condição de
militante da lembrança, ou melhor, a condição de relatora da trama de
transformações que se faz com o passar do tempo. Nesse sentido, Fortaleza é
uma cidade ideal para os escritos da memória: aqui pouca coisa é preservada ...

Em Fortaleza, até parece que sofremos, em alguma guerra, um pesado
ataque de bombas. Apelando para a imaginação, é como se houvesse uma
maldição profética na mitologia das origens, quando os portugueses construíram,
na metade do século xvn, o Forte de Nossa Senhora da Assunção. Por volta
de 1810, o viajante Henry Koster vê que a velha fortaleza ainda tinha quatro
peças de canhão, apontadas para direções variadas: "Notei que a peça de
maior força estava voltada para a Vila. A que estava montada para o mar não
tinha calibre suficiente para atingir um navio no ancoradouro comum."

É como se os canhões continuassem funcionando, numa tramóia
misteriosa e cruel do tempo urbano ... E, no final das contas, nas idas e
vindas da cidade, o que vem predominando é uma estética da destruição.
Seríamos desapegados? Errantes? Submissos às ondas da última moda?
Seríamos, como dizia Sérgio Buarque, uns "desterrados em nossa terra"?"

Sobre o destino desses e outros canhões, quem dá um esclarecimento
é Gustavo Barroso. Sua escrita está, aqui e acolá, revelando o seu perfil de
criador e diretor do Museu Histórico Nacional, entusiasta visceral diante da
materialidade memorável que reside nos objetos:
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o governo da República considerou desarmada a velha fortaleza em 1910,
passando ela a simples dependência do quartel que se gerara e crescera no seu
flanco inconcluso. No início da primeira guerra mundial, venderam seus
canhões de bronze brasonados com as quinas e a coroa imperial. A fome de
metais devorou essas preciosas relíquias históricas: falconetes e berços do
século XVIII, peças La Hitte do século XIX. Os de ferro, menos valiosos,
foram derretidos na Fundição Cearense, que os adquirira. Salvaram-se somente
dois guardados no Museu Histórico do Estado. \4

Afinal, como interpretar o desprezo pelo passado? Como estudar a
falta de afetividade diante do chamado "patrimônio histórico"? Diante dessas
questões, como ficariam as políticas públicas de pres~r:aç~?? Bem, uma
coisa é certa: o desafio não foi enfrentado de modo mais incisrvo, porque o
que ainda predomina é a urgência do salvamento, espremida pela falta de
recursos e mão-de-obra especializada.

Seria coerente supor que as classes dominantes fariam investimentos
para conservar suas memórias. É assim que poderíamos concluir a partir
das teorias sobre o poder da memória. Mas, nem tanto. Se na Europa tal
investimento é quase regra, aqui no Brasil é exceção. A teoria da preservação
da memória oficial, quando pensada aqui, ganha outra tonalidade. ~ I

A coisa está mudando, entretanto a grande parte da mudança nao e
a favor da preservação de documentos históricos, através dos quais
pensássemos sobre nossa pr~pria história. O ~ue pred~mina é o pa:rimônio
como "bem de consumo". E por isso que a intervençao no Pelourinho, em
Salvador, por muitos chamada de "revitalização", transformou a densidade
histórica do lugar em passeio de turista. Aquilo que era marca. do tem~o,
vestÍgio de muitos pretéritos, tornou-se um sh~p~ing=:no estilo colonial,
com um florescente comércio que fez dos prédios cenanos de venda, com
fachadas recompostas, repintadas e tudo destruído por dentro, para atender
à necessidade da colocação de vitrines e balcões.

A arapuca não está propriamente no turismo em geral, mas em um
tipo de turismo que tem se desenvolvido na atualidade, transformando traços
culturais em estereótipos que vão agitar o volume de vendas: venda de produtos,
imagens e paisagens. Ora, quando as políticas públicas na área da cultura
ficam reféns desse turismo da sociedade de consumo, o que emerge é o "produto
típico", que já se distanciou das peculiaridad:s culturais par.a .se tran~for.m:rr
em produto vendável. Então, aquilo que devena ser a cultura vivida, patnm~~o
vivido em suas tensões e multiplicidades, passa a fazer parte do cardápio
artificial, com produtos expostos em museus, centros culturais ou áreas de
preservação, para consumo visual, ou em lojas para quem puder comprar o
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tão falado "produto típico". Enfim, a historicidade é empacotada, asfixiada, e
depois vendida. Mas, se o capitalismo torna-se mais avançado, mais planejado
e apto para manipular as palavras, tudo isso é entrelaçado com aquilo que se
convencionou chamar de "programas sociais".E, bem ou mal, o quiproquó vai
funcionando, em nome de coisas aparentemente inatacáveis, como "geração
de emprego e renda", resgate da cultura popular, da identidade cultural e até
mesmo em nome da educação patrimonial ...

Ora, o que importa não é a preservação da suposta "identidade
cultural" ou do "resgate do nosso passado", e sim o direito à diversidade
histórica, o direito à rnultiplicidade das memórias como pressuposto básico
para a construção de um potencial crítico diante da nossa própria
historicidade. Assim, preservação tem o intuito de dar a todos nós o direito
de saborear a diferença, de perscrutar as marcas de outros tempos, criando
em nós a consciência de que somos seres historicamente constituídos.
Esquecimento e memória não seriam oposições e sim posições, onde a vida
encontraria pouso e pausa, tradição e trânsito.

Enfim, há nisso tudo uma questão de fundo político na relação que
se faz entre memória e preservação (ou estudo) da memória, entre cultura e
administração das instituições públicas chamadas "culturais", como museus,
arquivos, teatros, secretarias de cultura, etc. E, contrariando o clichê, não se
trata somente de descobrir as "raizes culturais". O mais importante é dialogar
com o que já foi feito, sabendo por quem foi feito, para quem e contra
quem foi feito. Tratar a cultura em sua constituição conflituosa, dialogar
com o passado, não para sentir saudade ou tentar salvá-Io do esquecimento,
mas para interpretá-lo como fonte de conhecimento a respeito das nossas
idas e vindas nos mapas da temporalidade.
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