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MEMÓRIA E PATRIMÔNIO

O

Centro Histórico de Belém é um dos “maiores e mais íntegros conjuntos urbanos do país, dando à capital paraense
uma configuração peculiar”. A afirmação é do Instituto
de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que
tombou quase 3 mil edificações em uma área que traz características únicas do patrimônio cultural paraense. Apesar desse
reconhecimento, o processo de abandono dessa área da cidade
se agrava a cada nova gestão pública.

Nesta edição, trouxemos a visão de gestores ligados às três
instâncias do poder público e que têm como responsabilidade e
dever a salvaguarda de equipamentos patrimoniais nos bairros
da Cidade Velha e Campina. A situação é tão complicada que o
Ministério Público do Pará (MPPA) passou 2019 inteiro realizando audiências e pedindo relatórios e providências da Secult/
Governo do Estado do Pará, da Fumbel/Prefeitura Municipal de
Belém, e do Iphan, na esfera federal.
Úrsula Vidal, Secretária de Cultura do Estado, aposta na
valorização do Centro Histórico de Belém como espaço turístico de características próprias, com investimentos em políticas
públicas que preservem os prédios históricos e incluam ações
que envolvam as pessoas que moram e trabalham no local.
Conversamos também com o Promotor de Justiça Nilton
Gurjão das Chagas, da Promotoria de Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, que abriu
inquérito e solicitou vistoria em imóveis tombados.
A Superintendente do Iphan-PA, Rebeca Ribeiro; e as diretoras Tainá Arruda, do Depach/Fumbel, e Karina Moriya, do
DPACH/Secult também falaram à nossa reportagem e revelaram as dificuldades que têm em comum: a falta de recursos e
de mão de obra para dar conta de tanta demanda.
Também visitamos um lugar que é tão pouco acessado
quanto conhecido pela população, o Museu da Imagem e do
Som do Pará (MIS-PA), que guarda em seu acervo verdadeiras
relíquias, algumas, hoje, sob o risco de perda total. Em espaço

reduzido e improvisado em algumas salas do Museu de Arte
Sacra, ele precisa de atenção urgente.
O MIS-PA é responsável pela salvaguarda da nossa memória
audiovisual, além do incentivo ao registro de nossas manifestações culturais, paisagens urbanas, depoimentos de personalidades politicas, artísticas, além da difusão de seus conteúdos
guardados em película e obras digitais. O diretor do museu,
Januário Guedes, cineasta e militante do audiovisual, nos
recebeu para conversar sobre os projetos futuros que preveem
finalmente uma sede própria!
Também destacamos iniciativas da sociedade civil sempre
relevantes enquanto ações de preservação do patrimônio, da
memória e de compartilhamento de informações sobre a área
mais antiga da cidade. O projeto Bike Tour, que convida as
pessoas a conhecerem sua história sob duas rodas, e o projeto
Trilhas do Literário, que convida a olhar e pensar a cidade por
outros ângulos.
Outro movimento que cresce a cada dia em Belém, é o Urban
Sketchers, uma comunidade global de artistas profissionais ou
iniciantes que praticam o desenho livre a partir de observações urbanas. O movimento surgiu em 2007 com o jornalista,
artista visual e ilustrador espanhol Gabriel Campanario e vem
se espalhando pelo mundo.
Outras boas falas vêm dos artistas que ministraram oficinas incríveis em 2019, dentro das ações educativas do Circular.
E reproduzimos, em nosso ensaio fotográfico, a exposição “A
Pele que Habito”, aberta no 2º Fórum Circular, em novembro, e que pôde ser vista pelo público até dezembro de 2019, na
Galeria Fidanza, no Museu de Arte Sacra.
Desejamos a todos uma excelente leitura!
Luciana Medeiros
Editora
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O CAOS DO
PATRIMÔNIO
ÓRGÃOS PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS
DE BELÉM PASSAM POR DIFICULDADES COM
A FALTA DE RECURSO. AS FISCALIZAÇÕES
TAMBÉM ESTÃO PREJUDICADAS.
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Por WANDERSON LOBATO
Fotos OTAVIO HENRIQUES E
CLAUDIO FERREIRA

A

no passado, o Conselho Nacional do Ministério Público baixou
diretriz solicitando que fossem
realizadas vistorias nos imóveis
tombados em todo o país. No
Pará, o Promotor de Justiça
Nilton Gurjão das Chagas, da Promotoria de
Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação
e Urbanismo de Belém, abriu inquérito e solicitou vistoria nos imóveis tombados. O resultado
é que a maioria, cerca de 42 dos 46 imóveis,
apresentou problemas no sistema elétrico.
“Os bombeiros fizeram vistoria em igrejas,
órgãos públicos e imóveis particulares. Agora,
estamos negociando com cada um. Quem apresentar má vontade e não quiser fazer nada,
vamos entrar com uma ação na Justiça. Mas, ao
mesmo tempo, a gente tem que entender que
são obras caras, e que realmente precisam de
grandes recursos”, avalia o Promotor.
Desde 1996 na Promotoria responsável pelo
patrimônio cultural, Nilton Gurjão afirma que, às
vezes, fica sobrecarregado com as demandas de
um setor que, além disso, também é responsável pelas questões envolvendo o meio ambiente,
mesmo dividindo o trabalho com outros três
promotores. Quando perguntado sobre quais são
as principais dificuldades para se avançar nesta
questão em Belém, ele é rápido na resposta.
“Recursos. Tanto público quanto privado.
Não temos recursos. A Prefeitura dá desconto no
IPTU, mas isso é muito pouco. Tem que ter um
projeto mais amplo, uma linha de financiamento
com bancos oficiais, com juros subsidiados. O
que tem hoje, não dá”, atesta, Nilton Gurjão. Ele
lembra que Belém é uma das cidades mais portuguesas do país, mas quando o assunto é patrimônio histórico, só há uma forma de definir o
caso da capital paraense.
“A situação é caótica. As três esferas que têm
atribuição comum de proteção, não conversam
entre si. Cada um faz sua parte quando deveriam conversar. A sociedade tem iniciativas, mas
ainda é muito tímido. Aliado ao clima também,
cada inverno desse, um imóvel vai se deteriorando cada vez mais”, conclui.
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IPHAN: ESFORÇOS E
IMÓVEIS ABANDONADOS
Rebeca Ferreira Ribeiro, superintendente do
Iphan-PA, em dezembro, completava quatro
meses à frente do órgão federal responsável
pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Um trabalho que já não era fácil, mas com
a nova administração federal ficou ainda mais
difícil, já que o Iphan perdeu 72% dos recursos
para desenvolver suas atividades.
Uma outra dificuldade para o trabalho do Instituto diz respeito à falta de pessoal para o trabalho de fiscalização. “Hoje temos quatro arquitetos no quadro, para fiscalizar o estado inteiro”,
conta. Ela informa também que o Governo
Federal liberou a chamada de três concursados de nível médio que agora estão ajudando na
fiscalização, indo a campo durante dois dias na
semana para identificar os problemas e chamar
os técnicos responsáveis pelo trabalho.
“Antes, a gente agia por meio de denúncia, ia
lá verificava e autuava, se fosse o caso. Agora não,
com um efetivo um pouco maior estamos fazendo
a ronda sem a necessidade da denúncia.”
Com relação aos sítios arqueológicos, a situação é mais difícil ainda, pois o Iphan é a única
instituição a nível nacional com o dever de salvaguardar estas áreas. “Somos o segundo estado
do país que possui sítios arqueológicos cadastrados, temos 3.000 sítios e a gente possui apenas
dois arqueólogos no quadro. É precário, mas a
gente tem feito o que a gente pode”, lamenta.
Nesta realidade, a superintendência possui áreas
prioritárias e urgentes na questão da salvaguarda
do patrimônio cultural. Uma delas são os imóveis
abandonados e em estado de ruína ou arruinamento dentro do Centro Histórico em Belém.
“Este ano fizemos um levantamento dos
imóveis e até hoje temos 84 imóveis cadastrados nesta situação. O que é péssimo tanto para
a imagem da cidade quanto para salvaguarda do
patrimônio. É uma questão de tempo para eles
caírem. E, infelizmente, não temos como obrigar
o proprietário a morar no imóvel. Conservar até
que isso seja feito, o que pode demorar anos. Às
vezes, o proprietário morre e esse imóvel continua abandonado”, explica Rebeca.

ALTERNATIVAS E PARCERIAS
Uma alternativa para avançar no trabalho
tem sido a busca por parcerias. Com a Prefeitura, o Iphan tem procurado coibir o tráfego
de veículos pesados na área central da capital.
Segundo levantamento realizado, caminhões de
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infelizmente, não temos como obrigar o
proprietário a morar no imóvel. Conservar até
que isso seja feito, o que pode demorar anos.
Às vezes, o proprietário morre e esse imóvel
continua abandonado.”
— REBECA RIBEIRO

Tráfego de
carros pesados
prejudica prédios
históricos no
Complexo Feliz
Lusitânia
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até 40 toneladas estão trafegando pelo Centro
Histórico.
Os acidentes são inevitáveis, estes veículos,
os chamados caminhões bitrem, já quebraram
pedaços da Igreja da Sé e do Museu do Estado do
Pará. “Isso é inadmissível. A lei prevê que o limite
no centro urbano é de 4 toneladas. Estamos passando e muito do que é permitido em lei. E isso
tem que ser coibido”, explica Rebeca Ribeiro.
Como o município também tem dificuldades para a fiscalização permanente na área, a
solução encontrada foi a instalação de balizadores em vias daquele perímetro. A proposta foi
apresentada à Prefeitura e deve ser implantada
em breve. Além dos balizadores, também será
instalada sinalização vertical com informações
sobre limite de velocidade e de que é proibido
estacionar na calçada. “Isso é óbvio, mas temos
de falar”, diz a superintendente.
Não é para menos, quem deveria auxiliar
o trabalho do Iphan, acaba servindo de mau
exemplo na cidade. É o caso da Polícia Militar,
que depois de instalar um posto de policiamento
na Rua Dr. Assis, na Cidade Velha, passou a utilizar as duas calçadas da via como estacionamento
das viaturas. A situação motivou um trabalho em
conjunto com a Fumbel de Educação Patrimonial voltado para os profissionais de segurança
pública, policiais militares, civis, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal.
Outro trabalho com a Prefeitura, segundo
Rebeca, é a regularização das fachadas dos
imóveis do Centro Histórico, que não respeitam

a legislação municipal referente à identidade
visual dos prédios. Num trabalho de fiscalização
e educação, os donos dos imóveis estão sendo
notificados para a regularização das publicidades das fachadas. A intenção é que até o Círio
de 2020, durante todo o trajeto da procissão, os
prédios já estejam regularizados.

ESTADO: 46 IMÓVEIS
TOMBADOS
Karina Moriya é a segunda profissional a
assumir a diretoria do Departamento do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado,
o Dphac, ligado à Secretaria Estadual de Cultura
(Secult). Há nove anos no serviço público, a servidora é uma apaixonada pela área do Patrimônio e faz questão de ressaltar a importância e o
reconhecimento que o Dphac precisa ter como
um departamento de preservação.
“Isso é uma coisa que precisa ser reavivada. Cheguei aqui com a gana de reerguer esse
espaço. O departamento deve ser o carro-chefe
da Secretaria, porque quando a gente fala de
defesa de edificação, mas não é só isso. É a nossa
cultura, são as festas, o nosso patrimônio”, se
entusiasma.
Os primeiros dias de trabalho foram intensos, por conta dos trabalhos que envolveram a
elaboração do Plano Plurianual da Secult. Para
prever o futuro, foi necessário fazer um apanhado do trabalho realizado pelo departamento
nos últimos meses de 2019.
Karina conta que no início do ano passado, a

partir de uma solicitação do Ministério Público
Estadual (MPPA), foram realizadas vistorias
técnicas nos prédios e casarões históricos tombados pelo Estado, na capital. Em abril, durante
audiência pública promovida pelo MPE, a Secretária de Cultura, Úrsula Vidal, chegou a apresentar resultados parciais do levantamento.
Segundo o relatório, atualmente, existem na
capital 46 prédios tombados. Destes, 26 haviam
sido vistoriados pelo Secult. Dentre os problemas identificados estão a limitação de pessoal e
de recursos para a área do Patrimônio e a baixa
colaboração por parte dos proprietários no processo de vistoria, uma vez que grande parte dos
imóveis tombados são privados. Como exemplo,
o relatório cita os prédios da Casa do Ferro de
Engomar e da União Beneficente dos Chauffeurs
do Pará, que estão em péssimo estado físico de
conservação. Neste último, a Secretaria sequer
teve autorização do proprietário para vistoriar o
interior do prédio.
A diretora do Dphac explica que o levantamento também foi realizado em alguns municípios, como Santarém e Cachoeira do Arari, não
só nos bens tombados, mas também em edificações com interesse para o tombamento. E a
partir deste relatório serão realizados um plano
de ação sobre o que irá ser feito.
“Assim como em qualquer obra, a gente
precisa ter um diagnóstico para planejar uma
ação. Esse foi o ano do diagnóstico e precisamos levantar a situação para saber como serão
nossas ações”, explica.
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Prédio-sede da Fumbel, a cada dia mais destruído.

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
Quando o assunto é dificuldade em trabalhar
no setor, Karina afirma que não só o Governo,
mas a sociedade como um todo precisa ter uma
preocupação maior com os bens tombados e
entender o que é que são esses bens. Uma constatação que vai determinar uma das principais
ações a ser desenvolvida pelo Dphac em 2020.
“A questão da Educação Patrimonial é uma
coisa que a gente precisa reativar. Porque a
maior importância para preservação de um bem
cultural é a pessoa ter afinidade com o bem. Não
adianta a gente falar que tem que preservar. A
pessoa tem que saber isso também”, completa.
Um trabalho que pretende atingir não só
o cidadão, mas também o poder público, os
grandes empresários. “Este é o ano de retomar
as atividades. O trabalho estava muito preso na
capital. Chegamos a fazer vistoria em Santarém
e em Cachoeira do Ariri. São regiões que a gente
precisa dar mais destaque. Um patrimônio que
se sabe que existe, mas que estava adormecido.
E quando a gente fala de patrimônio não é só do
bem tombado, mas também das festas, da gastronomia, dos saberes”, explica.
Mas falar de ações no interior do estado é
também falar sobre uma outra dificuldade que
também atinge a administração estadual: a falta
de pessoal. “Falar de relatoria e parecer não é
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uma coisa tão simples. Porque a análise não é
feita da noite para o dia. A gente precisa entender
a essência da edificação e isso envolve profissionais, o arquiteto, o historiador. Envolve toda a
análise do contexto da edificação”. E quando é
necessário que o trabalho seja feito no interior, o
serviço fica descoberto na capital.

MUNICÍPIO: OBRAS EM
ANDAMENTO E ATRASOS

O patrimônio é nosso. É
a nossa cultura, a nossa
identidade. Eu quero que meus
filhos e netos vejam isso. E isso
para durar, a gente tem que
defender, ficar de olho. Nós
somos fiscais de nossa cidade.”
— TAINÁ ARRUDA

Quando o assunto é patrimônio cultural no
município, uma mulher também é a responsável
pelo setor na Prefeitura de Belém. Tainá Arruda
há três anos trabalha na área, mas apenas há seis
meses assumiu a direção do Departamento do
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, da Fundação Cultural do Município de Belém (FUMBEL).
A diretora destaca a necessidade da participação
social na resolução dos problemas da área. Lembra
que recentemente o Iphan chegou a marcar reunião
com associações de moradores para conversar a
respeito, mas apenas dois ou três representantes
de organizações sociais apareceram.
“Quero deixar claro que estou de portas
abertas para receber todos os projetos, laboratórios e associações. É muito importante a participação. A gente tem o olhar técnico e o olhar
de quem vive na cidade, mas queremos saber de
vocês também quais as necessidades e parce-
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rias que podem ser feitas” afirma, ressaltando
em seguida. “A cidade é nossa. O patrimônio é
nosso. É a nossa cultura, a nossa identidade. Eu
quero que meus filhos e netos vejam isso. E isso
para durar, a gente tem que defender, ficar de
olho. Nós somos fiscais de nossa cidade”.
Tainá conta que as dificuldades para desenvolver o trabalho esbarra nos mesmos problemas
nos níveis federal e estadual: falta de pessoal e
recursos. “No momento, somos uma diretoria
e três divisões. Temos dificuldades de pessoal
e acaba que fica uma pessoa para fazer vistoria.
Há pouco conseguimos duas pessoas de outros
órgãos. Mas aqui, em média, estamos com cinco
a sete funcionários no setor. Um número insuficiente para a cidade”, constata.
Em parceria com o Iphan, o município está
realizando a notificação de 250 imóveis da área
tombada da cidade por publicidade irregular,
ou seja, fora da legislação municipal referente
ao tema. Os proprietários dos prédios terão que
retirar as publicidades irregulares e se adequarem à legislação ou pagarão multa.
“Além dos irregulares, vamos notificar os
imóveis que são de interesse pra preservação,
144 ao todo. Vamos explicar os benefícios com
relação à isenção do IPTU, isenção do alvará de
obra. Junto com a notificação, a gente vai tentar
levar para ele a compreensão do que é o patrimônio. É importante que o proprietário tenha
acesso a essa questão educativa”, completa.
A diretora faz um apelo. “As pessoas veem os
órgãos do patrimônio como um empecilho, que
estamos aqui para atrapalhar. Muito pelo contrário. A gente está aqui para mostrar a forma
de trabalhar para que o patrimônio dure mais
tempo. A gente faz as recomendações técnicas

para dar maior durabilidade a qualquer obra.
Estou aqui para dizer que somos parceiros e para
ajudar para melhorar”, finaliza Tainá.
No Centro Histórico, pelo menos, três prédios
públicos estão sob a administração da Prefeitura
e chamam a atenção pelas condições, o palacete Pinho, o palácio Antônio Lemos e o palacete
Bolonha. Segundo as informações da Fumbel
ainda está em discussão o destino do palacete
Pinho. Não se sabe ainda se ele se tornará um
espaço cultural, como é o desejo dos moradores
do centro histórico.
O prédio do palácio Antônio Lemos, onde está o
Mabe - Museu de Arte de Belém -, passa por uma
obra emergencial na rede elétrica. Em 2017, um
curto circuito provocou o incêndio que danificou
salões e deixou interditada grande parte do museu
até hoje. O prédio-sede da Fumbel, situado no
entorno da Praça Frei Caetano Brandão, no Complexo Feliz Lusitânia, também segue sem restauro.

MPF DIZ QUE ÓRGÃOS
ESTÃO SUCATEADOS
No MPF, a Procuradora Natália Mariel respondia pela área do patrimônio cultural paraense. Ficou em Belém por quase um ano, mas
recentemente foi transferida para Brasília. Já na
capital federal, ainda falou com a nossa equipe
sobre o tempo que esteve aqui. Para ela, o principal entrave para se resolver os problemas da
área é a falta de colaboração dos entes públicos.
“A gente teve um trabalho muito bom com os
representantes da União, como o Iphan, mas no
campo estadual e, principalmente, no municipal, a dificuldade foi muito grande de diálogo.
No caso do Ver-o-Peso, por exemplo, tivemos
muita dificuldade para ter acesso à documenta-

ção e a informações sobre o projeto de reforma.
Foi preciso adotar atitudes mais drásticas, como
recomendação. Ficamos a ponto de entrar com
uma ação judicial por conta da ausência do recebimento de informações que eram necessárias
para o MPF poder acompanhar o caso”, explica
a procuradora.
Natália Mariel ressalta a importância da sociedade civil estar atenta a esta questão. E, novamente,
cita o caso envolvendo a tentativa de reforma do
Ver-o-Peso que a Prefeitura tentou levar adiante,
descaracterizando o patrimônio tombado.
“Se o MPF não tivesse dado atenção que a
gente deu no caso, talvez o desenrolar tivesse
sido outro. Tinha um projeto aprovado já caminhando para ser iniciado e conseguimos dar uma
pausa para pleitear as questões emergenciais,
como parte elétrica, piso etc. Isso foi por conta
da insistência da sociedade civil, do trabalho dos
órgãos de fiscalização e dos próprios feirantes.
Foi uma união de forças”, completa.
Para a Procuradora não é momento de esmorecer com as dificuldades que sempre surgem
e que, neste momento, cabe à sociedade civil
decidir o rumo que quer tomar. “Ano que vem
é ano eleitoral. E muitas das iniciativas ficam a
cargo do município. Por isso é muito importante
não cansar, porque esta será a hora de gritar,
reclamar. Firmar compromisso com os futuros
prefeitos e vereadores de olharem para essa
questão do nosso patrimônio”, aponta. n
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QUAL O
FUTURO QUE
ELE VAI TER?
PARA ÚRSULA VIDAL, SECRETÁRIA DE CULTURA
DO ESTADO, UM PROJETO ECONÔMICO QUE
IMPULSIONE O TURISMO, NO CENTRO HISTÓRICO
DE BELÉM SÓ É VIÁVEL COM POLÍTICAS QUE
RESPEITEM O PATRIMÔNIO HUMANO VIVO E
ATUANTE NAQUELA ÁREA DA CIDADE.
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Por LUCIANA MEDEIROS
Fotos CLAUDIO FERREIRA

O

Centro Histórico de Belém
possui edificações históricas,
casas azulejadas, com quintais
e varandas; tem chalés, praças,
coretos, palacetes e feiras. Além
de reunir um patrimônio cultural e arquitetônico, é também área portuária,
comercial e residencial. Conta com 2,8 mil elementos históricos, arquitetônicos, urbanísticos e
paisagísticos sob a proteção do governo federal,
desde 2012, quando a proposta de tombamento
elaborada pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional (Iphan) foi aprovada pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural ligado ao
então Ministério da Cultura (MinC).
O Iphan aponta o Centro Histórico de Belém
como um dos “maiores e mais íntegros conjuntos urbanos do país, dando à capital paraense uma configuração peculiar”, mas a área é
subutilizada pelas políticas públicas, o que leva
ao estado de abandono e às especulações, além

de algumas ideias desatinadas sobre o que fazer
com esse lugar.
“Nós precisamos cada vez mais compreender o valor desse patrimônio extraordinário,
entender como potencializar atividades econômicas dentro dessa imensa teia de trabalhadores e trabalhadoras que pode ser ativada a
partir do incentivo, e também os moradores do
lugar, porque o perigo da gentrificação é imenso
quando você pensa em intervenções sem atentar
às características do lugar. Cada casa da Cidade
Velha tem uma história da família, agrega valor
ao patrimônio arquitetônico. Não valorizar isso,
o que tem de elemento na trajetória humana, é
de uma estupidez tamanha”.
De acordo com o último censo do IBGE, a área
que compreende os bairros da Cidade Velha e
Campina, tem cerca de 25 mil moradores, entre
pessoas idosas, jovens e crianças, vivendo em 7
mil domicílios. Outros 1.300 estão vagos ou têm
usos ocasionais, o movimento de moradores que
alugam ou querem vender suas casas é constante.
Um novo censo será realizado este ano e teremos
a chance de ver o que mudou desde então.

11

PROJETO CIRCULAR

Esses projetos têm
estimulado o senso
de pertencimento
dos moradores do
Centro Histórico com
seus equipamentos,
de maneira notável.
Temos aprendido muito
com as dinâmicas do
Circular, sobre ativação
de negócios e ideias, e
sobretudo a ocupação
desses espaços”
— ÚRSULA VIDAL

Muita coisa vem se perdendo, moradores
deixando suas casa antigas, mas alguns espaços
vêm sendo alugados para empreendimentos
criativos que hoje integram a rede colaborativa
que atua em projetos, como o Circular Campina
Cidade Velha.
“Esses projetos têm estimulado o senso de
pertencimento dos moradores do Centro Histórico com seus equipamentos, de maneira
notável. Temos aprendido muito com as dinâmicas do Circular, sobre ativação de negócios e
ideias, e sobretudo a ocupação desses espaços”,
diz Úrsula Vidal.
Presente no 2º Fórum Circular – Patrimônio,
Cidadania e Sustentabilidade, em novembro de
2019, a Secretária diz que a experiência da sociedade civil é inspiradora. Ela esteve presente na
última edição do projeto, em dezembro de 2019,
e confessa que se perdeu circulando pelas ruas
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da Cidade Velha. Ela conta que foram 45 minutos
de caminhada em que pôde perceber esse potencial aglutinador do Circular.
“Entramos em uma rua, vimos uma movimentação onde tinha uma exposição. Viramos
em outra rua, estava um grupo tocando violão
na porta. Dentro já tinha acontecido um show.
Adiante, uma projeção de filmes numa pracinha.
Só sei que fomos dar no Canal da Tamandaré,
voltamos para perto da Igreja da Sé. E não era
só ficar, olhar prédio histórico, as fachadas das
casas também chamam atenção”, comenta.
No entanto, prédios históricos também precisam de políticas de restauro, que incluam
recursos para a manutenção de obras concluídas. No Pará, dos 46 equipamentos culturais
tombados pelo DPACH, 13 estão sob a tutela e
gerenciamento direto da Secretaria de Cultura
do Estado.

Em Belém, só no Centro Histórico, além do
Theatro da Paz e do Museu do Estado, há ainda,
o Complexo Feliz Lusitânia, o Museu de Arte
Sacra, o MAS, que compreende também a Igreja
de Santo Alexandre, o Museu do Círio, o Forte
do Presépio e a Casa das Onze Janelas, além do
Navio Corveta e o Palacete Faciola, este situado
na Avenida Nazaré.

AS CHUVAS QUE REVELAM
No início do ano, quando chove mais em
Belém, é comum que os descuidos com o patrimônio venham à tona. Não há como esconder.
Em 2019, mal tinha assumido a gestão à frente
da Secretaria de Estado de Cultura, Úrsula
Vidal precisou agir rapidamente para sanar,
por exemplo, os danos com o desabamento do
pedaço do forro de estuque do Museu do Estado.
Em 2020, foi a vez do Theatro da Paz.
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MEP

“Uma infiltração provocou o desabamento de
parte do forro do salão Pompeano do Mep, o
Palácio Lauro Sodré. Ainda estamos no processo
de revitalização, vendo a pintura e a reconstituição dos desenhos que fazem referência a essa
simbologia românica. Essa obra já está cerca de
42% concluída e agora vamos precisar fazer um
restauro mais completo na edificação. Vamos
cuidar de uma outra infiltração, na sala onde está
o Departamento de Patrimônio Cultural e Histórico do Pará (DPACH) e abrir, finalmente, para a
fruição e usufruto das pessoas, a parte de cima
do Palácio, que ainda está segregada”, explica.

Este ano, exatamente em 12 de janeiro, aniversário de 404 anos de Belém, partes do forro
de uma das varandas do Theatro da Paz, desabaram. “Em 2019 centramos força de maneira
mais emergencial no telhado do Theatro da Paz,
mexemos na sua subcobertura, mas já havia
infiltração e perda da substância da parte do
forro nas salas de ensaio e justamente de uma
parte do teto nas varandas laterais do teatro.
Agora, vamos iniciar um novo processo licitatório para fazer também a parte elétrica e da
pintura externa” diz Úrsula Vidal.
Está nos planos da Secult dar início em obras
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no Museu de Arte Sacra, priorizando a Igreja de
Santo Alexandre, cujo acervo em madeira é delicado e qualquer problema na cobertura causa
dano na parte interna da nave central. “Vamos
mexer primeiro no telhado, onde o processo
de fixação é complicado, além de caro, requer
a mudança da subcobertura, garantindo que a
água não corra para dentro”, afirma a Secretária.
Este ano, o Porto Futuro também será mais um
equipamento a ser gerido pela Secult. O complexo
turístico é alvo de críticas por parte de quem atua
na área do patrimônio e dos movimentos sociais.
As obras iniciaram em março de 2018 como proposição do Ministério da Integração Nacional, à
época em que Helder Barbalho foi titular da pasta.
Inaugurado no dia 12 de janeiro, com programação cultural em homenagem ao aniversário de Belém, o projeto do complexo, situado
nas imediações do Centro Histórico, inclui uma
ponte sobre o canal da Avenida Visconde de
Souza Franco (Doca), a abertura da Rua Belém,
ligando a Avenida Pedro Álvares Cabral à Travessa Rui Barbosa, além de praça gourmet, um
parque urbano e um estacionamento.
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Obras no
Palacete Faciola
envolve três
edificações

FACIOLA , UMA OBRA
DE 18 MILHÕES
Construído em 1901 e adquirido pelo Governo
do Estado na gestão anterior, o Palacete Faciola
passou anos se mantendo em pé apenas com
reforço estrutural. Em 2019, ao assumir a
gestão, este novo governo retomou o processo
de recuperação. Inicialmente, o trabalho foi
paliativo para evitar que as chuvas de inverno
prejudicassem ainda mais o prédio, situado em
área privilegiada da cidade, na Avenida Nazaré,
esquina com a Rua Dr. Moraes. A expectativa é
que seja feita a licitação do projeto completo de
restauração.
“Foram realizadas nos prédios algumas
intervenções, como a recuperação das paredes
internas e a catalogação dos azulejos das paredes
externas. Já fizemos também processo de drenagem, revitalização da cobertura, reforço do
escoramento”, diz Úrsula.
O projeto Palacete Faciola compreende três
edificações. As duas menores deverão ser ocupadas pelo Museu da Imagem e do Som do Pará
(MIS-PA), que hoje ocupa salas no Museu de
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Theatro da Paz

Arte Sacra. De acordo com o projeto de restauro,
o museu vai ganhar laboratórios e um auditório
para sessões públicas. A outra casa será ocupada
pelo DPACH, atualmente abrigado no MEP. Já
o grande prédio aguarda uma consulta pública
para ter definida a sua vocação.
“Vamos ouvir a sociedade civil. Há demandas para que o espaço seja utilizado pela cultura
popular, mas precisamos entender a vocação
daquele lugar tão central na cidade, situado em
uma área de convergência de manifestações
culturais e religiosas. O Círio passa na frente,
é local de dispersão do Arraial do Pavulagem.
Ainda estamos definindo, realmente há várias
demandas”.
A reforma estrutural dos três prédios,
segundo informa a Secretária de Cultura, deve
começar este ano, orçada em 18 milhões. “Desse
valor total, já temos 6 milhões garantidos para
começar. O restante ainda temos que ir buscar
e estamos pensando em trabalhar também com
recursos de emendas impositivas para serem
executadas no exercício de 2020”, conclui. n

Anfiteatro sem uso no Museu de Arte Sacra
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MUSEU DA
IMAGEM E
DO SOM
IDEALIZADO PELA ESCRITORA ENEIDA DE
MORAES E CRIADO POR DECRETO, EM 1971,
EM UMA SESSÃO SOLENE NO THEATRO DA
PAZ, O MIS-PA SEGUE COM DIFICULDADES
PARA DESENVOLVER SUAS FUNÇÕES E
MANTER VIVO UM ACERVO QUE REÚNE
QUASE 6 MIL TÍTULOS.
Por LUCIANA MEDEIROS
Fotos CLAUDIO FERREIRA
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F

uncionando hoje no Museu de Arte
Sacra, o MIS-PA tem como diretor o
cineasta paraense Januário Guedes,
que, aliás, estava presente naquele
momento solene no Da Paz, há
quase 50 anos. Militante do audiovisual paraense, já integrou a Associação Brasileira de Documentaristas – Seção Pará, assinou
a direção de documentários, vem acompanhando
as diversas discussões e movimentos cinematográficos da região e sabe muito bem o quanto a
memória audiovisual é importante.
“A memória só existe audiovisualmente.
Na memória não vem nada escrito, você tem
imagens e sons. É assim que você lembra das
coisas e estas são memorizadas. O que é imaginar? Pensar por imagem. Memória é o que existe
na sua cabeça, se você não registrar e preservar
isso, vai esquecer a sua história, o seu passado
e sua origem. Não é só uma questão de mercado
audiovisual, estamos falando de memória”.
Hoje, à frente da direção do MIS-PA, Guedes
diz que a missão é árdua, mas pode melhorar
em 2020, principalmente com a expectativa de
mudança para uma das edificações do Palacete
Faciola, que está em processo de restauro. Além
de uma merecida sede nova, será um espaço
adequado não só para abrigar seu acervo, como
desenvolver programações e atender à demanda
de pesquisa da população, além de visitantes e
estudiosos interessados em conhecer a história e
manifestações culturais do estado.
O MIS-PA tem uma história de itinerância não
desejada e muitas inquietações. Em 1983 teve
seu primeiro espaço, uma casa na Rua Arcipreste
Manoel Teodoro, que segundo contam os funcionários mais antigos foi viabilizada pelo primeiro diretor do museu, o músico Paulo André
Barata. Ficou pouco tempo ali, até ressurgiu nos
anos 1990, no Centur, fazendo parte da Fundação Cultural do Pará, antes atrelada à Secretaria
de Cultura do Estado, que é a responsável pela
instituição.
De lá pra cá, passou por momentos produtivos, viveu mais tempo esquecido e hoje precisa
de atenção e ações concretas. No momento, o Mis
não consegue fazer atendimento ao público, e
nem projetos de incentivo à produção ou mesmo
restauração de inúmeros títulos que estão à beira
de serem perdidos.
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“Trabalhar na área cultural é um trabalho
de resistência, principalmente neste momento
em está acontecendo no país um desmonte na
área da cultura, levando tudo que se conseguiu
avançar neste processo. No entanto, como
disse o Suassuna, num realismo esperançoso,
aqui no Pará, acho que é possível dar um passo
adiante e trazer o Mis para outro patamar”,
diz o diretor.

TÍTULOS EM PELÍCULA
PRECISANDO DE RESTAURO
Em películas, o acervo do MIS-PA tem cerca
de 2.200 títulos, em 8mm, 16mm e 35mm. As
coleções mais preciosas são a de Líbero Luxardo
e a de Milton Mendonça, mas há ainda filmes
em curta-metragem e outras raridades em
preto e branco doados pelas extintas TVs Marajoara e Guajará, e em cor também, doados pela
TV Liberal, com imagens de reportagens das
décadas de 1970 e 1980.

18

Laboratório do MIS-PA:
moviola sem uso e
estantes do acervo de
fitas VHS e arquivos
digitais.

Os títulos mais antigos, datam dos anos 1940,
com registros institucionais produzidos pela
Comissão Demarcadora de Limites. Há filmes
didáticos do Senac, além de filmes de ficção
estrangeiros e nacionais, oriundos de coleções
particulares doadas ao museu. Da produção mais
recente, há diversos curtas-metragens da então
nova geração do audiovisual paraense dos anos
1990 e início da primeira década de 2000.
Sem restauro e acondicionado de forma nada
ideal, muita coisa já deve estar perdida, mas é
difícil de dar um diagnóstico preciso, pois as
duas moviolas que integram o patrimônio material do MIS-PA, também estão sem manutenção,
impossibilitando que seja feito o processo de
identificação dos danos.
“Encontramos o museu com muitos problemas. Precisamos de melhoria nas suas atuais
instalações e de manutenção, aquisição de equipamentos e a digitalização dessas películas para
colocar à disposição do público. Tem muita coisa

não identificada. Coisas em 16 mm. Filmes em
preto e branco, o material da Comissão Demarcadora de Limites, coisas da Casa de Estudos
Germânicos. Precisamos fazer um projeto de
restauro de grande parte desse material”, diz
Januário Guedes.
Embora as latas com os rolos de filmes sejam
mantidas em salas com ar-condicionado, isso
não é o suficiente. Em uma delas, chamada de
Sala da Quarentena, há dezenas de películas
estragadas. Observamos que em uma das salas,
um dos aparelhos está quebrado por falta de
manutenção.
Em 2007, com recursos de edital da Petrobrás,
um projeto beneficiou obras de Milton Mendonça, assim como recuperou filmes de Líbero
Luxardo, possibilitando que, em 2008, fosse
realizado um seminário especial para comemorar o centenário de nascimento do cineasta, mas
desde então não houve mais nenhuma restauração de película.
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“Neste primeiro ano, fizemos estudos e
levantamentos para “tomar pé” da real situação.
As pessoas que estiveram aqui antes fizeram um
esforço enorme para a conservação do museu.
Houve resistência e se conseguiu manter o funcionamento, ao menos em suas mínimas condições de conservação. Espera-se que em breve
possamos mudar todas as instalações para uma
das edificações que integram o projeto do Palacete Faciola”.
Atualmente, as mostras de acervo que vêm
sendo realizadas no MIS contemplam filmes de
Líbero Luxardo, de Milton Mendonça e de alguns
outros diretores de curtas, cujas películas já estão
digitalizadas. As exibições internas ocorrem de
dia, numa mesma sala sem refrigeração, sendo a
mesma em que estão peças antigas que contam
um pouco da evolução tecnológica da linguagem
audiovisual na televisão paraense. Há câmeras
fotográficas, roteiros e outros documentos, além
de discos e aparelhos de som antigos.

DEPOIMENTOS E
IMPORTANTES REGISTROS
O MIS-PA também guarda mais de 3.000
títulos em VHS, Betacam e DVD. E enquanto o
processo com as películas é mais complicado,
pois exige ferramentas e equipamentos específicos, esse outro acervo é tratado diariamente,
com limpeza, digitalização e catalogação de
material. É rotina tirar mofo. Fazer a digitalização e identificação de materiais novos que
chegam. A área técnica de manutenção e videoteca ficam no segundo andar, próximas da sala
de exposição e projeção.
É lá que encontramos Cláudio Seabra, 66, o
funcionário mais antigo do Museu da Imagem
e do Som. Lotado na Secretaria de Cultura, em
1976, na época Secretaria de Cultura, Desportos
e Turismo, ele passou a trabalhar no MIS-PA
quando a sede funcionava no Centur, ocupando
um espaço generoso no quarto andar, e que, provavelmente, foi, até agora, sua melhor estadia.
Tinha sob sua tutela a Fonoteca Satyro de Melo e
o Cine Líbero Luxardo.
“A atriz Yéyé Porto era a diretora. Na equipe
estavam o fotógrafo e jornalista Mariano Klautau
Filho e a jornalista Rose Silveira. Também passaram por lá o também fotógrafo Geraldo Ramos
e o escritor Edyr Proença. Nesta época, o MIS-PA
se reorganizou, tínhamos uma boa visitação de
pessoas que frequentavam o cineminha, fora
visitação para pesquisa, os estudantes, então,
eram umas 180 pessoas por dia recebidas. Só no

Encontramos o
museu com muitos
problemas. Precisamos
de melhoria nas suas
atuais instalações e de
manutenção, aquisição
de equipamentos e a
digitalização dessas
películas para colocar à
disposição do público.”
— JANUÁRIO GUEDES
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auditório tínhamos 60 lugares”, conta Seabra, que se diz apaixonado pelo museu.
Nessa época, o MIS-PA gravou em VHS programas, como
o Relato de Experiência e o Projeto Depoimento. Os registros
eram feitos, muitas vezes na presença de público, no Cine Líbero
Luxardo. É possível encontrarmos falas de Acyr Castro, Adelermo Matos, Alberto Bastos, Aloísio Chaves, Altino Pimenta,
Armando Pinho, Benedicto Monteiro, Benedito Nunes, Camilo
Porto, Carlos Lontra, Clara Pinto, Dina Oliveira, Gabriel Hermes,
Geraldo Sales, João de Jesus Paes Loureiro, Lúcio Flávio Pinto,
Marcos Drago, Max Martins, Mestre Izoca, Mestre Verequete,
Padre Giovanni Gallo, Paulo André Barata, Pedro Veriano, Pierre
Beltrand, Tacimar Cantuária, Vicente Salles, Waldemar Henrique e Walter Bandeira, entre outros.
“Fazemos aqui um trabalho de formiguinha. Todos os dias
tratamos esse material. Terminou a última fita, começamos tudo
de novo, porque no nosso clima é difícil fazer a manutenção. Em
média, levamos de 15 a 30 minutos para limpar cada rolo de fita
VHS, mas com equipamento correto isso poderia ser agilizado.
Tem muita coisa digitalizada, mas ainda é menos que a metade.
E tudo precisa ser organizado também para que facilite a consulta pública”, explica Seabra.
Também está no acervo do MIS-PA, a preciosa Coleção Waldemar Henrique, com cerca de 385 vinis, além de milhares de
partituras, documentos pessoais, fotografias, objetos de arte
que contam a história de vida e obra do compositor. Integram
o acervo musical do museu, ainda, uma série de instrumentos,
entre outros objetos que chegaram à instituição por meio de
doações. É ou não é uma preciosidade? n

Cláudio Seabra,
o funcinário mais
antigo do MIS.

Fazemos aqui um trabalho de
formiguinha. Todos os dias
tratamos esse material. Terminou
a última fita, começamos tudo
de novo, porque no nosso clima é
difícil fazer a manutenção.”
— CLÁUDIO SEABRA
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ENSAIO FOTOGRÁFICO
OTAVIO HENRIQUES, CLAUDIO FERREIRA E URSULA BAHIA

A PELE
QUE HABITO

T

razemos em nosso ensaio fotográfico
o conjunto de 15 das 19 imagens que
integraram a exposição “A Pele que
Habito”, aberta no 2º Fórum Circular,
em novembro de 2019, no Museu de
Arte Sacra. Resultado de um pensamento coletivo, a mostra percorreu um caminho sinuoso,
absorvendo ideias e percepções dos cenários e
contextos que lhe desenharam os panos de fundo.
Os registros dos fotógrafos Otavio Henriques
e Claudio Ferreira, e da fotógrafa Ursula Bahia,
gestora do Atelier Galeria Jupati, sobre o centro
histórico de Belém, mais especificamente, o
bairro da Cidade Velha, foram além do patrimônio histórico, para capturar o olhar do morador e
daqueles que vivenciam o seu cotidiano.
Produzidas durante a atuação dos fotógrafos do projeto e a partir de uma pesquisa fotográfica realizada para integrar o Mapa do Afeto
da Cidade Velha, ainda inédito, as imagens nos
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remetem ao diálogo sensível com a humanidade
e a poesia dessa gente, suas realidades frágeis e
potentes, em um sítio ao mesmo tempo protegido e pressionado pelo tempo.
Otavio Henriques e Claudio Ferreira são
irmãos. E já vêm há bastante tempo registrando
a cidade. Para Otavio, o projeto Circular é uma
oportunidade de adquirir conhecimentos variados. Foi ele quem presenteou o irmão coma
câmera fotográfica. Ambos se apaixonaram pela
fotografia e largaram suas profissões para se
dedicarem à imagem.
Ursula Bahia, gestora do Atelier Galeria Jupati,
na Cidade Velha, onde também mora, começou
a fotografar aos 15 anos, durante as viagens da
família e os eventos do colégio e desde então não
parou mais. Apaixonada pelo bairro em que vive
e trabalha, neste trabalho, a fotógrafa foi buscar
a beleza das imagens, retratando também os
fragmentos e detalhes dos casarões históricos.
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URSULA BAHIA
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DESENHOS
URBANOS
AS CENAS DO COTIDIANO DE BELÉM ESTÃO
SENDO TRADUZIDAS EM DESENHOS QUE HOJE
FAZEM PARTE DO VASTO ACERVO DO URBAN
SKETCHERS, UM MOVIMENTO QUE CONECTA
ARQUITETOS, ILUSTRADORES, DESIGNERS
GRÁFICOS, WEB DESIGNERS, PINTORES E
EDUCADORES DO MUNDO TODO.
Por LUCIANA MEDEIROS
Fotos OTAVIO HENRIQUES

N

em todo mundo conhece, mas certamente é
algo que não deve passar batido para quem
gosta de desenhar. O Urban Sketchers surgiu
em 2007, com uma iniciativa muito simples
do ilustrador espanhol Gabriel Campanario.
Primeiro, ele criou um grupo no Flickr, para
postar seus desenhos urbanos e depois, um blog onde correspondentes de todos os lugares do mundo passaram a postar
regularmente suas histórias através dessa arte.
A ideia é divulgar desenhos e ilustrações locais, promovendo essa prática como uma forma de conectar pessoas,
independente de cor, classe social, idade ou credo. A organização Usk tem até um manifesto, instruindo os desenhistas
a não só desenharem por meio da observação direta, como a
contarem a história de ambientes e lugares visitados. O lema
do movimento é: “Veja o mundo de desenho em desenho”.
“Em Belém, posso dizer que tudo começou no 1º laboratório de modelo vivo que aconteceu na Casa das Artes, em 2015,
com a professora Renata Maués. Naquele momento conheci
também o professor Arthur Dias, que tem sido um grande
parceiro nestas ações, e foi quando também vários desenhistas profissionais ou não, da cidade, se encontraram. Depois
realizamos o Rabiscar, que foi outro laboratório de desenho,
urbano já fora do modelo vivo, que era dirigido pelo Volnei
Nazareno, outro artista que deu toda força e apoio para esse
tipo de atividade ser desenvolvida aqui”, diz Igor Diniz, designer e ilustrador.
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O foco central do Usk é o desenho de observação. Um grupo se encontra em determinado
local da cidade e passa, a partir daí, a observar o
espaço urbano ao redor para desenhar. Há troca
de ideias, contatos, mas principalmente o Usk
Belém tem sido um espaço para que gente nova
no desenho mostre seu traço, e se conecte com
este universo de forma mais ampla.
“Nestes últimos anos já produzimos muito
material, mas ainda precisamos fortalecer mais
essas ações, de repente pensar em exposições
que tenham esse vínculo direto com esses temas
que contam nossa história e cultura, coisas que
passam a serem vistas por um outro ângulo de
interpretação, no caso, de cada desenhista”,
conclui Diniz.
Além dos novos desenhistas ou apenas aspirantes, os encontros também trazem participação de educadores, como é o caso de Arthur Dias,
que já acompanha o movimento desde o início,
e também o arquiteto e professor Nelson Carvalho, que chegou junto dessa turma há menos
tempo, mas que já vem exercitando esse desenho
de observação da cidade há muito tempo, só que
de forma mais solitária.
Nelson Carvalho diz que sua relação e interesse pela cidade vai além de sua formação
técnica na Arquitetura. Ela é aprofundada por
meio do desenho, o que lhe proporciona olhar
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Belém por uma perspectiva mais enriquecida de
informações, inclusive técnicas.
“Minha produção artística vem através do
desenho, um desenho que é feito de maneira a
humanizar essa relação com a cidade. O desenho
é feito a mão. Essa que é a grande questão pra
mim, desenhar a cidade ultrapassando os limites
da questão técnica do desenho, autocad, desenho
em programa de computador não sei mais o quê.
Isso não me interessa pra esse trabalho aqui. É
preciso que eu me afaste bastante desse aspecto

técnico, arquitetônico, para resgatar a ideia da
mão livre e com isso resgatar a humanização
deste olhar”, comenta Nelson.
Arquiteto premiado, com inúmeros trabalhos
executados na cena cultural da cidade, Nelson
diz que costuma frequentar os lugares que o
inspiram a desenhar. Circula por aí, geralmente
a pé ou de bicicleta, um exercício que permite
uma captura mais lenta da cidade, guardando na
imaginação o que depois se traduz no desenho.
Sim, ele também desenha de memória.

o
REVISTA
REVISTA
No 6 - N
FEV/MAR
4 - FEV/2019
2020

Arthur Amorim
Dias, sociógo e
professor de arte.

“Raramente eu estou dentro de um carro,
só em eventualidade, ou por necessidade. Tudo
que eu olho, guardo na memória, no meu mapa
afetivo. O que eu faço agora é resultado de uma
observação crítica, muitas vezes, porque a cidade
que está desenhada ali muitas vezes é caótica. É
uma coisa despótica, mas que está presente, essa
cidade existe, se impõe e se mostra de um jeito
forte e absolutamente criativo. Adorei a ideia de
me juntar ao pessoal mais jovem, sou professor e quero também dar minha contribuição ao
Usk”, conclui Nelson.
Outra contribuição tem sido a parceria com
Arthur Amorim Dias. Formado em sociologia,
graduação que ele nunca exerceu profissionalmente. No desenho, é autodidata e se tornou um
professor. Aderiu ao movimento USk a partir da
interação com os artistas que frequentam a Casa
da Linguagem e o Curro Velho, onde já ministrou
várias oficinas.
“A partir dessas oficinas, fui fazendo contatos com cada vez mais pessoas, conhecendo, e
foi surgindo essa ideia do Usk, também porque
em outras partes do Brasil já existe esse movimento e nós vimos que é algo mundial, uma
coisa bacana, saudável, porque se vê uma valorização do espaço urbano neste sentido. O artista
volta seu olhar pro espaço urbano e o interpreta.
Isso, de certa maneira, também está valorizando
o ser humano como o elemento que dá, digamos
assim, personalidade e características sociais a
estes espaços urbanos”, diz Arthur.
Além de compartilhar sua visão de mundo
pelo desenho, o Usk também é um canal de
divulgação para os artistas. “É uma oportunidade de termos visibilidade para o nosso trabalho. O Usk vem ganhando reconhecimento e a
gente soma com outros projetos, como o Circular, que eu acompanho, e que tem tido um crescimento também, eu acho legal isso, é a possibilidade de nos fazermos algo, de oferecer algo a
mais pra Belém”, continua.
Arthur também chama atenção de que o Usk
é uma atividade diferenciada, porque o negócio
é feito só com papel, lápis, borrachas, algumas
tintas, resgatando um fazer mais manual, valorizando extremamente as habilidades artísticas do ser humano sem o auxílio de tecnologia.
Conectando-os, de fato, não somente entre eles,
mas com a cidade e sua cultura.
“É bonito de se ver, porque já passamos
dos 40, mas tem os jovens que já começaram
a pensar o espaço urbano como artista, e este
olhar, eu sempre digo para os meus alunos, que

Tudo que eu olho,
guardo na memória, no
meu mapa afetivo. O que
eu faço agora é resultado
de uma observação
crítica muitas vezes,
porque a cidade que está
desenhada ali muitas
vezes é caótica.”
— NELSON CARVALHO,
ARQUITETO

ao desenhar, nós estamos fazendo um retrato
daquilo que vemos, e assim estamos valorizando
essa atividade artística, a cidade e o individuo. E
o que é mais bacana é que isso junta as pessoas”.
Arthur nota que o artista em geral é uma pessoa
reservada. “É meio tinhoso, né?”, comenta. “Ai
depois a gente percebe porque não consegue
fazer exposição, não sabe porque não consegue
vender seu próprio trabalho. É por causa dessa
introspecção. O Circular nos dá também esse
lado bom da visibilidade. Há poucas semanas,
eu conheci um artista extraordinário, que eu
nem sabia que existia, e que acabou ficando meu
amigo, que é o Otávio Castro, e foi através de um
evento como este que o conectei”, finaliza. n

Para acompanhar e interagir:
www.facebook.com/
UrbanSketchersBelem/
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IDENTIDADE
E AFETO
ARTISTAS E PÚBLICO PARTICIPANTE DO CICLO
DE AÇÕES EDUCATIVAS DO PROJETO CIRCULAR
CONTAM COMO AS OFICINAS CONTRIBUÍRAM PARA
O REALINHAMENTO DE MEMÓRIA E PROCESSOS
DE IDENTIDADE DE MORADORES DE BELÉM COM O
CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE.

Por WANDERSON LOBATO
Fotos: OTAVIO HENRIQUES E
CLAUDIO FERREIRA

F

oi uma das experiências mais ricas da minha
vida. Entrar em contato com aquelas pessoas,
com aquelas senhoras, com aqueles senhores
me fez ver a vida de outro modo”, diz Leonel
Ferreira, ator e diretor com 20 anos de experiência artística, responsável pela oficina Vivência Teatral – Memória e Identidade.
As palavras dele ilustram bem a iniciativa que, mais do
que refletir sobre as edificações tombadas, procurou evidenciar o patrimônio humano do Centro Histórico, repercutindo na vida não só dos participantes, mas na dos instrutores também. Rica e produtiva, a oficina trabalhou com
um públ ico específico, os idosos do Abrigo João de Deus.
“Isso trouxe para nós uma carga densa e potente de
memórias afetivas que resultou num cortejo cênico. Isso
tudo possibilitou uma riqueza de troca de saberes sem
igual. Mudou meu modo de ver a vida. Que precisamos viver
intensamente cada dia de nossas vidas, na medida do possível, sermos felizes”.
Leonel explica que a oficina teve como objetivo levar os
participantes a um experimento cênico, por meio do teatro
de rua e outras linguagens artisticas, para que os participantes pudessem ocupar os espaços do bairro da Cidade
Velha contando suas memórias.
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“Fazer o bem. Estar junto com as pessoas
que a gente ama. É o amor que vai nos salvar.
É o amor que transforma nossas vidas. Isso era
muito presente na fala deles, não só a saudade
do que viveram, mas o dia de hoje, onde o amor
pra eles é a tábua de salvação pra se ter dias
melhores”, conta Leonel.
“Foi uma experiência rica de afetos, de troca
de carinho e de muita sinceridade. Você não sai
igual quando adentra neste universo. Isso pra
mim foi uma grande, grande experiência. E que
tá me acompanhando desde então”, afirma.

TECENDO A CRIATIVIDADE
Para Roberta Mártires, ministrante da oficina
Crochê Criativo, o importante é destacar que
o patrimônio maior da Cidade Velha são as
pessoas, suas histórias, suas vivências e o que
elas representam para o bairro.
“A gente tem um bairro que é centro histórico,
que tem muitos prédios, muitas histórias, mas
acho que os moradores são a riqueza maior do
bairro. E a oficina foi legal porque conheci pessoas
novas. Teve umas trocas muito legais”, conta.
Assim como Leonel, o contato com os participantes da oficina não terminou e promete novas
experiências, pois a iniciativa possibilitou a oportunidade de criar um coletivo de crocheteiras.
“A ideia é que em 2020 a gente crie uma
coleção, trabalhando juntas e que utilize um dia
do Circular para fazer um desfile pra mostrar as
peças, imagino que essa oficina ainda vai render
bons frutos pra todas nós”, afirma.
Lara Soeiro, 22 anos, moradora da Cidade
Velha, foi uma das participantes da oficina. Para
ela, a experiência também foi marcante. “Pra
mim foi muito bom, porque controlou minha
ansiedade. Conhecer a história não só das outras
pessoas, mas conhecer a história da própria
cidade. Adorei participar”, diz, empolgada.

MEMÓRIAS DE PAPEL
Responsável pela oficina Velha Memória –
Velha Saudade, o artista Paulo Emílio Campos de
Melo também se entusiasma ao falar da experiência. Ele conta que o trabalho estava focado em
produzir caricaturas de personagens da Cidade
Velha/Campina e que o resultado foi surpreendentemente bom.
“Fiquei surpreso tanto pelo interesse despertado, quanto pelo material produzido pelas
pessoas. Digo isso porque a técnica, antiquíssima,
requer um tempo do qual as pessoas não podem
ou não querem dispor e com relação ao resul-
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tado, para iniciantes, e diante de desafio grande
que é fazer caricatura em papietagem, algo muito
difícil, o resultado foi muito bom”, comemora.
Paulo Emílio ainda destaca a importância da
temática voltada para produção de personagens
dos bairros como uma forma de valorização. “Foi
interessante a escolha da temática com os personagens, para a gente perceber o patrimônio
não só arquitetônico, mas o humano também. O
que pouco se fala”, afirma.

CONVERSAS REVELADORAS
Michel Pinho, historiador e fotógrafo, que
durante os dias do Circular reúne até 500
pessoas em caminhadas pelos monumentos
históricos, viveu uma experiência diferente nas
duas edições do História, Café e Bolo, atividade
realizada nos bairros da Campina e Cidade Velha.
“Foi um ganho muito substancial na minha
relação como historiador com as pessoas e
imagino para o Circular em relação ao seu
público. Porque ele possibilita uma conversa
personalizada quase individual entre os moradores do bairro e a história do bairro”, afirma.
Para Michel, a experiência fez com que as
pessoas remontassem a história do bairro, a
ocupação de Belém, as ruas, as igrejas, com a
histórias de suas famílias.” Isso fez com que
as pessoas saíssem de lá mais interligadas em
relação a sua vivência individual com a história
da cidade”, completa.

Teve gente de todas as
idades e possibilitou
essa troca, as pessoas
se reconheceram,
rolou conversa de criar
grupos pra fazer saídas
de bordado. Fiquei
feliz, porque a gente
conseguiu experimentar
artisticamente e se
provocar a estar, ocupar
e observar e representar
e transcrever essa cidade
que a gente corre e, às
vezes, esquece.”
— NANAN FALCÃO
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BORDANDO
EDIFICAÇÕES E PAISAGENS
O Bordado e a Cidade, oficina ministrada pela
atriz e figurinista Nanan Falcão, teve como premissa promover aos participantes um encontro
entre suas memórias e o patrimônio da cidade,
transportando essa experiência para o bordado.
Mas não um bordado decorativo, tradicional,
mas sim uma experimentação artística.
“A oficina teve três momentos. O primeiro,
quem somos, onde houve a apresentação dos
participantes e dos pontos básicos do bordado.
O segundo movimento, para onde olhamos,
fizemos o exercício de fotografia, de lançar um
olhar mais cuidadoso sobre a cidade. E o terceiro, como transcrevemos isso para o bordado”.
Nesse momento, os participantes puderam realizar experimentações em cima dos desenhos,
utilizando linhas não convencionais, criando
texturas e volumes.
“Foi minha primeira oficina de bordado como
experimento artístico, não como bordado decorativo. Teve gente de todas as idades e possibilitou essa troca, as pessoas se reconheceram,
rolou conversa de criar grupos pra fazer saídas
de bordado. Fiquei feliz, porque a gente conseguiu experimentar artisticamente e se provocar
a estar, ocupar e observar e representar e transcrever essa cidade que a gente corre e, às vezes,
esquece”, conclui Nanan.
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Oficina da
Associação
Fotoativa buscou a
arte para falar de
patrimônio.
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VIVÊNCIAS NO PORTO DO SAL
A oficina Ver a Memória, comandada por
Vandiléia Foro, foi realizada em dois momentos
e o que era para ser um resgate do hábito de se
conversar na porta de casa, acabou se transformando numa troca de experiências e vivências
da área no entorno do Mercado do Sal, onde
ocorreram os encontros.
“A oficina aconteceu dentro daquele ambiente
vivo que garantiu um despertar sensorial para as
nossas memórias passadas e futuras. A ideia foi
falar da relação dos participantes com aquele
lugar. O que você tem a ver com o Porto do Sal?”
conta Vandiléia.
Para Camila Freire, que está desenvolvendo
uma dissertação de mestrado em Artes sobre o
Projeto Circular, a experiência de participar da
oficina foi um encontro com a Cidade Velha.
Uma oportunidade de trocar memórias, afeto e
aprendizagem sobre o bairro e o Porto do Sal.
“Eu me propus a experimentar a oficina como
mecanismo de ativação para a pesquisa de trabalho que desenvolvo, contudo, para além dessa
ativação, várias pequenas sensibilidades foram
ativadas em mim, ressignificando meus modos
de compreender meu trabalho, minhas relações
com o outro e com minha própria cidade”, conta.

FOTOGRAFIA COMO AFETO
Luzes de Afeto sobre a Campina foi a oficina
comandada pela Associação Fotoativa, que criou
um ambiente de encontros entre os participantes
e o bairro da Campina, reunidos em momentos de
experiências com a luz e a produção de imagem.
Anne Dias, que junto a José Viana e Irene
Almeida, foram os facilitadores dos encontros,
explica que desde 2005 a Fotoativa vem trabalhando no sentido não só de ocupar o Casarão na
Praça das Mercês, mas ocupar o entorno do local.
“Ocupar que significa construir relação com
o entorno, o Casarão não se esgota nele mesmo.
Ele está ali participando de um entorno que
envolve os trabalhadores da área, os trabalhadores do Ver-o-Peso. Toda uma dinâmica relacional do entorno do casarão. Então, participar
desta oficina é construir cada vez mais essa
relação com o entorno. A gente pensa nos casarões, mas sobretudo nas pessoas e como elas são
o patrimônio também”, explica Anne.
Luzes de Afeto sobre a Campina se desdobrou
em três atividades, a Oficina de Pincel de Luz,
a Câmera Obscura e ação Retratos. Os encontros
reuniram diferentes pessoas, tanto moradores e
trabalhadores do bairro e fora dele e até alguns

Máscaras:
Rubão e Anne Dias.

jovens indígenas venezuelanos da etnia Warao,
refugiados em Belém.
“Olhar o processo da luz, visibilidade, pertencimento, isso tem muito a ver com a história da
Fotoativa, que desde 1984 vem trabalhando com
esses processos relacionados com as pessoas,
com o lugar e os contextos sociais. Então, trabalhar com a Luzes de Afeto é revisitar e atualizar
experiências com a cidade”, completa. n
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OUTROS
OLHARES
PARA A
CIDADE
A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL EM
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
E DA MEMÓRIA, VEM COMPARTILHANDO
INFORMAÇÕES, EM QUE HISTÓRIA E
CULTURA SE CONECTAM POR MEIO DA
ARTE EM SUAS DIVERSAS LINGUAGENS.

Por WANDERSON LOBATO
Fotos de arquivo: CIRCULAR/TRILHAS DO LITERÁRIO

M
Ao centro, Marco
Antonio, que
coordena o projeto
Bike Tour.

arco Antonio Brasil, professor de Arte-Educação, é um
dos principais militantes em Belém pelo uso da bicicleta
como meio de transporte e, porque não, para se conhecer
a cidade. Nos últimos seis anos, ele tem levado adiante
o projeto Ciclo Turismo, com parcerias informais, como
identifica, com o IPHAN, o SIM-SECULT e a UFPA.
“A gente se inspirou no roteiro Geo-Turístico, da professora Maria Goretti
Tavares, da Faculdade de Geografia da UFPA. A princípio, o projeto era voltado
para agregar ciclistas que quisessem fotografar todo o conjunto do patrimônio
histórico, a gente tinha um projeto chamado Bike Clic, reunindo esses fotógrafos. Depois, nos aprofundamos e surgiram os circuitos durante os finais de
semana voltados à visitação em galerias de arte e teatros. O projeto tem uma
ligação íntima com esse cenário da cidade. A única diferença é que a gente vai
de bicicleta”, explica.
Ele aponta que muito pouco tem sido feito pela preservação do patrimônio histórico e sente falta de um investimento maior na área desse turismo
mais sustentável, que valorize a cultura e a vida das pessoas. “Não há um
projeto voltado ao turismo, a não ser os eventos ocasionais. O nosso projeto,
a exemplo, é educativo e tem como finalidade levar o público amante da bike
a conhecer Belém.
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Vânia Torres (UFPA), do
projeto Trilhas do Literário
Durante os passeios, os ciclistas também
acabam detectando o estado de abandono em
pontos considerados turísticos. Muitos deles
fotografam e comentam em redes sociais, formando uma espécie de denúncia vinda da sociedade civil que realmente está circulando por
estes espaços. Em 2016, o projeto deu início a
um levantamento da situação dos imóveis históricos. Neste período, de acordo com Marco
Antonio, foram registrados mais de 480 prédios
públicos.
“Quando a gente visita o cenário, a gente vai
anotando, a partir de uma metodologia acadêmica, e vai especificando o prédio, o contexto
histórico desse prédio”, explica ele, sem otimismo. “Vou falar uma coisa, tá complicado. O
IPHAN está praticamente quebrado. Os órgãos
voltados à cultura estão sem recurso. Não temos
perspectiva boa pra 2020, mas estamos na resistência e vamos esperar a próxima gestão da Prefeitura”, conclui.

POESIA NO CONCRETO
Para quem tem Belém como motivo de inspiração deve ser mais difícil conviver com esta
situação. Paulo Nunes, poeta, autor de obras,
como Traço Oco (Penalux, 2018, semifinalista
do prêmio internacional Oceanos, de 2018), é
professor do curso de Letras e do Programa de
Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e
Cultura, da UNAMA.
“Sabe aquela canção que a Calcanhoto canta
e diz: “Ah! Essa cidade me atravessa...”, pois é,
Belém me atravessa, para o bem o para o mal;
momentos de amor e raiva, muita raiva. A cidade
é um organismo vivo, feita de pessoas, de todos
os rostos, classes sociais e o poder público. Ao
andar por Belém, a gente vê tanta coisa errada,
lixo por toda parte, calçadas (quando há) ocupadas, esgoto a céu aberto. Belém é uma cidade
ácida, e sua acidez me provoca, como professor
e como poeta também”, conta.
Autor de uma trilogia sobre Belém: Banho de
chuva, O mosquito q’engoliu o boi e Baú de bem
querer. A próxima antologia de poemas vai se
chamar O Livro da Casa Sumida: 969 e trará sua
vivência no bairro do Umarizal, o antigo bairro
dos pretos de Belém. “Minha obra é atravessada
por Belém e suas pessoas, personagens, tipos,
becos, baixadas, enfim, todo este movimento
intenso que é esta urbe ácida, mas fascinante.
Belém, uma cidade que me atravessa”, atesta.
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A cidade é um organismo vivo, feita de pessoas, de todos
os rostos, classes sociais e o poder público. Ao andar por
Belém, a gente vê tanta coisa errada, lixo por toda parte,
calçadas (quando há) ocupadas, esgoto a céu aberto.”
— PAULO NUNES

Para ele, Literatura e Patrimônio geram temas
fascinantes, nos quais trabalha há muitos anos.
Paulo afirma que Belém está doente, que as duas
últimas administrações da cidade foram pífias.
“Talvez tenhamos em Belém mais um ‘matermônio’, mas precisamos avançar para o “fratermônio”, e isso somente ocorrerá quando os
diversos segmentos da sociedade se investirem
de que são donos e cuidadores do espaço. Não

creio que governos afastados das bases, fechados em gabinetes possam dar respostas sem a
sociedade civil interferir, opinar”, acredita.
Paulo chama atenção para projetos da sociedade
civil, como o próprio Trilhas do Literário, o Roteiro
Geo-Turistico, os roteiros históricos do professor
Michel Pinho e o Projeto Circular. “Tudo isso traz
à tona nosso patrimônio cultural, riquíssimo e faz
a gente amar Belém, apesar de amar Belém”.
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Convite a conhecer a cidade por meio da Literatura

PROJETO E MEMÓRIA
O Trilhas do Literário é fruto do projeto
Belém da Memória, a cidade e o olhar da Literatura desenvolvido na década de 1990 por uma
equipe multidisciplinar da Unama. Em 2006, o
Trilha se tornou um projeto, hoje realizado duas
vezes ao ano, em Belém, por meio de parceria
entre o Projeto de Extensão Amazônia e Narrativas Urbanas: experiências comunicativas,
cidade, representações e sujeitos (NarrarCidades), da UFPA, e o Projeto Academia do Peixe
Frito (PPGCLC/UNAMA). Além de Paulo Nunes, o
projeto também tem coordenação da professora
e jornalista Vânia Torres.
Em 2019, o último Trilhas foi realizado em
novembro. A 13ª edição rendeu homenagens

ao poeta Ruy Paranatinga Barata, em comemoração ao então centenário do escritor paraense. O projeto propunha ao público não só ler
os poemas do poeta, mas também o caminhar
pelas ruas do Centro Histórico de Belém, a fim
de vivenciá-los.
O roteiro, intitulado Circuito Presidente
Vargas, saiu da Praça do Relógio, no Ver-o-Peso, para a Praça Pedro Teixeira, na Escadinha
do Cais do Porto, e subiu até a Casa da Linguagem, em frente à Praça da República, não sem
antes passar pelo Instituto de Ciência da Arte, no
antigo Núcleo de Artes da UFPA, pelo Theatro da
Paz e, claro, pelo Bar do Parque, onde o poeta,
diversas vezes foi visto em rodas de longas discussões poéticas e políticas. n
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Foto: Hermes Júnior / HJ

CIDADE
CRIATIVA DA
GASTRONOMIA
O TÍTULO FOI RECEBIDO EM 2015, MAS QUEM ATUA NA ÁREA
EM PLENO CENTRO HISTÓRICO DE BELÉM DIZ QUE FALTA
INVESTIMENTO E UMA VISÃO MAIS AMPLA PARA O SETOR.

Por WANDERSON LOBATO
Fotos OTAVIO HENRIQUES E
CLAUDIO FERREIRA

S

abores e aromas únicos. Peixes de
água doce, como o tucunaré, filhote e
pescada. Tapioca, tucupi, jambu, queijo
do Marajó. Cupuaçu, bacuri, taperebá e
inúmeras outras frutas nativas. Já deu
água na boca. Junte tudo isso à criatividade e inovação da mesa que une tradição e
contemporaneidade; e já se pode vislumbrar a gastronomia da região. Não é à toa que a capital paraense integra a Rede Global de Cidades Criativas, da
Unesco, na categoria Gastronomia.
O título recebido há pouco mais de quatro anos
faz parte de um investimento da Prefeitura na
valorização do chamado Gastroturismo, quando
o viajante, mais do que visitar pontos turísticos
ou apenas conhecer bons restaurantes, tem como
foco a gastronomia local, o que também diz muito
sobre a cultura e a história de uma cidade.
Segundo o site da Unesco (Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
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Cultura), a categoria foi criada em 2004 para
promover “a cooperação internacional dentro e
entre municípios de zonas urbanas que investem
na cultura e na criatividade como aceleradoras
do desenvolvimento sustentável, a fim de transformar as cidades em locais mais inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis”.
Claudia Sadalla, diretora de Negócios da Cia.
de Desenvolvimento e Administração da Área
Metropolitana de Belém (CODEM), explica que
a biodiversidade da floresta amazônica e a nossa
cozinha, fruto das influências europeia, indígena e africana, fortaleceram a candidatura da
cidade, o que é comprovado em pesquisas. Ela
afirma que Belém foi a cidade mais bem-avaliada pelo gastroturismo do país.
“O que isso representa para Belém? É uma
validação do que a gente já sabe. Somos criativos, empreendedores, trabalhamos com turismo
e esse selo vem para validar tudo isso para o
mundo. Abre uma janela para que outros países
venham para Belém. Para conhecer toda essa
gastronomia que estamos lá fora indo contar”,
completa.
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Filé de dourada na
folha da bananeira,
acompanha
arroz ao pesto de
chicória.
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EVENTOS
INTERNACIONAIS E LOCAIS
Desde que recebeu o título de Cidade Criativa
da Gastronomia, a Prefeitura já organizou três
eventos internacionais voltados para a divulgação da gastronomia local. Em 2017, ocorreu o 1º
Encontro Criativo Mundial, com a participação
de toda as cidades da gastronomia no mundo.
Em 2018, promoveu o evento Laços, tendo como
referência a tradição da gastronomia portuguesa. Em 2019, realizou o 1º Encontro Latino-Americano das Cidades Criativas.
“Tivemos todas as cidades brasileiras participando e trabalhamos com a transversalidade. Fizemos um festival de música com Salvador. Uma mesa-redonda discutindo o futuro
do design com Curitiba e Brasília e o artesanato
de João Pessoa trabalhando com os artesãos de
Icoaraci. Santos fez uma mostra de curta em
cinema. Tudo com a participação de profissionais daqui”, completa Sadalla.
Hoje no Brasil temos quatro cidades da gastronomia: Florianópolis, Belém, Paraty e Belo
Horizonte. Além delas, outras cidades brasileiras
têm o título de Cidade Criativa: Curitiba, Brasília e Fortaleza (Design), Salvador (Música), João
Pessoa (Artesanato) e Santos (Cinema).
Além destas programações, outros eventos
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envolveram ainda os feirantes de feiras e mercados de Belém, dentro do projeto Mercados
Criativos, com realização de festivais de música
e qualificação dos profissionais de alimentação na manipulação de alimentos, na criação de
pratos novos, atendimento e formação de preço.
Ano que vem, o Mercado Criativo, segundo a
Prefeitura, vai acontecer no Ver-o-Peso, depois
segue para o Mercado Bolonha e para as Feiras
de Santa Luzia e da 25.
Outro projeto, o Igara, teve participação de 30
restaurantes da Ilha de Combu, atraindo mais de
cinco mil pessoas. Nova edição deve ocorrer ano
que vem, agregando ainda um festival em Cotijuba. Para Claudia Sadalla, os eventos servem para
a divulgação da gastronomia local, mas também
como forma de envolver a sociedade em torno do
título de Cidade Criativa da Gastronomia.
“Este selo é da cidade. Deve ser trabalhado
por todos, tem de haver sentimento de pertencimento para todos. Então, quando a gente fala
gastronomia não está falando só dos chefes,
mas o selo também é para as comidas de rua,
nossas tacacazeiras, as tapioqueiras de Mosqueiro. Todo mundo que trabalha está envolvido, pessoal do turismo, taxistas, motoristas de
aplicativos, pessoas dos hotéis. Então, temos de
trabalhar esse sentimento para que isso se mantenha”, completa.

Foto: Hermes Júnior / HJ

Risoto de camarão
com alho poró
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OPINIÃO DOS CHEFS
Embora as iniciativas da Prefeitura ganhem
relevância, em várias outras dimensões elas
também deixam a desejar, na opinião de chefs
que possuem estabelecimentos gastronômicos
no Centro Histórico de Belém.
Cleide Cunha, especialista em Práticas Gastronômicas e proprietária da Casa do Fauno,
espaço que há três anos tem se firmado na
agenda da cidade, reunindo as pessoas por meio
da arte e em torno da mesa com pratos exclusivos. “E com um preço justo. Penso que a gastronomia dentro da nossa cultura alimentar precisa
ser acessível também. E buscamos isso no nosso
cardápio, ter um preço justo com ingredientes
da nossa região” afirma.
A empresária vê o título para Belém como algo
positivo, pois representa a identidade da cidade
que possui uma diversidade que se reflete na
culinária. “Acho importante para nós, que temos
restaurante e que trabalhamos com cardápio
voltado para os insumos de nossa região. Respeitando nossa cultura alimentar, sem excesso
de gourmetização, pelo menos, eu levanto essa
bandeira. Nada contra, mas é importante dentro
de nossa cultura alimentar nos lembrarmos da
nossa cozinha de raiz, que é a base de toda a
diversidade”, defende.
Para Cleide, as feiras gastronômicas são ações
importantes por apresentarem nossa identidade
cultural por meio dos pratos, mas devem vir
acompanhadas de outras iniciativas.
“Temos de criar condições, oportunidades
de conhecimento dentro da área de gastronomia para os pequenos empresários da região e
para a população também. Tem muita gente que
cozinha muito bem, de forma autônoma. Acho
importante dar atenção a essas pessoas, porque
o bom prato não se encontra só nos restaurantes.
Eles estão também na cozinha de rua, nas feiras,
nos mercados e por aí vai”, completa.
A fama de Belém na área gastronômica vem
de muito antes do título em 2015. Alberto Jr., do
restaurante Dona Joana, faz questão de salientar:
“A gastronomia local tem o antes e o depois de
Paulo Martins. É Paulo que podemos considerar
o grande embaixador da cozinha da Amazônia,
da cozinha brasileira. Ele é a grande referência.
Ele que levou a todo esse movimento. Depois que
vieram esses grandes chefs”, destaca.
Tocando o restaurante desde 2010 com uma
cozinha familiar e pratos com zero glúten e
lactose, o empresário conta que já participou de
um evento no Mercado Bolonha, organizado pela

CONHEÇA:

RESTAURANTE DONA JOANA
Endereço: Trav. Campos Sales, 482, Campina.
Contato: (91) 3116-7399
CASA DO FAUNO
Endereço: Rua Aristides Lobo, 1061, Reduto.
Contato: (91) 3088-5858
PONTO DE CULTURA ALIMENTAR IACITATÁ AMAZÔNIA VIVA
Endereço: Praça Frei Caetano Brandão, Cidade Velha.
Contato: (91) 98315-9078
Outros espaços gastronômicos parceiros do Circular:
www.projetocircular.com.br

Salada Panzanella

Penso que a gastronomia dentro da nossa
cultura alimentar precisa ser acessível
também. E buscamos isso no nosso cardápio,
ter um preço justo com ingredientes da
nossa região.” — CLEIDE CUNHA
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Prefeitura, para ressaltar a gastronomia criativa
da cidade, e faz uma crítica.
“A ideia é maravilhosa, mas não gostei da
logística do projeto. Se era para falar da gastronomia era para dar destaque para cozinha. Mas
o que eu vi, era gente bebendo com música alta.
Quem foi, foi pra beber e comer fritura. Me disseram que o primeiro foi um sucesso gastronômico, mas o segundo acho que teve essa falha”,
comenta.
Para Alberto Araújo Jr., o poder público deve incentivar os empresários do setor, realizar os eventos
gastronômicos e promover o nome da cidade, como
feito por outras capitais, como São Paulo.
“Nós não vendemos o Pará. É a iniciativa
privada que divulga. O número de turistas que
vem aqui no restaurante é relativamente alto. Eu
pergunto como chegaram a Belém. Eles dizem
que pelo Google, leram em revistas especializadas
ou através do Trip Advisor. Ou seja, não vieram
porque houve uma propaganda”, finaliza.

CULTURA ALIMENTAR
Para falar sobre gastronomia em Belém é
preciso falar também sobre cultura alimentar.
E quanto a este assunto, a ativista Tainá Marajoara, do Ponto de Cultura Alimentar Iacitatá
Amazônia Viva, é uma referência. Ela compõe
uma rede nacional de valorização das comunidades e alimentos tradicionais amazônicos.
Tainá é bem enfática ao apontar o que identifica de problema na condução das ações em
torno do título dado pela Unesco. “A primeira
coisa que se espera de um título desse é que ele
seja de amplo e prévio aviso para que a cidade
possa se mobilizar. Mas ele fica restrito a um
pequeno grupo de restaurantes, fica restrito a
uma pequena representação que, de fato, não
representa”, denuncia.
“Este título não traz melhorias estruturais
para o setor, ele investe somas altíssimas em
comunicação, em eventos, em uma exposição
de uma cidade no exterior onde esses benefícios
estruturantes não chegam na cadeia produtiva”.
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A ativista explica que procurou participar
das iniciativas da Prefeitura, mas o acesso lhe
foi negado, apesar de terem usado uma imagem
sua quando da realização, em 2017, do primeiro
evento Belém, Cidade Criativa. “Não se percebe a
construção de uma política pública em defesa da
segurança e soberania alimentar. Você não percebe
a salvaguarda do patrimônio cultural alimentar”.
O Ponto de Cultura Iacitatá investe nos alimentos livres de agrotóxicos preparados por
pequenos produtores, comunidades tradicionais
e de assentamento do MST (Movimento dos Sem
Terra). Por isso, Tainá faz questão de chamar a
atenção para o fato de não se colocar em pauta
numa Cidade Criativa da Gastronomia, questões
como a origem dos alimentos, uso dos agrotóxicos, fomento à agricultura familiar e indígena.
“O fato de ser Cidade Criativa, o título traz
benefícios para alguns restaurantes, traz visibilidade pra cadeia produtiva, no entanto, a gente
precisa trabalhar justiça socioambiental, participação social e políticas públicas e a abertura
dessa discussão. Enquanto não houver, ele nunca
vai ser um processo cultural, sempre vai ser um
processo restrito”. n

Alberto Araújo Jr.,
do Restaurante
Dona Joana
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Bife Ancho
100% sem glúten

A gastronomia local tem o antes e o depois de
Paulo Martins. É Paulo que podemos considerar o
grande embaixador da cozinha da Amazônia, da
cozinha brasileira.”
— ALBERTO ARAÚJO JR.
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GALERIA
OTAVIO HENRIQUES
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