
 

 
SILVANA MUNIZ GUEDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O CALÇADÃO DE LONDRINA COMO LUGAR DE MEMÓRIA 

E OS DESDOBRAMENTOS COMO CONTEÚDO A SER 

ENSINADO SOBRE A HISTÓRIA DA CIDADE NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Londrina 

2014 



 

SILVANA MUNIZ GUEDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O CALÇADÃO DE LONDRINA COMO LUGAR DE MEMÓRIA 

E OS DESDOBRAMENTOS COMO CONTEÚDO A SER 

ENSINADO SOBRE A HISTÓRIA DA CIDADE NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 
 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de Educação 
da Universidade Estadual de Londrina, como 
requisito parcial à obtenção do Título de 
Licenciada em  Pedagogia.  
 
Orientadora: Profa. Dra Sandra Regina 
Ferreira de Oliveira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Londrina 
2014 



 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos que 

decidirem trabalhar com a educação, 

pois acredito que é por meio dela que 

transformaremos uma sociedade em 

outra mais humana. 



 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço primeiramente a energia vital que nos faz sentir ligado a 

algo poderoso que existe neste mundo, mas que parece não pertencer a ele e no 

entanto está aqui e todos sentimos de alguma forma. Alguns, inclusive eu, a 

chamamos de Deus. E é nessa energia que tenho depositado minha fé, sentindo 

sempre o amor que me é transmitido. 

Agradeço a uma pessoa com quem simpatizei e adquiri um enorme 

carinho nesses quatro anos de convivência: Sandra, minha orientadora. Ela me 

ensinou o que é respeitar alguém pelo conhecimento e inteligência que a pessoa 

tem. Ao conhecer um pouquinho mais sobre sua vida nas falas que deixou escapar, 

minha adimiração por ela foi só crescendo, pois pude ver algo além do profissional, 

vi um coração cheio de amor, sentimentos apaixonantes e gosto pela vida, sem 

perder a humanidade diante da realidade em que vivemos. Com seus conselhos, 

seu constante trabalho e sua dedicação na área da educação, sobretudo na 

confiança depositada nesta pesquisa e por acreditar em meu potencial, muitas vezes 

posto em dúvida por mim mesma, levou-me a ser uma pessoa melhor, mais sensível 

e também mais reflexiva. Obrigada por estar constantemente em meus 

pensamentos. 

Agradeço às amizades de Thamiris Bettiol, Poliana Chinelli e Marilia 

Vivan pеlаs alegrias, tristezas е dores compartilhadas. Cоm elas entre аs pausas de 

υma leitura е outra, as conversas sobre tudo da vida, os momentos mais tensos de 

nossa caminhada melhoraram em muito.  

Às  professoras  Francismara (Francis) e Magda, agradeço pоr seus 

ensinamentos, paciência е confiança ао longo dаs  aulas; é υm prazer tê-las nа 

banca examinadora. E é claro, agradeço a todos os professores que encontrei ao 

longo do curso e que contribuíram com meu aprendizado.  

E о qυе dizer do sujeito Osmar que esteve ao meu lado o tempo 

todo? Obrigada pеlа paciência, pelo incentivo, pela força е principalmente pelo 

carinho. Hоjе estamos colhendo, juntos, оs frutos dо nosso empenho!  

Em especial, agradeço à Patricia Funabashi (Paty), não sei o que 

seria de mim sem essa amizade. Nas horas que mais precisava de mim, eu a enchia 



 

com os assuntos sobre resiliência e PIBID. Também não sei se essa pesquisa seria 

possível sem a sua ajuda, obrigada por me ajudar a encontrar o grego. Grande 

amiga pra toda vida. 

Por fim, agradeço a todas as pessoas e a natureza, pоr mudar tudo 

o todo tempo, pois assim temos о qυе pesquisar, о qυе descobrir е o qυе fazer, 

porque é em meio a essas mudanças que concluo minha graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O presente é onde nós nos perdemos se 

esquecemos nosso próprio passado e não 

tivermos a visão do futuro”. 

(Ayi Kwei Armah, 1989)  



 

GUEDES, Silvana Muniz. O calçadão de Londrina como lugar de memória e os 
desdobramentos como conteúdo a ser ensinado sobre a história da cidade nos 
anos iniciais do ensino fundamental. 2014. Número total de 103 folhas. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia) – Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina. 2014. 
 
 

RESUMO 
 
 

As sociedades têm passado por mudanças complexas ao longo do tempo. Nas 
últimas décadas do século XX, essas mudanças foram acentuadas pelo crescente 
desenvolvimento tecnológico e atuação da mídia, gerando um mundo globalizado 
onde nos tornamos consumidores de memória de um passado exposto por quem 
tem interesse em comprá-lo e vendê-lo. No presente, tudo acontece e passa muito 
rápido a ponto de não atentarmos ao que estamos deixando para ao futuro. Neste 
sentido, acreditamos que a conservação e preservação de um bem público 
propiciam oportunidades de conhecer a história de uma nação, ou de como ela se 
encontra atualmente. Para que isso ocorra, faz-se necessário um trabalho de 
reconhecimento do sujeito para com a sociedade na qual está inserido. Diante disso, 
acreditamos que a escola pode exercer o papel de mediadora entre sujeito e 
sociedade, e que o conhecimento histórico é um saber indispensável para 
compreendermos as ações da vida prática, incluindo as noções e decisões quanto 
ao que e porque preservar. Esta pesquisa vincula-se às ações do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, no qual desenvolvemos o 
projeto “As lentes captam o que o coração sente: Calçadão de Londrina”. Após 
pesquisas em fontes que propiciaram a construção de uma narrativa histórica sobre 
o Calçadão de Londrina, apresentamos os desdobramentos de um trabalho 
realizado aproximadamente com 86 alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
em duas escolas municipais de Londrina-PR nos anos de 2012 e 2013 cujo objetivo 
foi contribuir na construção das noções de identidade, possibilitando ao aluno se 
reconhecer como sujeito social, responsável e ativo em seu meio. O tema 
investigado foi concebido a partir da reforma do Calçadão, realizada em 2011, 
quando em meio à retirada do piso de petit-pavé da Praça Gabriel Martins surgem 
desenhos de flores coloridas. Realizamos uma busca por dissertações no banco de 
dados da CAPES, no período de 2009 a 2011, com o intuito de conhecer outras 
pesquisas sobre memória e identidade. Para fundamentar nossa pesquisa, optamos 
pela análise de quatro obras específicas dos seguintes autores: Jaques Le Goff 
(1988) para abordar o tema memória; sobre identidade recorremos a Zygmout 
Bauman (2005), e quanto ao conceito de patrimônio, pautamo-nos em Néstor García 
Canclini (1998) e Andreas Huyssen (2000).  A principal fonte de pesquisa sobre as 
flores encontradas no calçadão foi a entrevista realizada com o Sr. Panayote 
Saridakis. A pesquisa revelou que o calçadão de Londrina, desde que foi construído, 
passou a fazer parte da identidade dos cidadãos londrinenses; os alunos que 
participaram do projeto se identificaram como parte da sociedade londrinense, 
relacionando a história da cidade com a sua. Concluímos que os conhecimentos 
históricos estão presentes na sala de aula o tempo todo quando tratamos de 
qualquer assunto que pressuponha o estabelecimento de relações entre o passado 
e o presente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A educação possui cada vez mais um importante papel como 

mediadora das transformações sociais no tocante à diversidade de problemas 

emergentes de uma sociedade capitalista e globalizada. As constantes modificações 

da sociedade fazem com que as pessoas se organizem e reorganizem o tempo todo, 

adaptando-se e/ou transformando o seu cotidiano. 

Tratando-se de uma pesquisa relacionada à área de humanidades, é 

importante aos leitores conhecer um pouco da trajetória da autora para que tenham, 

além do contato com as letras, ou por papel ou por meio eletrônico, uma 

aproximação maior com o sujeito humano que escreve. Desse modo, optamos por 

inserir nesta introdução alguns parágrafos com um breve relato subjetivo, na 

primeira pessoa do singular. 

É com grande emoção e lágrimas de felicidade que sento para 

escrever o que vem a ser a última parte deste trabalho de conclusão do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. Nesse momento, vejo um filme 

sendo apresentado em minha mente. Vejo, no primeiro ano (2010), aquele ser 

perdido orientando-se pelo senso comum.  Quantas estranhezas frente ao que me 

foi apresentado, quanta raiva, quanto sofrimento, quantas indagações, quantas 

indignações e revoltas que foram se transformando em aprendizagens, em 

conhecimentos. Aos poucos, tudo foi fazendo sentido e um assunto ligava-se ao 

outro sendo complementado pela realidade que foi se transformando em conceitos. 

Assim fui me modificando. Passei por um processo pelo qual Piaget denomina de 

assimilação e acomodação. Então eu, aquele ser perdido, hoje se torna mais 

perdido ainda, porém orientado pelo saber científico e agradecido a todos, colegas 

de sala, de projetos, professores, coordenadores, colegiado, funcionários, escolas, e 

a outros tantos que devo ter esquecido, por contribuírem com o desencadeamento 

de ajustes e desajustes cognitivos. 

No ano de 2011, iniciei minha participação no PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), na primeira chamada do edital e dele 

fiz parte por três anos. A pesquisa aqui apresentada relaciona-se diretamente com 

as ações desencadeadas em tal programa. 

Inicialmente participei do Projeto Recreio. No ano seguinte, assumi o 

projeto Calçadão de Londrina, identificando-me com a temática, da qual tratará a 
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presente pesquisa. Quando me deparei com a reportagem do Jornal de Londrina 

que trazia as flores1 da Praça Gabriel Martins, incitou em mim o desejo e tive a 

oportunidade de pesquisar sobre a história da cidade. 

Conhecer a história da cidade onde nasci e resido foi uma 

oportunidade de conhecer o meu passado e ter uma noção de como meus pais 

chegaram a essa cidade e como ela era quando eles aqui chegaram. Por eu não 

conhecer muito bem a história dos meus pais, que faleceram quando eu ainda era 

criança, conhecer a história da cidade possibilitou de certa forma alguma 

aproximação com a história de vida deles. 

Londrina é minha cidade natal e criei um laço afetivo com ela, 

apesar de ter morado na cidade vizinha, Cambé, até os 17 anos. Ainda não havia 

pensado na história de Londrina, muito menos em como ela se desenvolveu. Tinha 

lembranças de fragmentos da história do surgimento e dos idealizadores dela. Pude, 

aliás, observar no desenvolvimento da pesquisa, que há muitas controvérsias entre 

os historiadores em relação a tal assunto. Este, porém, não será discutido nesta 

investigação.  

O texto aqui apresentado reproduz os passos da pesquisa. Ao 

escrever cada capítulo, fui entendendo mais sobre o assunto, sobre a cidade, sobre 

fazer pesquisa em arquivos, sobre escola, sobre aprendizagem das crianças e 

outras tantas temáticas que para mim eram desconhecidas. 

 

Caminhos trilhados no desenvolvimento da pesquisa 

 

No capítulo 1, apresentamos os resultados obtidos com o 

levantamento realizado no banco de dados da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) com o objetivo de conhecer o que já 

foi estudado sobre memória e identidade por meio das dissertações de Mestrado 

defendidas entre os anos de 2009 a 2011. Entre os resultados, verificou-se que 

esses dois conceitos aparecem tratados em várias áreas do conhecimento, porém 

com menor expressividade nas pesquisas realizadas na área da educação, 

principalmente aquelas relacionadas aos Anos Iniciais. Sendo assim, percebemos a 

importância de pesquisar esses conceitos e relacioná-los com a educação de 

                                                 
1
 No decorrer do texto, o leitor entenderá que flores são essas. 
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crianças. Dentre um número significativo de resumos, selecionamos três pesquisas 

que mais se aproximavam do tema e iniciamos um estudo delas. 

No PIBID/Pedagogia/UEL, trabalhamos o processo de 

transformação do Calçadão da cidade, tendo, como elemento disparador da 

memória, as flores em placas de cimento coloridas descobertas embaixo do piso de 

petit-pavé da Praça Gabriel Martins durante a reforma realizada no ano de 2011. 

Esse artefato possibilitaria um trabalho investigativo em torno de diferentes 

inferências sobre o passado o que poderia levar ao desencadeamento de relações 

plausíveis entre o passado, presente e futuro. Além disso, seria de grande 

significância trabalhar com os alunos dos Anos Iniciais o que havia no passado com 

o espaço que hoje é o Calçadão, devido à importância de colocar em evidência os 

movimentos e iniciativas que revelem uma preocupação com a conservação e 

preservação de um bem público, sendo este considerado (ou não) Patrimônio. 

Ressalta-se ainda o oferecimento aos alunos da oportunidade de conhecer a história 

de um espaço importante para a cidade.   

Sendo nosso objeto de estudo o Calçadão de Londrina, elegemos 

como recorte o aprofundamento do estudo em torno da memória, patrimônio e 

identidade. No capítulo 2, apresentamos nosso entendimento e compreensão sobre 

esses conceitos estudados a partir de obras e autores específicos2. O conceito 

memória foi tratado a partir dos estudos do historiador Jacques Le Goff (1988); o 

sociólogo Zygmount Bauman (2005) foi referência para o estudo sobre identidade e 

o de patrimônio foi abordado a partir do preconizado por Néstor García Canclini 

(1998) e Andréas Huyssen (2000). 

É importante frisar que a opção por trabalhar com uma leitura 

horizontal, contemplando três conceitos, propiciou a elaboração de um 

conhecimento pertinente para alcançar os objetivos dessa pesquisa, porém em 

estudos posteriores faz-se necessário aprofundar a investigação sobre eles. O 

estudo sobre memória, identidade e patrimônio nos trouxe referenciais teóricos que 

possibilitaram entender o que cada um representa na e para a sociedade 

contemporânea. A justificativa dessa seleção de conceitos, especialmente escolhida 

para compor a pesquisa, é reflexo da cultura pós-moderna, em que as memórias 

deixadas pelas culturas passadas estão sendo exploradas nas construções de 

                                                 
2
 A escolha por trabalhar com um ou dois autores para cada conceito justifica-se pelo fato da presente pesquisa 

tratar-se de um trabalho de conclusão de curso de graduação. 
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cenários urbanos e espaços virtuais, dando novos sentidos à memória histórica, e 

sendo denominadas nas últimas décadas do século XX, como cultura da memória 

exacerbada, com grande valorização do passado, sendo os meios de comunicação 

um dos grandes propulsores dessa obsessão. As pessoas estão consumindo essa 

memória como produto, e envolvidas nas questões do dia a dia não se atentam às 

informações que chegam a todo instante sobre o que e por quê estamos 

selecionando como memória a ser valorizada, principalmente, pelos veículos de 

comunicação e informação. De acordo com Huyssen (2000), passado está tão 

presente que não nos atentamos ao futuro: o que estamos produzindo de cultura? O 

que estamos escolhendo preservar? São várias as indagações que não cabe nessa 

pesquisa responder a todas elas, ficando assim para pesquisas futuras. 

Neste sentido, a disciplina de História é uma grande aliada na 

elaboração de respostas a essas questões, pois incentiva a reflexão sobre o 

passado, o presente e o futuro. O conhecimento histórico nos permite refletir sobre 

os fatos e os acontecimentos em conjunto com as relações sociais, valorizando a 

constituição daqueles ao longo do tempo. Nessa perspectiva, podemos identificar no 

presente elementos que nos levam a pensar o que aconteceu no passado tendo em 

vista o que pretendemos para o futuro.  

Assim, para realizar tal movimento, recorremos às fontes dentre as 

quais podemos citar os monumentos, as construções, as imagens, os documentos, 

túmulos, livros, dentre outros. É necessário então que esses artefatos sejam 

preservados e mantidos para possibilitar estudos e reflexões, pois é um patrimônio 

social, pertencente a todos. 

 Relacionado a esses fatos, Huyssen (2000) apresenta que a 

sociedade contemporânea vive com um imenso medo de perder o passado no qual 

está ancorado e que assim não vive o presente. Tal afirmação aproxima-se do que 

Bauman (2005) chama de modernidade líquida. Tudo que acontece no presente 

passa muito rápido, na mesma hora em que se pertence a um grupo, na outra já se 

muda de opinião, criando individualmente uma identidade também líquida, 

proporcionada pela globalização que nos expõe a um leque de opções de 

identidades.  

Recorremos a Le Goff (1988) para ampliar essa discussão. Esse 

autor define por memória social tudo que engloba uma cultura, uma sociedade. A 

memória social precisa ser representada de alguma forma para validar nossa 
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identidade. Claro que há uma impossibilidade de se preservar tudo o que se produz. 

As sociedades criaram órgãos responsáveis por uma classificação e seleção do que 

deve ser preservado ou não, considerando alguns critérios específicos. Ampliando 

tal discussão quanto ao conceito de patrimônio, Canclini (1998) aponta que não só 

os bens materiais podem ser considerados como Patrimônio, mas também o que a 

cultura produz e como ela produz. O autor em questão traz que não só igrejas, 

templos, museus, parques nacionais são os verdadeiros guardiões das memórias, 

mas também os meios sociais (bens imateriais), todos os feitos, uma dança, uma 

comida, um ritual precisam ser preservados de alguma forma. 

Dessa forma, podemos observar que memória, identidade e 

patrimônio estão em uma relação conjunta quando se trata de estudar as relações 

humanas e seus feitos. Essa tríplice relação, portanto, se adapta perfeitamente na 

pesquisa em relação ao Calçadão de Londrina. O contexto no qual esta pesquisa foi 

formulada está apresentado no capítulo 3, em que detalhamos sobre a estrutura do 

programa PIBID e do que foi feito na subárea Pedagogia. Ainda nesse capítulo, 

abordamos como os calçadões ou as ruas de pedestres foram se constituindo não 

só em Londrina, mas também em outros lugares. E, por último, e não menos 

importante, ao final do capítulo, destacamos a entrevista realizada com o Sr. 

Panayote Saridakis e a relação deste com as placas de cimento coloridas 

descobertas no ano de 2011 na Praça Gabriel Martins. É importante destacar que 

cometemos um anacronismo quando as chamamos de “flores do calçadão”, pois na 

época não existia o Calçadão naquele lugar.  

Os conceitos estudados se relacionam com o Calçadão de Londrina, 

porque as pessoas que transitam por ali, seja para trabalhar ou passear, 

estabelecem um vínculo com o local que passa a fazer parte do seu dia a dia.  

Sendo assim, podemos considerar o Calçadão de Londrina como um patrimônio 

social, pois alterou a movimentada Avenida Paraná adequando tal espaço às 

necessidades sociais dos transtornos decorrentes da ampliação do comércio e do 

aumento do fluxo de pessoas no centro da cidade.  Hoje, esse espaço faz parte da 

identidade cultural da cidade com comércio, praças, agência bancária, prédios 

residenciais e é lugar de manifestações políticas e culturais variadas. 

O 4º capítulo diz respeito à pesquisa do projeto PIBID com o tema 

Calçadão de Londrina e como ela chega a duas escolas da rede pública municipal. 
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Trata ainda sobre quais foram os desdobramentos realizados para trabalhar com 

pouco mais de oitenta alunos essa temática em forma de projeto interdisciplinar.  

Partimos do princípio de que o professor que trabalha com o ensino 

de História nos Anos Iniciais tem como maior desafio realizar o levantamento de 

fontes para desenvolvimento de uma abordagem em sala de aula ancorada na 

exploração e na construção de inferências sobre as referidas fontes. Nem sempre há 

produção historiográfica sobre as temáticas que se pretende estudar com os alunos, 

mesmo porque a relação com o cotidiano, com a realidade é um pressuposto a ser 

considerado quando se intenta levar à criança a compreender que o conhecimento 

histórico é um saber indispensável para assimilarmos as ações da vida prática. 

Ao ensinar História para crianças, nos responsabilizamos por 

chamar a atenção dos pequenos para a preservação da memória.  ropiciamos 

assim uma refle ão nos alunos em torno de algumas questões como: o que aquelas 

flores representavam na época? Se preservadas, o que representariam para nós? E 

quanto ao que resta do piso de petit-pavé? Qual a importância de preservá-lo? A 

partir desses questionamentos e de outros, possibilitamos aos alunos o acesso aos 

arquivos adquiridos na pesquisa anterior (relacionada ao histórico do Calçadão de 

Londrina  e a visualização das alteraç es desse espaço contribuindo para a 

construção da identidade dos alunos articulada ao lugar onde vivem.   

Com o propósito de contribuir no processo de ensino-aprendizagem, 

fizemos um levantamento de várias fontes disponíveis (sites institucionais, fontes 

bibliográficas, documentais e outras) a respeito dos trabalhos realizados na 

disciplina de História com alunos do Ensino Fundamental I. As fontes históricas 

utilizadas, as metodologias utilizadas no trabalho da construção de identidade dos 

alunos, a história local, além de pesquisar o que os estudos estão apontando no 

exposto acima. Como resultados a serem apresentados nessa pesquisa a partir do 

tema Calçadão, avançamos, no sentido de compreender o calçadão como espaço 

constituidor de identidades fazendo uso desse local como fonte a ser trabalhada 

com alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Entre os resultados, observamos a importância de trabalhar o 

lugar/espaço com os alunos dos Anos Iniciais como potente temática para incentivar 

e possibilitar, na concepção de Cooper (2008), a construção do pensamento 

histórico, levando-os a compreender que um lugar pode fazer parte de sua 
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identidade e que, ao fazer pesquisas, eles se tornam capazes de resgatar a cultura 

da comunidade e a história local. 

Partindo desses pressupostos, acreditamos que esta pesquisa 

valoriza as mais variadas formas de ensinar, não somente no ensino de História 

como também em outras disciplinas. Cremos que alguns resultados de pesquisas 

desenvolvidas em outras áreas do conhecimento, como Arquitetura e Comunicação, 

contribuem para que se desenvolvam pesquisas relacionadas à Educação. Nesse 

sentido, participar desse projeto na Graduação possibilitou uma expansão dos meus 

conhecimentos, contribuindo na minha formação acadêmica e na minha 

aprendizagem para futuras pesquisas. 
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2.   PESQUISAS EM TORNO DE MEMÓRIA E IDENTIDADE 

 

 Após a definição do tema, iniciou-se uma investigação no banco de 

dados da CAPES acerca de outras pesquisas sobre os temas memória e identidade 

para conhecer os caminhos metodológicos e referenciais bibliográficos utilizados. 

Como chave de busca, utilizamos as palavras “identidade" e "memória” e 

estipulamos como recorte abarcar dissertações de Mestrado entre os anos de 2009 

a 20113. O objetivo foi encontrar pesquisas que trabalhassem com lugares/espaços 

estudados a partir da perspectiva de como eles interferem na formação identitária do 

povo. Os resultados superaram as expectativas quanto ao número de dissertações 

encontradas, o que exigiu mais um recorte para a pesquisa, limitando-nos às 

instituições UEL e UNICAMP. 

Pode-se perceber que as pesquisas transitam por várias áreas do 

conhecimento como Letras, Geografia, Filosofia, Arquitetura, História, Artes Visuais, 

Engenharia Civil e Comunicação. Quanto às palavras chaves mais encontradas nas 

dissertações temos: identidade, história de Londrina, memória, patrimônio cultural, 

patrimônio ambiental urbano, conservação de patrimônio, cidade, comunicação 

visual, centros urbanos, moradores, casas antigas, fotografias, paisagem urbana, 

calçadas, mosaico português e imigração japonesa. Essas palavras-chave são 

relevantes quando se pretende estudar um determinado espaço de uma cidade e a 

relação dele com os habitantes. No que se refere a nossa pesquisa, o lugar é o 

Calçadão de Londrina, esse espaço faz parte da história da cidade, e o desenho 

estampado no chão em pedra portuguesa, que já está na memória dos londrinenses 

constitui a paisagem do centro de Londrina. 

A próxima fase foi a leitura dos resumos para selecionar as 

dissertações que mais se relacionavam com o tema proposto nessa investigação. 

Selecionamos três resumos e passamos ao estudo das dissertações para 

compreender como os autores abordaram as temáticas “identidade e memória em 

seus estudos”.  

A primeira dissertação selecionada foi de Maria Luisa Hoffmann, 

com o título “Guardião de imagens: memórias fotográficas e a relação de 

pertencimento de um pioneiro com Londrina” da Universidade Estadual de Londrina 

                                                 
3
 A escolha por três anos justifica-se como um período adequado para uma pesquisa de  Trabalho de Conclusão 

de Curso. 
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(UEL).  A autora desenvolveu, na área de comunicação, no ano de 2010, uma 

pesquisa com o objetivo de contribuir com as discussões que envolvem memória, 

identidade e pertencimento. A metodologia pautou-se em utilizar imagens do acervo 

pessoal de um pioneiro da cidade e entrevistas com ele.  A segunda dissertação foi 

de Eliane Tei eira França intitulada “Cartografia do  atrimônio Ambiental de 

Londrina” da área de Geografia da UEL defendida no ano de 2009. Este trabalho 

objetivou investigar o mapeamento do patrimônio ambiental da cidade de Londrina e 

como os elementos naturais e construídos têm significados para a sociedade local.  

Ela apresenta a memória coletiva a partir do momento em que esses elementos vão 

dando à cidade um caráter único, diferenciando-a das demais. Por último, a 

dissertação de mestrado de Christiane Terra de Lisboa, desenvolvida no ano de 

2011, “Mosaicos  ortuguês: 100 anos na paisagem urbana de Campinas”, da área 

de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP. Nessa oportunidade, a 

autora registra que as calçadas de muitos bairros da cidade de Campinas, objeto da 

pesquisa, apresentam mosaicos em pedra, popularmente chamados de petit-pavé4. 

Esses, com variados desenhos, formas e cores, além de outros signos visuais, 

proporcionam uma identidade visual característica dos espaços públicos de muitos 

bairros residenciais e comerciais dessa cidade.  

Fazendo uso do termo “gatilho detonador da memória”, Hoffmann 

(2010) desenvolveu sua dissertação fazendo uso de imagens que são descritas 

textual e oralmente por um pioneiro da cidade de Londrina, o Sr. Benatto. Ela 

também aborda o conceito de lugar, segundo os teóricos5 Marc Augé, Michael Pollak 

e Yi-Fu Tuan, apresentando lugar como “um recorte afetivo, humanizado, pontos de 

referência, identidade, estabilidade e segurança” (HOFFMANN, 2010, p. 31), bem 

como uma “relação e istente entre o indivíduo e o espaço, sentimento de afeição e 

identificação para com o lugar.” (HOFFMANN, 2010, p. 34). Além disso, a autora faz 

considerações sobre as sociedades modernas em Christian Norberg Schulz, 

relacionando a cidade à conduta e à identidade baseada em Kevin Lynch.  

                                                 
4
 Nas pesquisas, foram encontradas variadas formas de escrever o termo utilizado para pedra portuguesa: petit-

pavé, petit-pavet, peti-pave, peti-pavê. Entretanto, optamos por utilizar petit-pavé que é a grafia mais comum 

encontrada. 
5
 Citaremos os nomes de autores utilizados por Hoffman em sua pesquisa, mas não os consideramos como 

referência bibliográficas deste TCC. Por isso o nome e a obra de tais autores não constam na seção “referências 

bibliográficas”. Para ter acesso a tais obras procurar a referida dissertação. O mesmo procedimento também será 

utilizado nas demais dissertações. 
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Para explicar a fotografia como documento histórico e gatilho 

detonador da memória, cultura histórica e memória, a autora dialoga com alguns 

historiadores como Boris Kossoy, apontando o uso da fotografia como:  

Um instrumento de pesquisa, um meio de conhecimento da cena 
passada e como uma possibilidade de recuperação da memória 
visual do homem e de seu entorno sócio cultural. (HOFFMANN, 
2010, p. 24).  
 

E Goff (1996) que trata da fotografia como não sendo história, "mas 

um dos seus objetos, pois a história se constrói a partir de memórias individuais e 

coletivas, documentos escritos, iconográficos e testemunhos vivenciados." 

(HOFFMANN, 2010, p. 19). 

Dentro desses conceitos, considerações e entrevistas, a autora 

apresenta a história da cidade de Londrina e como ela se mescla com a história do 

Sr. Benatto. Nas conclusões, a autora aponta que as fotografias, em conjunto com 

os relatos das pessoas envolvidas nas imagens, acrescentam novos dados e 

enriquecem a entrevista, pois muito mais do que um simples relato, o que vai se 

concretizando são narrativas nas quais os sentimentos como saudades, lembrança, 

alegria, tristeza e afeto tomam forma expressando um sentimento íntimo com o 

lugar.  

Segundo Hoffmann (2010), a pessoa que concede a entrevista, ao 

se deparar com fotografias que as remetem a outro tempo, acionam fatos da 

memória que, talvez, não fossem selecionados na ausência da imagem. Dessa 

forma, justifica-se a fotografia como um “gatilho detonador da memória” o que 

enriquece a coleta de dados para um estudo. 

Neste tipo de pesquisa, os resultados finais são compostos por 

detalhes advindos da entrevista adensada com as análises das fotos pelo próprio 

entrevistado. A pesquisadora, ancorada nos pressupostos teóricos dos autores já 

citados, compõe o quadro final valorizando as memórias do Sr. Benatto e para as 

noções que ele estabelece com a cidade de Londrina, pois se trata do lugar onde se 

estabilizou. 

O entrevistado demonstra uma relação íntima com a cidade [...] ele 
reconhece nas imagens das casas de outras pessoas a sua própria 
história, o que aponta para uma relação de pertencimento àquele 
ambiente fotografado. (HOFFMANN, 2010, p. 60). 
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Conclui-se então sobre a relação de interdependência entre cultura e 

memória na formação de um povo e que esta é um dos meios pelo qual aquela se 

perpetua.  

A pesquisa de Hoffmann (2010) contribuiu para uma melhor 

compreensão dos conceitos de memória e o sentimento de pertencimento dos 

indivíduos: duas abordagens que podem estar intrinsecamente ligadas, pois, ao 

utilizar a fotografia para ativar a memória do Sr. Benatto, pode-se perceber que ele 

externou um sentimento de pertencimento à cidade de Londrina. 

A compreensão e análise da influência do lugar de trajetória da vida 

dos moradores da cidade de Londrina que a autora apresenta em sua dissertação, 

ancorada em autores que abordam conceitos como a construção e identificação da 

memória e identidade, é conteúdo essencial para nosso objeto de estudo: o 

Calçadão de Londrina, um espaço multicultural, onde acontecem diversas atividades 

e manifestações para todas as idades, além de fazer parte do dia a dia de muitas 

pessoas que por ali transitam, trabalham ou residem. Trata-se de um lugar que está 

na memória de muitos. Ao conhecer essa forma de trabalhar com a fotografia, fomos 

instigadas a analisar imagens do calçadão de Londrina, não como gatilho da 

memória, mas sim para estabelecer relações entre passado e presente. Dessa 

forma, foi possível encontrar nas pesquisas e em arquivos muitas imagens do 

Calçadão de Londrina desde a assinatura do contrato para a construção até a atual 

e última reforma realizada em fases e que teve inicio em 2010. 

Na dissertação de França (2009), a metodologia apoia-se na 

definição quanto a etimologia para o conceito de patrimônio: herança paterna 

provém de "pater" (chefe de família ou antepassado  e "nomos” (lei, usos e 

costumes relacionados à origem de uma família ou de uma cidade). Para o conceito 

de patrimônio ambiental urbano, a autora utilizou como referencial E. Geraldes que 

trata este tipo de patrimônio como paisagem enquanto espaço de interação entre a 

natureza e a sociedade e J. Crichyno para quem o patrimônio urbano é “[...] um 

sistema de objetos, socialmente apropriados e percebidos, capazes de alimentar 

representações de um ambiente urbano.” (CRICHYNO, 2001 apud FRANÇA, 2009, 

p. 21). 

Para compor a análise histórica sobre o patrimônio e a evolução 

deste, a autora faz referências a documentos como a Carta de Atenas de 1931, a 

qual trata da Restauração de Monumentos Históricos e apresenta o conceito de 
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patrimônio como sendo o que compreende os conjuntos arquitetônicos e as relações 

existentes entre esses e seu entorno. Outro documento é a Carta de Veneza que 

reafirma a importância dos elementos do entorno do patrimônio, de como as 

pessoas que ali vivem, uma mata nativa, dentre outros, além de acrescentar a 

preservação de edificações que possuem significado cultural. França (2009) ainda 

analisa a Constituição Federal do Brasil de 1988 em que se utiliza o termo 

“patrimônio cultural” agrupando a memória representada nos bens materiais, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.  

A partir da análise desses documentos, a autora conclui que 

patrimônio se distancia do conceito ligado a “fatos memoráveis” da História e aos 

bens de “e cepcional valor” para compor um conjunto de bens que denotam a 

identidade de um povo.  

Em relação à memória, a autora não apresenta um conceito 

específico, porém trata tal conceito na relação com as construções das cidades e 

seus patrimônios, em especial as edificações. Cita ainda que as sucessões de 

reconstruções implicam a perda de referenciais na memória urbana, sendo que o 

que comporia um patrimônio seria a significação dada pela sociedade local estando 

ligada à memória social numa relação de passado e presente. Dessa maneira, a 

autora defende que o patrimônio cumpre a função de manter e reconstruir 

identidades locais coletivas.  

Embasada nos estudos de Humberto Yamaki, teórico da área de 

arquitetura de Londrina, a autora apresenta uma síntese da história de Londrina e do 

planejamento urbano dessa cidade, além de realizar uma análise dos mapas e das 

Leis Municipais que a constituem. Sendo assim, a autora propõe que sejam 

utilizados estudos de cartografia e semiologia gráfica no planejamento de ações 

conjuntas entre Poder Público e sociedade.  

Considerando a preservação e conservação do patrimônio de 

Londrina que, segundo a autora, já perdeu muito de sua memória, é importante 

destacar a reforma ocorrida no Calçadão de Londrina em 2011 no trecho que 

compõe a Praça Gabriel Martins. Nesse espaço, ao ser retirado o piso de petit-pavé, 

para surpresa de muitos, surgiu um antigo piso em placas de cimento coloridas no 

formato de flores do pé de café. Essas flores fazem parte da memória desse espaço 

e da memória de muitas pessoas mesmo antes deste espaço ser transformado em 
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calçadão. Menos de 48 horas depois da descoberta, no entanto, as placas com as 

flores foram destruídas para dar lugar ao novo piso de paver, apagando de vez 

qualquer vestígio da memória de uma época da cidade. Apesar dos esforços, houve 

muito pouco tempo para qualquer tipo de manifestação em prol da conservação de 

um pedaço dessa história, e mais uma vez, Londrina perdeu uma parte de sua 

memória. 

 França (2009) finaliza sua pesquisa com um mapa síntese do 

patrimônio ambiental urbano visando contribuir para uma reflexão da importância de 

um planejamento e sua conservação para preservação da memória. Apresenta 

também a construção de quatro mapas específicos: Patrimônio Arquitetônico, 

Patrimônio Urbanístico, Patrimônio Paisagístico e Patrimônio Natural. 

Essa pesquisa, ao apresentar que a identidade coletiva se faz pela 

relação dos sujeitos com as construções e paisagens da cidade, contribuiu para uma 

análise bibliográfica sistemática no que tange discutir sobre o Calçadão de Londrina 

quanto à relação com o vivido, as percepções e as representações acerca da 

memória e da identidade coletiva criada neste espaço.  

Dissertando sobre o valor simbólico das calçadas de Campinas, no 

Estado de São Paulo, Lisboa (2011) traduz o uso das calçadas tanto no coletivo 

como na iconografia espacial e visual quanto ao pertencimento à cidade. De acordo 

com a autora, Campinas era conhecida como a cidade das andorinhas. Muito tempo 

depois dessa época, um decreto municipal levou a padronização dos motivos dos 

passeios públicos como “revoada de andorinhas” no intuito de padronizar um 

elemento gráfico da paisagem urbana, fazendo alusão a um fato memorável, 

conferindo identidade à cidade.  (LISBOA, 2011, p. 48). 

Para compor tal pesquisa, a autora fez uso de revisão bibliográfica: 

livros, artigos, trabalhos acadêmicos, crônicas, peças de legislação e processos de 

tombamentos do patrimônio artístico e cultural de Campinas, entrevistas, fotografias 

etc. A partir do material coletado e analisado, a autora situa a técnica que tem 

marcado os espaços públicos da cidade no âmbito da legislação, do trabalho e da 

paisagem que constitui parte da memória da cidade. 

Lisboa (2011) defende que os antigos mosaicos de pedra 

portuguesa nas calçadas de Campinas merecem registro, inventário e visibilidade, 

pois contam sobre a história da cidade. Para tanto, investiga as transformações das 

calçadas, sua implantação, características formais e materiais, modificações de uso 
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e visibilidade no cenário urbano como tarefa necessária para a compreensão da 

evolução paisagística da cidade.  

As informações e os registros dos mosaicos das calçadas 

levantados pela autora somam cerca de 3.400 fotografias e foram coletados “a partir 

de entrevistas com pessoas atuantes na atividade da calcetaria e munícipes que tem 

lembranças vivas da paisagem das ruas da cidade.” (LISBOA, 2011, p. 54). Essas 

fontes contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa e elaboração das 

conclusões sobre o assunto. 

Nessa pesquisa, são apontados que os espaços públicos estão 

desaparecendo, que não há interesse em preservá-los e a autora destaca sobre a 

importância da preservação referenciando que “todo passado pode ser convertido 

em testemunho histórico sem ter tido na sua origem um destino memorial.” (CHOAY, 

2001, p. 22 apud LISBOA, 2011, p. 57). 

 A memória é posta em destaque na pesquisa quando a autora 

narra que os espaços urbanos não mais são que lugares de ligação, e para compor 

tal interpretação, o conceito de lugar foi contemplado a partir da teoria de Yi-Fu 

Tuan, em que ele mostra que “quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se 

lugar.” (TUAN, 1983, p. 83 apud LISBOA, 2011, p. 116). Ela ainda acrescenta: 

 

Nas cidades persistem elementos de vários tempos. Edificações e 
configurações de seu assentamento primitivo convivem com 
elementos de um passado mais próximo e/ou construções 
contemporâneas, refletindo a história dos grupos sociais que 
sucessivamente geraram esse espaço. Assim, a cidade pode ser lida 
e entendida por meio de sua história, na medida em que essa história 
se encontra representada nesses elementos construídos que 
compõem a paisagem urbana. (LANDIM, 2004, p.37 apud LISBOA, 
2011, p. 116). 

 

A memória dos usuários pode estar relacionada aos desenhos dos 

pisos das calçadas de Campinas, o que faz com que se crie a identidade da cidade 

onde quer que o usuário esteja.  

 

As modificações que ocorrem no espaço urbano contam uma história 
da vida na cidade que pressupõe construção e destruição de 
cenários, superposição de épocas e referências memoriais que se 
confundem no contexto urbano. (LISBOA, 2011, p. 123). 
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Os desenhos nos pisos das calçadas de Campinas, de acordo com a 

autora, contam a história dessa cidade, pois se criou uma identidade visual. No 

entanto, “as transformaç es dos espaços urbanos encerram a história e referências 

memoráveis da cidade” (LISBOA, 2011, p. 158), apesar das tentativas do Município 

quanto à preservação. 

 

Os inventários de tombamento analisados não contemplam os 
mosaicos e a consequente contribuição para a preservação de 
alguns exemplares não se verifica. A adequação da preservação de 
características materiais e artísticas do patrimônio público às 
necessidades da vida urbana no século XXI é tarefa necessária para 
adequar a identidade da cidade a novos usos e demandas. (LISBOA, 
2011, p. 191). 

 

A partir de uma análise do plano diretor da cidade no qual aponta 

quais são os objetivos da política de cultura do município, o fomento da pesquisa 

histórica e a preservação dos registros, a autora faz as seguintes considerações:  

 

Talvez por que tipologia e desenho de calçadas não sejam ainda 
considerados como parte importante do desenho urbano, da 
memória da cidade ou, no mínimo, do envoltório de edificações 
significativas. [...] as calçadas de mosaicos têm importância no 
desenho da cidade, se consideradas como parte de sítios de 
importância histórica. (LISBOA, 2011, p. 221). 
 
Os antigos tapetes de mosaico de pedra portuguesa nas calçadas de 
Campinas merecem registro, inventário e visibilidade na memória da 
cidade. Campineiros de ontem e de hoje têm nos mosaicos a visão 
diária que enriquece a paisagem urbana e faz referências à sua 
memória. (LISBOA, 2011, p. 222). 

 

Cada dissertação teve sua especificidade na estruturação e nos 

objetivos. Foi observado, entretanto, certa semelhança quanto à metodologia. Os 

autores realizam inicialmente uma revisão bibliográfica, um estudo da teoria acerca 

do tema que irão abordar, fazem uso de questionários e entrevistas com sujeitos que 

possam colaborar com a pesquisa em questão e, em seguida, realizam uma 

observação analisando os conteúdos e confrontando os dados obtidos. Nas três 

dissertações, os autores fizeram uso de imagens na tentativa de expor com mais 

clareza seus confrontos. 
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Nota-se a estreita relação entre Patrimônio, identidade e memória 

nas pesquisas e a importância do uso de instrumentos eficazes para a ativação da 

memória como, por exemplo, a fotografia.  

Pode-se perceber nas pesquisas que a importância do que venha a 

ser identidade, patrimônio, memória, pertencimento a lugar ultrapassa a área de 

História ou de ensino de História. As pesquisas apresentadas estão em diferentes 

campos do conhecimento, transitam pelos conceitos de identidade e memória 

sempre em contato com algo concreto, físico e material, como um espaço da cidade, 

um monumento, uma fotografia, entrevista, dentre outros. 

Ler essas dissertações que não são do Ensino Fundamental nem 

para este nível de Ensino foi um desafio, pois os conceitos abordados nas 

respectivas dissertações apresentam a estreita relação entre memória, identidade e 

local em uma perspectiva mais técnica e não relacionada ao ensino escolar. 

Entende-se, porém, a partir do exposto nas conclusões das pesquisas, que a 

identidade de uma pessoa passa a ser constituída a partir das relações que ela faz 

com os outros e os com lugares. Ora, tudo isso nos remete às crianças que desde 

quando nascem passam a se relacionar com outras pessoas, locais e ambientes. E 

essas relações vão se transformando com o passar do tempo moldando a identidade 

delas.  

Em Londrina, por exemplo, é possível trabalhar os conceitos de 

identidade e memória nessa etapa de ensino utilizando o Calçadão como fonte 

principal. Esse espaço está constantemente na mídia e tem relação com a história 

da cidade de forma peculiar.  

Nessa mesma esteira de reflexões, podemos perceber que Londrina, 

que completará 80 anos em dezembro de 2014, tem inúmeros monumentos, mas 

poucos patrimônios tombados pelos órgãos responsáveis. A cidade foi planejada 

para pouco mais de 30 mil habitantes e atualmente ultrapassa os 500 mil habitantes. 

Esse crescimento desordenado provocou grandes perdas para a memória da cidade 

como já citado anteriormente. Sem uma política de preservação do patrimônio ou de 

memórias, as flores do pé de café da praça Gabriel Martins não foram percebidas 

como importantes e sequer pensou-se em preservá-las e, por que não, restaurá-las 

permitindo uma rememoração, um encontro com outra época em que a cidade 

estava sendo reconhecida como a “capital do café”. 
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Sendo assim, as contribuições das dissertações quanto à 

preservação das memórias apontaram para a necessidade de conservação de 

determinadas e variadas paisagens como, por exemplo, o piso de um determinado 

local público, além de um adequado planejamento urbano, dentre outras questões.   
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3. MEMÓRIA, IDENTIDADE E PATRIMÔNIO: BREVES REFLEXÕES 

TEÓRICAS 

 

Apresentamos neste segundo capítulo estudos referentes aos 

conceitos de identidade, memória e patrimônio entendidos na pesquisa como uma 

tríade a partir da qual é possível explicar as relações que o homem estabelece na 

sociedade. Foi necessário um recorte, pois identidade e memória, conforme 

constatamos, via pesquisas realizadas, são conceitos requisitados em várias áreas 

do conhecimento, o que exige uma delimitação mais específica e direcionada para a 

temática a ser investigada nesta pesquisa.   

Optamos por utilizar os teóricos: Jacques Le Goff, historiador, 

apropriando-nos do conceito que elabora para memória em sua obra História e 

Memória (1988); o sociólogo Zygmunt Bauman quanto às configurações que o 

conceito identidade adquire nos dias atuais, em uma entrevista concedida a um 

jornalista italiano e depois transformada no livro Identidade (2005), em meio a um 

contexto que o autor define pelo termo "modernidade líquida"; Nestor Garcia Canclini 

em seu artigo Los Usos Sociales Del Patrimonio Cultural (1998) e Andreas Huyssen 

em sua obra Seduzidos pela memória: Arquitetuta, Monumentos, Mídia (2000) para 

compreender o quem vem a ser patrimônio na atualidade e como poderíamos tratar 

as questões a ele relacionadas. Ao final da pesquisa, apresentamos a relação que 

esses três conceitos estabelecem com o tema desta investigação: o Calçadão de 

Londrina. 

 

3.1-  MEMÓRIA  
 

Jacques Le Goff foi um historiador francês nascido em Toulon, em 

1924 e falecido recentemente (abril de 2014). Especializou-se em Idade Média 

realizando importantes estudos a respeito da Antropologia histórica do Ocidente 

medieval, era ligado ao movimento da Escola dos Annales6. Aos 80 anos em 2004, 

foi universalmente reconhecido como um dos maiores medievalistas franceses. Le 

Goff viajou ministrando palestras, seminários, participando de entrevistas e 

                                                 
6
  Movimento historiográfico surgido na França, tendo como elemento principal, a mudança da historiografia 

tradicional, passando a apresentar novos conhecimentos da história, como por exemplo, o conceito de que o 

tempo possui um ritmo diferente para cada episódio e a história não acontece de forma linear. Esse movimento é 

constituído de três gerações de historiadores e Le Goff faz parte da 3ª geração da década de 1970. 
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escrevendo artigos, contribuindo dessa forma para a divulgação das ideias 

preconizadas pela Escola dos Annales. 

Na década de 1980, houve um grande aumento das comemorações, 

do culto do patrimônio e testemunhos. Assiste-se a um retorno dos valores do 

humanismo e a busca para outros significados do passado. Dessa forma, as 

memórias tornaram-se um importante tema de estudo para os historiadores. E é 

nesse contexto que Jacques Le Goff publica sua obra História e Memória (1988). No 

capítulo Memória, o autor apresenta uma visão panorâmica e cronológica das 

discussões historiográficas em torno do conceito de memória refletindo sobre essa 

questão desde a remota Grécia. Le Goff inicia seu ensaio sobre a memória 

abordando os entendimentos advindos da história e da antropologia, frisando mais a 

memória coletiva que a individual. Mas, antes de iniciar tal assunto, acreditamos ser 

importante destacar alguns significados atuais para o termo memória.   

No Dicionário online de Português (2009), consta que memória é um 

substantivo feminino que, dentre outros significados, é a “faculdade de reter ideias, 

sensaç es, impress es adquiridas anteriormente.” Ora, quem não se lembra de 

como brincava na infância, ou do gosto de uma comida ou cheiro de um perfume? 

Memória e lembrança estão diretamente relacionadas, pois lembramos o que temos 

em nossa memória. Esse dicionário ainda expõe que memória significa “obras 

literárias escritas por quem presenciou os acontecimentos que narra, ou neles tomou 

parte”. Encontram-se também definições que vão além da memória humana, os 

denominados “dispositivos dos calculadores eletrônicos” e as “unidades de 

informática funcional e convencional.” (DICIONÁRIO ONLINE DE  ORTUGUÊS, 

2009, s.p.). 

Le Goff (1988, p. 425) se aproximará das discussões sobre esses 

componentes eletrônicos utilizando o termo “memória artificial”, ou seja, aquelas que 

não são naturais dos seres humanos, mas a dos meios eletrônicos, livros, listas, 

enciclopédias, cemitérios, dentre outros. 

Para os sinônimos de memória, encontram-se “anamnese, 

recordação, relembrança, rememoração e reminiscência” (DICIONÁRIO ONLINE DE 

PORTUGUÊS, 2009, s.p.). Em todos os casos, inclusive na não-humana (virtual ou 

externa), a palavra memória denota significado de conservação de uma lembrança, 

seja ela voluntária ou involuntariamente criada.  
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Ao estudar o ensaio de Le Goff (1988) acerca da memória, pode-se 

perceber que o autor dialoga com os significados acima, pois, para ele, a memória 

parte de um conjunto de funções psíquicas nas quais os indivíduos atualizam 

“informaç es ou impress es passadas” (LE GOFF, 1988, p. 423), sendo um conceito 

muito estudado nas áreas de biologia, psiquiatria, psicofisiologia, psicologia e 

neurofisiologia. Tais estudos, contudo, são embasados na memória coletiva e social, 

fundamentados nas Ciências Humanas, especificamente na História e na 

Antropologia.  

O conceito de memória, para o autor, é essencial uma vez que esta 

se encontra intrinsecamente ligada ao ser humano desde os primórdios. Ele explica 

que a memória nada mais é que “resultados de sistemas dinâmicos, de organização 

e apenas existem na medida em que a organização os mantém ou os reconstitui” 

(LE GOFF, 1988, p. 423) e se dedica a apresentar cronologicamente como se deu o 

desenvolvimento dessas dinâmicas de organizações da memória na história e sua 

evolução paralela à evolução e transformação das sociedades no tempo.  

Ao longo dos anos, vários estudos sobre a aquisição da memória 

foram realizados, teorias e técnicas foram testadas e algumas abandonadas em 

detrimento de outras. Partindo dessa premissa, Le Goff (1988) aponta que alguns 

cientistas aproximaram o estudo da memória às Ciências Humanas e Sociais e 

consideraram que a memória humana está ligada à função social, pois a 

comunicação de um fato, na ausência dele para uma segunda pessoa, se faz a partir 

da memória. E ainda, ao aproximarem tais estudos ao campo da linguagem, 

concluíram que a escrita procede à memória, pois ela (escrita) constitui em um meio 

de materialização do que se encontra armazenado na memória.  Vejamos: como 

conseguiríamos escrever algo que não sabemos? Quem não sabe a língua 

japonesa, ou não conhece os significados dos ideogramas, conseguiria escrever 

uma frase fazendo uso dessa linguagem? Le Goff (1988) responde a essas 

questões considerando que a memória é base da inteligência, uma vez que ela 

ordena os fatos, atos e informações. 

Iniciando o traçado da história da evolução da memória e seu 

conceito, Le Goff (1988) recorre a Leroi-Gourhan que distingue a memória em três 

partes: a memória específica, que define o comportamento de espécies animais; a 

étnica, que “assegura a reprodução dos comportamentos nas sociedades humanas” 

e as “artificiais”, que seguem o mesmo modelo da étnica, mas que está ligada à 
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“seriação eletrônica”, ou seja, “não apresentam estímulos ou reflexões sendo apenas 

uma reprodução de atos mecânicos encadeados” (LE GOFF, 1988, p. 425). Um 

exemplo recente é a da memória eletrônica. 

 Para uma melhor compreensão de seus estudos, Le Goff (1988) 

divide o capítulo que trata da memória em cinco partes:  

 

Estudaremos, pois, sucessivamente: 1) a memória étnica nas 
sociedades sem escrita, ditas "selvagens"; 2) o desenvolvimento da 
memória, da oralidade à escrita, da Pré-História à Antiguidade; 3) a 
memória medieval em equilíbrio com o oral e o escrito; 4) os 
progressos da memória escrita do século XVI aos nossos dias; 5) os 
desenvolvimentos atuais da memória. (LE GOFF, 1988, p. 427). 
 

Primeiramente, segundo este autor, é necessário distinguir 

sociedade sem escrita e sociedade com escrita.  

Os povos sem escrita faziam uso da memória para cultivar suas 

tradições. Esse uso se dava por meio dos “homens-memória” (LE GOFF, 1988, p. 

449) que guardavam os fatos, os feitos, os objetos e as pessoas e transmitiam por 

meio da exposição verbal às demais gerações.   

A memória coletiva, segundo Le Goff (1998), é a que descreve e 

ordena os fatos de acordo com as tradições estabelecidas. Para ele, o estudo da 

memória social, aqui possível de ser entendida como sinônimo de memória coletiva, 

é um dos meios fundamentais para abordar os problemas do tempo e da história. 

Com o passar do tempo, o aumento populacional fez com que os 

homens responsáveis por “guardar” a memória não fossem suficientes para 

preservar os fatos e acontecimentos ocorridos. Inicia-se o processo de registros 

escritos do passado que se queria preservar. E assim, da Pré-história à Antiguidade, 

a memória passa da oralidade para a escrita e pôde-se perceber uma 

“transformação da memória coletiva” (LE GOFF, 1988, p. 431). Essa transformação 

permitiu o desenvolvimento de duas formas de memória: a comemoração e a 

memória presente no documento escrito, a qual modificou a forma de armazenar as 

informações através do tempo e espaço. A comemoração é uma celebração na qual 

faz-se uso de um monumento ou acontecimento memorável, contribuindo para que a 

memória se assuma na forma de inscrição. 

As inscrições estão espalhadas por todo o globo terrestre e se 

apresentam nas mais diversas formas, passando por transformações em cada época 
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histórica. Temos os obeliscos, estátuas, vasos e hieróglifos, no Oriente Médio; 

estátuas de reis na Mesopotâmia com o interesse de imortalizar os feitos desses; no 

Antigo Egito há as estelas, que dentre as várias funções, uma era a de perpetuar a 

memória em forma de estelas funerárias na qual, por exemplo, podia-se narrar a 

vida de uma personalidade falecida.  

 

As inscrições acumulavam-se e obrigavam o mundo greco-romano a 
um esforço extraordinário de comemoração e de perpetuação da 
lembrança. A pedra e o mármore serviam na maioria das vezes de 
suporte a uma sobrecarga de memórias. (LE GOFF, 1988, p. 432). 

 

O documento escrito também foi, e ainda é, uma forma de registrar 

memórias. Le Goff (1988) nos mostra que foram vários os objetos utilizados para 

manter a escrita até chegar ao papel. A escrita possibilita registrar o que “não é 

fi ável na memória de modo completo nem em cadeia de gestos nem em produtos”. 

(LE GOFF, 1988, p. 433) Dessa maneira, Leroi-Gourhan (apud LE GOFF, 1988, p. 

433) aponta que a “evolução da memória está ligada ao aparecimento e a difusão da 

escrita”, tanto que com essa fusão não é possível imaginar uma separada da outra.  

As sociedades passaram por mudanças que provocaram outras 

relações entre as memórias individuais e as memórias sociais coletivas. A escrita 

possibilitou o registro de memórias e a sistematização das informações permitindo a 

ampliação da comunicação para diferentes tempos e espaços bem como a 

possibilidade de uma releitura dos registros por meio de pesquisas em diferentes 

fontes.  

Nesse contexto de transformações e desenvolvimentos, "[...] a 

memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das forças sociais 

pelo poder” (LE GOFF, 1988, p. 426 . O autor alerta para uma possível manipulação 

das memórias sociais, uma vez que com a escrita surge também a possibilidade de 

registrar o selecionado para passar às futuras gerações. Sendo a história um 

conhecimento que se reescreve a partir de novas leituras, a “arte da palavra ligada à 

escrita” (LE GOFF, 1988, p. 442  pode ser tomada como uma memória artificial 

imposta por aqueles que dominam o código escrito e que pretendem se manter no 

poder, ou então, manter a versão da história que registre o que se quer nas 

lembranças das gerações futuras.  
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A passagem da oralidade para a escrita, segundo esse historiador, 

transformou profundamente a memória coletiva e trouxe também implicações quanto 

ao psiquismo. O que antes era memorizado por uma pessoa e transmitido oralmente 

aos poucos, passa a ser memorizado, palavra por palavra, por meio dos processos 

mnemotécnicos. Essa técnica constitui uma nova aptidão intelectual que, segundo 

ele, permite “desconte tualizar” e “reconte tualizar” (LE GOFF, 1988, p. 435  o que 

se verbaliza de acordo com a linguística. Esse método foi primeiramente utilizado 

pelo comércio marcado por valores numéricos e provocou alterações sociais 

significativas no campo do saber.   

É nesse contexto que antigas civilizações guardavam os glossários, 

as listas lexicais, os inventários, dentre outros. Le Goff (1988), apoiado nos dizeres 

de Vernant, mostra que o homem vai, progressivamente, conquistando o passado 

particular na medida em que a história vai se constituindo pelo grupo social levando-

o a apropriar-se de um passado coletivo.  

Le Goff (1988) continua sua narrativa tratando da divinação da 

memória, na mitologia grega, criada por meio da deusa Mnemosine. Na filosofia da 

Grécia Antiga, a memória é como um componente da alma. Em Aristóteles, ela é tida 

como “faculdade de evocar e conservar o passado” (LE GOFF, 1988, p. 439 , o que 

permitiu a criação do sistema que auxilia a mnemotécnica: a imagem, as formas, os 

traços e os símbolos. Esses auxiliadores, organizados em ordem, tornaram-se novos 

recursos para a evocação de uma recordação e para que se adquirisse uma boa 

memória. 

Ao tratar da memória medieval no ocidente, Le Goff (1988) aborda a 

propagação do cristianismo como religião e a manipulação da memória coletiva ao 

negar a experiência temporal e a história. Institui-se a divisão da memória coletiva 

entre memória litúrgica e memória laica. A Bíblia está impregnada das memórias de 

Jesus que são interpretadas de acordo com os interesses de certos grupos. O culto 

em memória aos mortos, que já era praticado desde a época da memória oral, se 

intensificou com o cristianismo sendo impulsionado pelas ações realizadas em 

Cluny7 no século IX que instituiu um dia anual para tal comemoração: o dia 2 de 

novembro. (LE GOFF, 1988, p. 448) 

                                                 
7
 Mosteiro que teve um papel importante nos assuntos da vida religiosa. Está localizado em Borgonha, na 

França. 
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A imprensa criada no século IX possibilitou que mais pessoas 

exteriorizassem suas memórias, o que contribuiu para outras configurações quanto à 

memória coletiva social e o entendimento da história. Desse período até o início do 

século XVIII, a memória passa por uma época, denominada por Yates (apud LE 

GOFF, 1988, p. 457), de “longa agonia da arte da memória” e tem-se uma extensa 

lista de filósofos, estudiosos, teóricos, psicólogos que tentam, dentre inúmeras 

teorias, situar a memória em um único conceito com as mais variadas 

denominações. 

As concepções sobre a memória não ficaram separadas, segundo o 

autor, do crescimento dos centros urbanos e a ampliação das necessidades e as 

condições dos homens. A memória urbana tem seu início com os arquivos dos 

nobres (reis) destinados aos seus sucessores e, aos poucos, conforme aumentava a 

população, iam-se constituindo novos arquivos. Em sua obra, Le Goff (1988) 

apresenta, desde arquivos de Chambre de Comptes (arquivos financeiros-

memoriais) na França, passando pelo Parlamento Inglês, pela Itália e alguns outros 

países do século XII e XIV, quando se proliferaram os arquivos notariais, chegando 

até a expansão das cidades onde se constituiu os arquivos urbanos – memórias 

urbanas – memória coletiva. 

 

Com o impresso... não só o leitor é colocado em presença de uma 
memória coletiva enorme, cuja matéria não é mais capaz de fixar 
integralmente, mas é frequentemente colocado em situação de 
explorar textos novos. Assiste-se então a exteriorização progressiva 
da memória individual. (LE GOFF, 1988, p. 457). 

 
No século XVII, há uma aceleração do “movimento científico 

destinado a fornecer à memória coletiva das naç es os monumentos de lembrança” 

(LE GOFF, 1988, p. 464), potencializando a criação de mais arquivos, museus e 

bibliotecas. É, porém, no século XVIII que há um alargamento da memória com os 

dicionários que, inicialmente, servem tanto aos eruditos como também aos artesãos 

e às fábricas. Apesar de ser uma forma evoluída da memória exterior, são 

apontados por Le Goff (1988) como apenas fragmentos do pensamento. Tem-se 

também as enciclopédias, a Grande Enciclopédia de 1751 é descrita como “Uma 

série de pequenos manuais reunidos no dicionário” ou como “uma memória 

alfabética parcelar na qual cada engrenagem isolada contém uma parte animada da 

memória total”. (LE GOFF, 1988, p. 461). 
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Apesar de ocuparem lugar de destaque nas sociedades, esses 

objetos materiais e textuais com vastos registros de memória técnica, científica e 

intelectual propiciaram aos vivos um afastamento da memória dos mortos levando a 

comemoração dos mortos a um declínio. Os túmulos foram abandonados “à 

natureza e os cemitérios desertos e mal cuidados”. (LE GOFF, 1988, p. 462) No 

entanto, no século seguinte, como forma de homenagem aos soldados 

desconhecidos que morreram lutando na Primeira Guerra Mundial são erigidos em 

diversos países os monumentos aos mortos. Este feito foi considerado pelo autor 

como um importante acontecimento no século XIX que revoluciona o conceito de 

memória social (coletiva). 

 

Um Túmulo ao Soldado Desconhecido procurando ultrapassar os 
limites da memória, associada ao anonimato, proclamando sobre um 
cadáver sem nome a coesão da nação em torno da memória comum. 
(LE GOFF, 1988, p. 465-466). 

 
Uma importante invenção chega ao século XX passando também a 

contribuir com a memória coletiva. Trata-se da fotografia. Le Goff (1988) argumenta 

que a imagem gravada no papel fornece uma precisão de verdade visual nunca 

antes visto na história “permitindo assim guardar a memória do tempo e da 

revolução cronológica”. (LE GOFF, 1988, p. 466) Determinado grupo, ao visualizar a 

imagem, evoca uma lembrança do passado e a torna válida no presente. 

Le Goff (1988) apresenta que os lugares da memória coletiva estão 

além dos: 

 

Topográficos como: os arquivos, museus e bibliotecas; lugares 
monumentais: cemitérios, arquiteturas; lugares simbólicos: as 
comemorações, peregrinações, aniversários, emblemas; lugares 
funcionais: os manuais, biografias e associações. (LE GOFF, 1988, 
p. 473) 

 
Tais lugares são disputados por grupos que travam embates sobre 

quais memórias devem ser preservadas e quais devem ser esquecidas. Entre a 

preservação de memórias e a escrita da História existe um vínculo fortemente 

estabelecido. Nesse sentido, o autor aponta para não esquecermos que, 

 

[...] os verdadeiros lugares da história, aqueles onde se deve 
procurar, não a sua elaboração, não a produção, mas os criadores e 
os denominadores da memória coletiva: 'Estados, meios sociais e 
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políticos, comunidades de experiências históricas ou de gerações, 
levadas a constituir os seus arquivos em função dos usos diferentes 
que fazem da memória'. (LE GOFF, 1988, p. 473). 

 

Sendo assim, novas abordagens no campo das ciências sociais 

permitiram transformações quanto ao conceito e ao estudo sobre a memória 

coletiva. Novos estudiosos dessa área, como Maurice Halbwachs (1950), 

desenvolveram pesquisas em torno desse tema abordando as imagens, os gestos, 

os ritos, as festas e ampliando, dessa forma, o olhar histórico para o tema.  

Objetivamos apresentar, em linhas gerais, a abordagem que o autor 

faz sobre o levantamento da história da memória a partir de vários tratados que vão 

desde filósofos, pensadores e estudiosos da Grécia Antiga, que usavam a memória 

para fazer um estudo da mesma, até como ela é entendida e estudada, na 

Modernidade, na qual a memória é confiada às máquinas eletrônicas que seguem o 

mesmo funcionamento de um cérebro humano, incluindo seus erros, já que é 

projetada e operada por pessoas. 

 Le Goff (1988) acompanha toda a trajetória de transformação da 

memória e de seus estudos, desde a sua época estritamente oral, passando pelo 

início e firmamento da grafia, com a escrita, que se tornará o registro mais utilizado 

para se conservar uma memória tanto individual como coletiva, até a chegada da 

fotografia que passou a ser, lado a lado com a escrita, um dos meios mais utilizados 

para se preservar a memória até os dias atuais. 

A memória passou da oralidade para a escrita por meio de símbolos, 

signos trabalhados em pedras, tábuas, filetes de madeira, até a chegada do papel e 

o impresso e, por fim, o meio eletrônico. A escrita passou por desenhos, hieróglifos 

até a chegada do alfabeto e o aperfeiçoamento do mesmo. Em paralelo a essas 

evoluções, a linguagem (atributo social) também foi se desenvolvendo. Nesse 

contexto, foi sendo possível, cada vez mais, registrar as memórias, pois conforme os 

aparatos tecnológicos desenvolviam-se, as marcas (memórias) iam ficando 

registradas possibilitando seu estudo.   

Atualmente é praticamente impossível imaginarmos algumas poucas 

pessoas como guardiãs das memórias e dos conhecimentos e informações geradas 

a todo momento no mundo. É exatamente devido a esse acúmulo de informações 

que o homem recorre à memória eletrônica, uma das tantas maneiras de a 

sociedade gravar as informações e conhecimentos. Essa memória eletrônica, 
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segundo Le Goff (1988), também tem sua história. Ela funciona basicamente como a 

memória biológica do ser humano: a partir de um banco de dados.  

Le Goff (1988) conclui que a memória coletiva tem acompanhado as 

sociedades em suas transformações tanto nas classes dominantes como nas 

dominadas, cada uma lutando, quer seja, pelo poder ou pela vida. 

 

Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das 
grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que 
dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos 
e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de 
manipulação da memória coletiva. (LE GOFF, 1988, p. 426). 

 

Percebe-se claramente no ensaio de Le Goff (1998) que a memória 

foi manipulada por quem detinha o poder nas diferentes épocas, sendo então 

conservadas as memórias da elite. Atualmente não é diferente, pois como o autor 

cita: “os novos arquivos não escapam à vigilância dos governantes” (LE GOFF, 

1988, p. 477) tendo eles inclusive o poder sobre as mídias (rádio, televisão, 

imprensa e internet8). 

No mundo contemporâneo, as relações entre memória, história, 

lembrança e mercadoria se estabelecem a partir das regras do mercado aliadas à 

necessidade que o homem tem de se lembrar do passado como condição básica de 

sua existência. Ao olhar para a memória neste contexto, Le Goff (1998) escreve:  

 

Pesquisa, salvamento, exaltação da memória coletiva não mais nos 
acontecimentos, mas ao longo do tempo, busca dessa memória 
menos nos textos do que nas palavras, nas imagens, nos gestos, nos 
ritos e nas festas; é uma conversão do olhar histórico. Conversão 
partilhada pelo grande público, obcecado pelo medo de uma perda 
de memória, de uma amnésia coletiva, que se exprime 
desajeitadamente na moda retrô, explorada sem vergonha pelos 
mercadores de memória desde que a memória se tornou um dos 
objetos da sociedade de consumo que se vendem bem. (LE GOFF, 
1988, p. 472). 

  

Nesse estudo da memória, é possível perceber que as sociedades 

passaram por mudanças complexas ao longo dos séculos. Os acontecimentos que 

são espetacularmente apresentados na mídia - os estilos de vida, o que é bom ou é 

                                                 
8
 Discussões atuais reforçam a tese apresentada no texto, por exemplo, do Marco Civil na Internet no Brasil, 

sancionada há pouco tempo pela Presidente da República ou mesmo a questão da China que impede a pesquisa 

sobre alguns assuntos. 
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ruim, o que está na moda e o que já é passado - é sentidos pelas pessoas, e 

acontecem de maneira muito rápida não sendo permitido a essas pessoas viver o 

processo dos acontecimentos. Nesse contexto, é como se estivéssemos no 

presente, presos ao passado, sem olhar para o futuro. No atual mundo globalizado, 

consumimos a memória de um passado exposta por quem tem interesse em vendê-

la e não por medo de perdê-la.  

 

3.2-  IDENTIDADE 
 

Zygmount Bauman, sociólogo polonês nascido em 1925, iniciou sua 

carreira acadêmica na Universidade de Varsóvia onde ocupou a cadeira de 

Sociologia Geral. Foi obrigado a deixar a academia em 1968 por conta da 

“campanha antissemita promovida pelas autoridades comunistas da  olônia”. 

(BAUMAN, 2011, p. 10) Nascido na Polônia, Bauman descende de judeus e devido 

a este fato, os artigos e os livros foram sendo proibidos no país, pois Bauman 

apoiava o movimento estudantil que buscava o fim do sistema unipartidário. 

Abandonando a terra natal, seguiu para a Inglaterra depois de passar pelo Canadá, 

EUA e Austrália. No início da década de 1970, assumiu o posto de professor titular 

da Universidade de Leeds, no norte da Inglaterra, permanecendo ali por vinte anos. 

Possui vasta produção bibliográfica tendo recebido alguns prêmios. Atualmente é 

professor emérito de Sociologia das Universidades de Leeds e Varsóvia. 

Seus livros apresentam ideias, discussões e conceitos sobre as 

conexões sociais na sociedade contemporânea. Nessa era atual conhecida como 

pós-modernidade. Os estudos sociológicos lhe permitem refletir sobre a angústia 

que paira nos sentimentos humanos desencadeada pela rapidez com que as coisas 

acontecem. Para o sociólogo, é impossível fugir das consequências da globalização 

com suas frenéticas ondas de informação e de novas ideias. Tudo ocorre com 

intensa velocidade refletindo também nas relações pessoais. 

Bauman (2005) coloca o sujeito como um ser deslocado, 

fragmentado e em constante busca do desconhecido. Na obra intitulada Identidade, 

ele adverte quanto aos riscos que podem ser encontrados no caminho da 

construção da identidade de cada sujeito, pois há uma infinidade de identidades 

disponíveis nas quais algumas são escolhidas por nós mesmos, outras impostas e 

muitas outras “infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta [...] é preciso estar 
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em alerta constante para defender as primeiras em relação às últimas”. (BAUMAN, 

2005, p. 19). 

Essa advertência leva a pensar em uma sociedade, como o autor 

mesmo coloca, líquida moderna, na qual o consumo se tornou volátil e a existência 

posta por episódios fragmentados, criando em nós, seres humanos modernos, uma 

sensação de vazio. Isso nos faz sair em busca de “ser alguém”, de “estar inserido” 

em algo ou em algum lugar, ou seja, buscar pertencimento e identidade. Essa busca 

geralmente faz com que os indivíduos percebam que são vários os parâmetros que 

formam a identidade causando novamente um vazio ou mesmo uma sobrecarga 

quanto à definição de quem somos e a qual grupo pertencemos. Nesse contexto, 

que oscila entre cheio e vazio, o indivíduo é levado a viver uma existência 

fragmentada.  

Bauman (2005) entende que o conceito de identidade, por muito 

tempo, foi estável no mundo e esteve no centro da vida social relacionado, por 

exemplo, ao lugar onde a pessoa nasceu, ao grupo étnico ao qual pertence e aos 

grupos sociais aos quais frequenta. Com as transformações, no entanto, das últimas 

décadas, tal conceito sofre alterações contribuindo para que novas “identidades” 

emirjam. O que é trazido pela modernidade é um deslocamento do “foco” da 

identidade para identidades, proporcionado pela globalização.  

Para o autor, a identidade é o “eu postulado” (BAUMAN, 2005, p. 

21), o horizonte em direção ao qual a pessoa se empenha e pelo qual se avalia, 

censura e corrige seus movimentos. A identidade, para ele, é formada por vários 

fatores que nos identifica (nos reconhecemos) e escolhemos para compor a pessoa 

que somos. As identidades seriam, para o autor, os vários horizontes disponíveis, já 

criados e existentes, aquilo que nos moldam e que formam a nossa identidade. São 

os meios os quais estão disponíveis e que escolhemos para nos moldar, nos fixar, 

nos empenhar no que poderá ser alcançado e que escolhemos. Se o resultado será 

positivo ou não dependerá de como e o que se escolheu fazer com o que se tem.  

Com a globalização, os meios disponíveis para formar uma 

identidade foram ampliados, o avanço tecnológico em especial dos meios de 

comunicação estimulou o contato com a diversidade de horizontes – meios – a 

serem escolhidos para moldar a identidade de cada um. Essa diversidade de opções 

fez, entretanto, surgir o que o autor chama de fluidez, pois tudo acontece e passa 

muito rápido formando e transformando continuamente as múltiplas identidades 
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possíveis, as quais ainda são mutáveis. Esse fato pode ser observado em perfis de 

pessoas nas redes sociais. Há uma necessidade de mostrar onde está, com quem e 

fazendo o que. É o consumismo global possibilitando a existência de identidades 

compartilhadas. 

Nesse contexto, a globalização pode ser entendida como uma via de 

mão dupla, pois ao mesmo tempo em que possibilita a ligação do local com o global 

nos possibilita conhecer a diversidade cultural. Dessa forma, a cultura de diversos 

locais estão a nossa disposição, relacionadas entre si e sendo mediadas pelos 

meios de comunicação e informação, sendo constantemente colocadas em contato 

com novas informações e novas identidades antes desconhecidas, o que nos leva a 

refletir sobre quem somos, de onde viemos e para onde podemos ir. 

Além disso, a globalização gerou uma ruptura e uma mudança de 

foco colaborando para que as identidades passassem a ser diálogo constante, mas 

descoladas de um contexto único. As identidades, de acordo com Bauman (2005), 

estão constantemente passando por transformações, tendo em vista informações e 

contextos que também se encontram em constantes reformulações. Os processos 

de globalização, dessa forma, ao acelerarem as mudanças de maneira geral, 

também favoreceram a mudança num contexto individual e cotidiano. Por isso, 

Bauman (2005  chama a atualidade de “época líquido-moderna”, em que  

o mundo em nossa volta está repartido em fragmentos mal 
coordenados, enquanto as nossas existências individuais são 
fatiadas numa sessão de episódios fragilmente conectados. 
(BAUMAN, 2005, p. 18).  
 

O próprio autor, por ter sido obrigado a abandonar seu país, quando 

retorna, confessa se sentir “um estrangeiro, um recém-chegado, um refugiado de 

outro país, um estranho” (BAUMAN, 2005, p. 15), desenvolvendo assim o conceito 

de “deslocamento”:  

 

[...] estar total ou parcialmente “deslocado” em toda a parte, não 
estar totalmente em lugar algum (ou seja, sem restrições e 
embargos, sem que alguns aspectos da pessoa “se sobressaiam” e 
sejam vistos por outras como estranhos), pode ser uma experiência 
desconfortável, por vezes perturbadora. (BAUMAN, 2005, p. 18 e 
19). 

Alicerçado nos pressupostos anunciados, o autor trata do tema 

“identidades” como um dos mais comple os problemas da contemporaneidade.  

Para firmar sua teoria, Bauman (2005) cita Stuart Hall, teórico cultural pioneiro na 
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comunicação que contribuiu com obras-chave para os estudos da cultura e dos 

meios de comunicação, assim como para o debate político, para quem a 

globalização é compreendida como “a chave” da mudança de postura do homem em 

relação à identidade. Bauman (2005) prossegue indicando que nada é seguro e 

sólido, tudo é líquido e se move com fluidez por entre os dedos das mãos. Não 

temos uma identidade única, mas sim um horizonte que se configura não como um 

caminho, mas como um movimento em direção a alguma coisa ainda indeterminada.  

Uma identidade fixa, de acordo com Bauman (2005), e solidamente 

construída é vista como um fardo, uma limitação da liberdade. O autor indica e faz 

críticas quanto ao papel das novas tecnologias, como a internet, pois neste cenário: 

  

Os 'grupos' que os indivíduos destituídos pelas estruturas de 
referência ortodoxas 'tentam encontrar ou estabelecer' hoje em dia 
tendem a ser eletronicamente mediados, frágeis 'totalidades virtuais' 
em que é fácil entrar e ser abandonados [...] estamos perdendo a 
capacidade de estabelecer interações espontâneas com pessoas 
reais. [...] Engraçadas podem ser, essas comunidades virtuais, mas 
elas criam apenas uma ilusão de intimidade e um simulacro de 
comunidade. (BAUMAN, 2005, p.30 e 31). 

 

E ainda diz que quando perdemos as 

 

Âncoras sociais que faziam parecer natural, predeterminada e 
inegociável, a identificação gera uma busca desesperada de um 'nós' 
nesses meios 'eletronicamente mediados', o que provocaria o 
enfraquecimento da 'capacidade de estabelecer interações 
espontâneas com pessoas reais'. (BAUMAN, 2005, p. 30 e 31). 

 

Posto assim, essas comunidades virtuais estariam longe de validar a 

identidade pessoal e muito menos favorecer o contato no mundo real.  No entanto, 

os espaços públicos atuais estão repletos de, segundo Bauman (2005), pessoas 

com tablets, celulares e equipamentos como fones de ouvidos, falando sozinhas e 

em voz alta, como “esquizofrênicos, paranóicos em busca de algo ou alguém que as 

façam sentir desejadas e úteis”. (BAUMAN, 2005, p.31 e 32).  

Considerando o anunciado pelo autor, podemos pensar sobre como 

buscamos, construímos e mantemos nossas referências de identidades nesse 

mundo líquido e moderno em constante aceleração, freneticamente ávido por 

mudanças. Lutamos constantemente para nos manter vivos e fazemos parte de 

grupos igualmente móveis e velozes.  Nada mais é que a insegurança gerada pela 



 44 

liquidez apresentada pelo autor que causa uma falsa sensação de bem-estar 

permitindo que os indivíduos busquem por identidade. E, nesse mundo onde é 

praticado o desprendimento como uma estratégia comum da luta pelo poder e da 

autoafirmação, há poucos pontos firmes na vida, tanto que Bauman (2005) coloca o 

pensamento, os compromissos e as obrigaç es de longo prazo em um campo “sem 

sentido”, nas palavras dele parecem “contraproducentes” (BAUMAN, 2005, p. 60), ou 

seja, realmente perigosos. 

Se os compromissos, incluindo aqueles em relação a uma 

identidade particular, são entendidos como insignificantes, o sujeito tende a trocar 

uma identidade, escolhida de uma vez para sempre por uma rede de conexões. O 

autor explica que aqueles que tiveram negado o acesso à escolha da identidade, se 

veem oprimidos por identidades aplicadas e impostas por outras pessoas, 

identidades que muitas vezes estereotipam, humilham, desumanizam, estigmatizam. 

As relações interpessoais, com tudo o que as acompanha, são simultaneamente 

objetos de atração e apreensão, e na visão do autor a fragmentação/liquidez da 

identidade na atual sociedade atingiu, inclusive, os relacionamentos. Na atual 

conjuntura, quando as relações se tornam frágeis, nossa tendência é postergar os 

acertos de contas com soluções paliativas.  

Bauman (2005) discursa que essa relação líquida, frágil e 

descartável desperta nas pessoas a busca por salvação, e é assim que elas caem 

nas redes, pois se tornam alvos fáceis para o descarte, além é claro de praticar o 

refutamento quando lhe convier. O virtual possibilitou uma relação de conforto e de 

pertencimento a algo e, conforme dito anteriormente, causa a falsa sensação de 

estarmos constantemente conectados, inseridos e pertencidos sem se dar ao 

trabalho do “face face”9.  

Assim seguimos substituindo os poucos relacionamentos reais por 

muitos contatos pouco consistentes, superficiais e virtuais, colocados na nuvem10. 

 

Esse modo reduzido de relacionar-se, 'menos importuno', se ajusta a 
todo o resto – ao líquido mundo moderno das identidades fluidas, o 
mundo em que o aspecto mais importante é acabar depressa, seguir 
em frente e começar de novo, o mundo de mercadorias gerando e 
alardeando sempre novos desejos tentadores a fim de sufocar e 

                                                 
9
 Termo em inglês utilizado para encontro presencial, ou face a face. 

10
 Termo referente ao espaço virtual tecnológico para arquivar dados, geralmente disponibilizado via 

internet. 
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esquecer os desejos de outrora. O prêmio é a liberdade de seguir 
adiante, mas uma opção que não temos a liberdade de fazer é parar 
de nos movimentar. (BAUMAN, 2005, p.76 e 77). 
 

Seguir adiante atualmente se traduz em realizar transformações em 

velocidade fazendo com que seja ultrapassado o que antes era durável culminando 

então em uma satisfação imediata. Para Bauman (2005), essa satisfação imediata 

está na moda e o que é durável caiu em desuso se tornando “cafona”, pois a 

preocupação com o “agora” num ambiente fluido é que a ideia do valor permanente, 

imune ao fluxo do tempo, não tem fundamento na experiência humana, ou seja, 

nessa modernidade líquida apresentada por ele, a vida das pessoas passou a ser 

organizada em torno do consumo levando a criação da identidade consumista. 

Toda essa insatisfação, liquidez, múltiplas identidades, consumismo 

exacerbado, loucuras para se sentir incluído, enfim, toda essa confusão de 

sentimentos e fragmentação mundial é gerada simplesmente pelo medo de um 

futuro incerto. 

 O medo é algo antigo e permanente. Bakthin (apud BAUMAN, 2005, 

p. 78  já dizia que inclusive “os sistemas religiosos” se utilizam do medo subjetivo 

dos sujeitos para aliená-los de acordo com os preceitos religiosos. É fato de que 

todos sentimos medo, quer seja da rejeição que não nos deixa expor pessoalmente 

quem somos, quer medo das incertezas que causam sensação de desamparo, medo 

da solidão, dentre outros sentimentos. E no intuito de escaparmos de interações 

complexas, confusas, imprevisíveis, difíceis de interromper e de abandonar, que 

caracterizam as relaç es com as “pessoas reais” que estão fisicamente à nossa 

volta, nos entregamos às redes sociais, ao consumismo e a satisfação imediata 

imposta pela globalização, no desejo de aliviar um pouco essa confusão de medos e 

para nos sentirmos pertencente a algo presente. 

O sujeito da modernidade líquida, conforme coloca Bauman (2005), 

é composto por identidades que a qualquer momento podem escoar pelo ralo, pois 

elas são muitas vezes contraditórias e mal resolvidas por conta das constantes 

transformações estruturais e institucionais desse mundo social, globalizado e 

excludente. Nesse contexto, a identidade se torna uma luta contra a dissolução e a 

fragmentação, e nesse ponto Bauman (2005) faz uma alusão às guerras, uma vez 

que travamos uma luta diária em busca de identidade com que nos é posta 

atualmente pela mídia. As constantes mudanças são apresentadas de várias 
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maneiras: “modernização”, “progresso”, “aperfeiçoamento”, “desenvolvimento”, 

“atualização” e, para Bauman (2005 , essa é a essência do modo moderno de ser, 

viver em eterna transformação. O “ônus disso é sentirmos dolorosamente a falta das 

redes seguras: parentesco, família, amizade e irmandade”, (BAUMAN, 2005, p. 100 

e 101) o que acarreta a sensação de insegurança e, em decorrência, o medo. 

Na conjuntura da globalização, a mídia exerce o papel de fomentar a 

fragmentação do mundo atual, seja com propagandas que incitam o consumo, seja 

com programas que ditam modas e regras de comportamento, seja com canais 

religiosos etc. O que a mídia nos oferece, entretanto, é uma matéria bruta que cabe 

a cada pessoa lapidar buscando referências, outras pessoas que falem sobre o 

assunto, a fonte do que está sendo passado nessa mídia, por que está sendo 

apresentado de tal forma, ou seja, questionar e pesquisar o que está vendo e 

ouvindo, o que nos remete à necessidade de um processo educativo que trabalhe a 

partir da diversidade existente no mundo contemporâneo e em suas múltiplas 

linguagens. 

Por outro lado, Bauman (2005) entende que o grande público da TV, 

por exemplo, são aqueles que vivem a margem da elite frequentadora de festivais 

“pluriculturais”. Esses espectadores fazem uso dos meios midiáticos como uma 

forma de pertencimento a um território virtual que, para eles, pode ser bem melhor 

que a realidade enfrentada no dia a dia. Nesse território virtual, os que vivem à 

margem sonham com o apresentado pela mídia. 

A construção da identidade tem se dado por experimentações 

infindáveis.  Assumimos uma identidade em um dado momento, mas em muitas 

outras somos impelidos a fazer outras escolhas e moldar novas características às 

nossas identidades não nos permitindo fixar em nenhuma delas.  Bauman (2005) 

afirma isso quando diz que:  

 

Muitas outras identidades não sonhadas ainda estão por ser 
inventadas e cobiçadas durante a sua vida. Você nunca saberá ao 
certo se a identidade que agora exibe é a melhor que pode obter e a 
que provavelmente lhe trará maior satisfação. (Bauman, 2005, p. 91 
e 92). 

 

E segue que: 
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Todos nós dependemos uns dos outros, e a única escolha que temos 
é entre garantir mutuamente a vulnerabilidade de todos e garantir 
mutuamente a nossa segurança comum. Curto e grosso: ou 
nadamos juntos ou afundamos juntos. Creio que pela primeira vez na 
história da humanidade o autointeresse e os princípios éticos de 
respeito e atenção mútuos de todos os seres humanos apontam na 
mesma direção e exigem a mesma estratégia. A humanidade nunca 
teve uma oportunidade melhor! (Bauman, 2005, p. 95). 

 

Isso mostra que, quando a identidade (ou as identidades) de um 

sujeito está exposta em comunidades, há uma variedade de ideias e princípios que 

leva o sujeito a pensar, repensar, comparar e fazer escolhas repetidas vezes.  

Assim, de acordo com o autor, a identidade e o pertencimento se 

tornam algo maleável. No decorrer de suas idas e vindas e ao longo da vida, vai se 

transformando em múltiplas identidades, isto é, em múltiplos pertencimentos, uma 

vez que somos produtos do nosso passado e as experiências tidas por nós, ou por 

nossos antepassados, que nos moldam e influenciam na forma como vivemos no 

mundo. 

Bauman (2005) aponta que o conceito de identidade está 

relacionado com o bem-estar social e suas discussões. Na contemporaneidade, tem 

origem na crise do pertencimento e do esforço que esta desencadeou nesse louco e 

turbulento mundo moderno. Nessa perspectiva, para cada sujeito criar ou 

compreender sua identidade passa por significar e redescobrir o seu lugar na 

sociedade, criando estratégias cruciais de coerência no intuito de atribuir sentido a 

interação social, e assim possibilitando viver da melhor maneira possível nesse 

mundo. 

 

3.3-  PATRIMÔNIO 
 
Na etimologia da palavra "patrimônio", encontram-se dois vocábulos 

greco-latinos: "pater" e "nomos". A palavra "Pater" significa chefe de família (patri) e 

a palavra "Nomos" (monio) refere-se à lei, aos usos e aos costumes relacionados à 

origem, tanto de uma família quanto de uma cidade. O "nomos" relaciona-se, 

portanto, com o grupo social. O patri-monio pode ser compreendido, portanto, como 

o legado de uma geração ou de um grupo social para outro. 

Para o dicionário Aurélio on-line (2008), o termo "patrimônio" refere-

se a um bem herdado do pai e da mãe, um conjunto dos bens, direitos e obrigações 
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de uma pessoa jurídica. No sentido figurado, é o que se considera como herança 

comum.  

Para o IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), 

responsável por preservar a diversidade das contribuições dos diferentes elementos 

que compõem a sociedade brasileira e seus ecossistemas, "patrimônio" é um 

conjunto de bens móveis e imóveis do país, cuja preservação se dá pelo interesse 

público, valor histórico, valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Esta 

responsabilidade implica preservar, divulgar e fiscalizar os bens culturais brasileiros, 

bem como assegurar a permanência e usufruto desses bens para a atual e as 

futuras gerações. Para efetivar tal proteção, adota-se o tombamento11, um 

procedimento técnico, legal e rigoroso. 

Definições técnicas a parte, não entendidas como menos 

importantes quanto ao trabalho com a temática, optamos nesta pesquisa acatar a  

definição de "patrimônio" na concepção de Néstor García Canclini e Andreas 

Huyssen. A opção pelas obras desses autores se deu pelo fato de ambos 

abordarem a temática "patrimônio"  a partir das relações sociais.  

Canclini é argentino radicado no México, doutor em Filosofia das 

Universidades de Paris e La Plata. Lecionou na Universidade de Austin, Duke, 

Stanford, Barcelona, Buenos Aires e São Paulo. Recebeu vários prêmios em 

reconhecimento às contribuições literárias. Atualmente, a investigação dele centra-

se na relação entre a estética, arte, antropologia, estratégias criativas e redes 

culturais dos jovens. Este autor traz várias interrogações acerca do termo 

"patrimônio" e a redefinição dada a esse conceito em tempos atuais. Segundo ele, 

os processos de reurbanização, migração, industrialização e inovação/avanço 

tecnológico possibilitaram a troca de bens culturais e a massificação da cultura 

sendo os meios de comunicação o maior contribuinte nesse processo. 

Canclini (1998) adverte para a relação dupla que os meios de 

comunicação propiciam em relação à temática “patrimônio”. Se, por um lado, devido 

aos avanços da produção audiovisual tecnologicamente evoluída e a possibilidade 

de tais produções levarem para dentro das casas os mais diversos bens 

patrimoniais, por outro, muitas vezes propaga-se uma versão superficial da história 

                                                 
11

 Ato administrativo realizado pelo poder público (SEEC/CPC) com o objetivo de preservar, através 

da aplicação da lei, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental para a população, 
impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. 
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em relação ao que é mostrado, seu uso, sua importância e sua função social. 

Destaca também as questões decorrentes dos interesses econômicos da indústria 

fonográfica privada.  Para este autor, a maioria da população de massa que, há um 

tempo, só teria a possibilidade de conhecer obras de arte, herança patrimonial e 

monumentos de outra região por meio de visitas aos museus ou pelo que se 

estudava na escola em livros didáticos, dentre outros poucos materiais, com a 

evolução tecnológica, via televisão, o cinema e a internet teve o acesso a tais bens 

culturais consideravelmente ampliados.   

Canclini (1998) considera ainda que essa atual situação quanto à 

circulação e acesso aos bens culturais modificam as condições de produção que 

outrora possibilitou o mito da originalidade na arte e sobre o que vem a ser 

considerado, ou não, patrimônio cultural. Hoje, devido à reprodução em série, os 

objetos culturalmente produzidos por uma sociedade em determinado tempo 

histórico estão presentes em diferentes lugares permitindo várias leituras e 

colocando ao homem contemporâneo frente ao desafio de repensar a crença do 

“autêntico”. Nessa perspectiva, o autor se pergunta: o que é autêntico hoje? 

Vejamos dois exemplos: a) vários artefatos antigos da cultura africana são 

reproduzidos em larga escala na China e comercializados pelo mundo todo. B) na 

arqueologia ocorre o mesmo. Em alguns casos, os técnicos conseguem reproduzir 

peças com tamanha fidelidade que fica impossível diferenciar do original. Na 

concepção de Canclini (1998), esse é um indício de inautenticidade, mas esses atos 

são uma forma de idealização de algum momento do passado propondo um 

paradigma sociocultural do presente, ou seja, mesmo sendo reproduções, essas 

cópias têm um sentido de autenticidade para quem as adquire. 

É nesse contexto que o autor defende o conceito de Patrimônio 

como algo que vai além da herança material deixada por cada povo em sítios 

arqueológicos, objeto em uso ou desuso, arquitetura, monumentos, dentre outros. 

Para Canclini (1998), Patrimônio cultural não é somente algo físico, são também as 

experiências vividas, linguagens, conhecimentos, tradições imateriais (lendas, 

histórias, memórias do povo), o modo como usavam os bens e os espaços físicos, 

principalmente a forma como os objetos e os espaços são apropriados pelos 

homens na atualidade. Sendo assim, o autor coloca que as Leis existentes de 

preservação patrimonial não abarcam suficientemente as formas de uso 

contemporâneos das diferentes manifestações culturais tidas como Patrimônio 
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cultural, ocorrendo um conflito entre organismos oficiais e particulares com as Leis 

existentes, resultando em usos equivocados do bem Patrimonial: depredação, 

abandono, lar de desabrigados etc.  

Para tanto, o autor aborda cinco pontos teóricos e políticos em 

relação à redefinição do termo Patrimônio, considerados por ele como 

possibilitadores à solução desse conflito: 

 

1- Patrimônio cultural e desigualdade social; 
2- Os usos do Patrimônio; 
3- Propósitos de preservação; 
4- O Patrimônio na época da indústria cultural; 
5- Os critérios estéticos e filosóficos. 
(CANCLINI, 1988, p. 17). 
 

Abordando estas cinco questões, Canclini (1998) expõe uma análise 

reflexiva acerca das limitações, dos problemas e da conservação e preservação do 

patrimônio cultural, bem como as condições legais e institucionais sobre as atuais 

formas de uso e de participação dos diferentes setores sociais quanto ao patrimônio 

cultural.  

Em seu artigo, “Os usos sociais do patrimônio cultural”, Canclini 

(1998) apresenta que os bens produzidos culturalmente pela sociedade na história 

não pertencem a todos, devido ao fato de diferentes grupos sociais não se 

identificarem com os bens selecionados. O autor ainda ressalta que apesar de a Lei 

assegurar que esses bens são e estão disponíveis para todos não há um convite 

para que esses grupos participem da seleção dos bens. Eles não são ouvidos, quem 

produz a cultura diariamente não participa. Canclini (1998) propõe então buscar 

ferramentas conceituais e metodológicas diferenciadas para analisar as interações 

entre o popular e a massa, entre tradição e moderno, entre público e privado.  

Canclini (1998  defende que “os produtos de cultura popular e a 

autoconstrução e preservação de bens materiais de grupos subalternos também são 

 atrimônio.” (CANCLINI, 1998, p.16 e 17). Da mesma forma, os bens atuais, visíveis 

e invisíveis, novos artesanatos, lendas, conhecimentos e tradições também são 

patrimônios e podem contribuir para a criação de uma política patrimonial de 

conservação e administração desses bens, preservando o passado e o uso social, 

mas também buscando atender às necessidades contemporâneas da maioria, 



 51 

mesmo com a opinião das classes dominantes que privilegiam os bens culturais 

deixados pela nobreza aristocrata.  

O autor indica que o conceito que se tem sobre o que é patrimônio 

cultural não considera a desigualdade social, por isso trabalha com a ideia de união 

dos indivíduos que compartilham um conjunto material, objetos e práticas que os 

identifica. Isso, porém, não ocorre, pois os valores acumulados por esses bens não 

transcendem as classes, as etnias e os grupos sociais ou, quando o faz é a partir da 

leitura de uma classe para a outra. Para o autor, há uma contrariedade nessa 

compreensão, uma vez que patrimônio é a reprodução social, herança na qual 

deveria unir uma nação, pois são bens reunidos na história pela sociedade e apesar 

de se apropriarem de formas diferentes, pertence a todos. 

Nessa contrariedade, Canclini (1998) explica que a utilização do 

Patrimônio se tornou um espaço de disputa econômica, política e simbólica onde o 

setor privado, o Estado e os movimentos sociais travam uma luta de contradições 

em relação a como, por quê e o quê será selecionado para ser preservado como 

patrimônio e sua utilização. 

O setor privado, condutor da necessidade de acúmulo econômico e 

reprodução da força de trabalho, explora indiscriminadamente, segundo o autor, o 

ambiente natural e urbano em busca de lucro incessante. Mesmo que alguns grupos 

deste setor apreciem o valor simbólico por conta do incremento ao valor econômico, 

quando há algum indício de preservação, é por conta do lucro gerado com tal 

atitude. Nesse sentido, a destruição é pior quando o Estado fica inerte à situação e 

não promove programas públicos, incentivos e leis para definir um sentido de 

patrimônio.  

Percebendo a indiferença dos programas partidários e da cultura 

política em relação à defesa do patrimônio, alguns grupos da sociedade começaram 

a se movimentar para revindicar avanços no que diz respeito à preservação e 

conservação do patrimônio contribuindo de certa maneira para a criação de algumas 

políticas públicas de preservação do patrimônio.  

Canclini (1998) coloca o Estado no papel de agenciador do 

patrimônio, sendo este o elemento integrador de uma nação que une Estado, elite e 

população promovendo características regionais e, consequentemente, a 

característica nacional. Quando esse setor deixa de cumprir o papel dele, a 

sociedade reclama e sai em busca de conquistas de direitos. Assim, os movimentos 
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sociais apresentam três fatores para se levar em consideração na escolha de um 

patrimônio a ser tombado: 

a) Essa questão passa a ser vista não só como responsabilidade 
do governo; 
b) Se não houver mobilizações, o governo não prioriza essas 
questões; 
c) O resgate, de fato, do patrimônio inclui sua apropriação coletiva 
e democrática, sendo necessário criar condições materiais e 
simbólicas para que todas as classes possam encontrar nele um 
significado e compartilhá-lo. (CANCLINI,1998, p. 22). 

Os movimentos sociais organizados e participativos elaboram 

soluções coletivas com a finalidade de preservar as moradias de acordo com o estilo 

de vida dos moradores, mantendo assim o valor histórico local. Canclini (1998) 

aponta, porém, que apesar da enorme importância de preservação do Patrimônio, 

existe a questão mais desafiadora que é sobre as aplicações sociais do Patrimônio, 

e para isso o autor ressalta que é necessário concentrar mais esforços de pesquisa, 

reconceituação e política cultural. Visto que os propósitos de preservação existentes 

e ancorados em alguns paradigmas são poucos consistentes, ele cita quatro 

paradigmas:  

a) Tradicionalismo substancialista, que julga os bens históricos 
como aqueles que possuem alto valor em si mesmos tratando-os 
como formas e objetos e esquecendo-se das condições de vida e 
trabalho de quem os construiu;  
b) Na concepção mercantilista, as empresas privadas investem 
geralmente em uma estética exibicionista promovendo uma utilização 
recreativa pautada em uma lógica de mercado para satisfazer o 
consumo contemporâneo;  
c) Conservacionista e monumentalista: o Estado é responsável 
pelo resgate, preservação e é mantedor da custódia dos bens 
históricos. No entanto, as heranças monumentais que são 
restauradas, são inauguradas muitas vezes para o uso como sede de 
organismos oficiais deixando sem sentido tal restauração e 
conservação;  
d) Participacionista: aqui o patrimônio e sua preservação estão 
relacionadas com as necessidades globais sociais. Apesar da 
existência de muitos trabalhos que visam promover o patrimônio 
popular ou o acesso das classes subalternas à cultura geral, poucos 
se baseiam em investigar o que pensam e fazem os que recebem 
essa cultura. A divulgação existe e é válida, porém pouca coisa se 
sabe sobre o que o público pensa, produz, faz, necessita, gosta ou 
não gosta do que está sendo recebido. (CANCLINI, 1998, p. 23). 

Em relação ao paradigma participacionista, é necessário conhecer e 

entender essas diretrizes da percepção e compreensão dos receptores para que se 
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possa avançar na democratização da cultura. A recuperação e a conservação do 

patrimônio cultural, de acordo com Canclini (1998), devem se pôr em relação às 

necessidades sociais presentes com um processo democrático de seleção do que se 

conserva, chamando a participação social com o objetivo de evitar as desigualdades,  

a monumentalização e a “coisificação” de objetos. A seleção do que e de como se 

preservar se dará por um processo democrático, no qual interagem os interessados, 

considerando os hábitos e opiniões objetivando a difusão e promoção do patrimônio 

popular e o acesso à cultura das classes menos favorecidas.  

 

Acredita-se que não será possível alcançar uma política efetiva de 
preservação e desenvolvimento do patrimônio se este não é 
valorizado adequadamente pelos museus, habitantes de centros 
históricos, programas educativos e de difusão. Há de se conhecer e 
entender as pautas de percepção e compreensão subjacentes em 
relação aos receptores da cultura e dos bens culturais, oferecendo 
referências e fontes, buscando a democratização da cultura. 
(CANCLINI, 1998, p. 25). 

 
 É nesse sentido que a reformulação do conceito de patrimônio, 

tendo em vista a noção de capital cultural, tem a vantagem de não representá-lo 

como um conjunto de bens estáveis e neutros e com valores fixos, pois ao se 

considerar o entorno social a partir do qual tais bens são criados e apropriados, 

valoriza-se também a leitura de mundo de cada grupo social. E assim, a classe 

popular e seus feitos, podem ser valorizados com sua engenhosidade, criatividade e 

imaginação. Se não houver um movimento de interação atual entre o popular e o de 

massa, o tradicional e o moderno, o público e o privado, a única cultura ainda a ser 

preservada é a erudita ou a tradicional. E para isso, o autor propõe três critérios 

norteadores nas decisões sobre o patrimônio: 

 

1) A preservação dos bens culturais nunca pode ser mais importante 
que a das pessoas que necessitam deles para viver;  
2) As soluções devem buscar um equilíbrio orgânico entre as 
tradições que dão identidade e as mudanças requeridas pela 
modernização;  
3) Deve-se prever a participação democrática dos produtores e 
usuários. (CANCLINI, 1998, p. 28 e 29). 

 

É importante a percepção de que o conceito de patrimônio não deve 

abranger apenas os objetos e produç es “eruditas”, mas toda uma gama de 

produções, como o artesanato, as músicas, as danças, o conhecimento popular, as 
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produções da indústria de massa etc. É importante termos em mente, como afirma 

Canclini (1998), que a política cultural ou a difusão do patrimônio não devem apenas 

resgatar os objetos tidos como “autênticos” de uma sociedade, mas também os que 

são culturalmente representativos, ou seja, os processos de fabricação e utilização 

nos interessam mais do que os próprios objetos em si, visto que eles representam 

características de como determinados grupos sociais enxergavam a vida e o mundo 

em outras épocas. 

3.3.1- O Patrimônio na Concepção de Andréas Huyssen 

Andréas Huyssen se doutorou em 1969 na Universidade de Zurique 

e foi docente até 1986 na Universidade de Wisconsin-Milwaukee, Estados Unidos. 

Desde 1986, ensina Literatura Comparada e Alemã na Universidade de Columbia. 

Também neste país, fundou o Centro de Literatura Comparada e Sociedade e 

encabeça o Conselho Editorial do New German Critique, periódico de estudos 

germânicos. É autor de inúmeras obras, dentre elas, as mais conhecidas no Brasil 

são Memórias do Modernismo e Seduzidos pela Memória sendo este último estudo, 

o eleito para a presente pesquisa.  

Seduzidos pela Memória: arquitetura, monumento e mídia (2000) é 

uma seleção de quatro ensaios de Andréas Huyssen escolhidos por Heloisa 

Buarque de Hollanda.  Nesse livro, é possível observar a preocupação do autor em 

relação à expansão da memória diante da globalização tendo como cenário o 

holocausto e o contexto da Alemanha unificada, ou seja, após a queda do muro de 

Berlim em 1989. O propósito da obra é apresentar algumas reflexões acerca da 

cultura pós-moderna e o próprio entendimento, segundo o autor – recodificado – da 

categoria de monumento na contemporaneidade provocado pela “comple a 

interseção e mudança tecnológica, mídia de massa e novos padr es de consumo”. 

(HUYSSEN, 2000, p. 26). 

Huyssen (2000) transita por fatos históricos tidos como catastróficos, 

como o Holocausto, principal cenário utilizado por ele para explicar alguns dos 

traumas históricos. O autor também faz uso desse evento como analogia para as 

memórias e para avaliações desses traumas nas sociedades. Ao rememorar alguns 

desses fatos e relacioná-los com a atualidade, o autor apresenta os monumentos 
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como uma necessidade cultural e coloca a mídia como disseminadora dessa 

necessidade na sociedade, criando consumidores e comerciantes de memória, 

seduzindo-os em torno do consumo da cultura.  

A memória, para esse autor, é um fenômeno cultural e político, 

fomentado por um desejo de voltar ao passado que, no entanto, almeja o futuro. O 

autor faz uso do termo “passados presentes” para e plicar que tal fenômeno tem se 

configurado a partir da década de 1980, impulsionado pelo crescimento dos debates 

em torno do Holocausto nos Estados Unidos e na Europa, onde propagandas, 

programas e produtos televisivos, além de impressos, eram produzidos apropriando-

se de acidentes históricos que marcaram o Holocausto, o que, de acordo com 

Huyssen (2000 , reme eu com as “codificaç es da história nacional posteriores à 

Segunda Guerra Mundial” (HUYSSEN, 2000, p. 11), momento em que os futuros 

presentes perdem a centralidade. 

Estamos vivendo em uma época, segundo Huyssen (2000), em que 

há a síndrome da memória, cultura da cópia, em que o passado está presente em 

grandes monumentos e em grandes estruturas. Ele adverte quanto às produções de 

falsas memórias e ainda quanto à dificuldade da compreensão de histórias 

específicas, pois “outras memórias são utilizadas na construção de passados 

presentes” (HUYSSEN, 2000, p. 14). O autor cita como exemplos 

 

A restauração de centros urbanos, de cidades-museu e paisagens 
inteiras, de empreendimentos patrimoniais e heranças nacionais, [...] 
a moda e objetos retrô, [...] a comercialização em massa da 
nostalgia, a obsessiva automusealização através da câmera de 
vídeo, [...] a difusão das práticas memorialísticas nas artes visuais, e 
todo o entretenimento memorialístico incluindo sua produção em 
cima de biografias e eventos históricos [...] (HUYSSEN, 2000, p. 14). 

 

O fim das ditaduras latino-americanas, a queda do muro de Berlim, 

dentre outros acontecimento históricos serviram como base para o nascimento de 

uma cultura e de uma política de memória e a sua expansão global. Explorando as 

(re) construções de vários cenários urbanos, virtuais e novos sentidos dado à 

memória histórica, Huyssen (2000) apresenta que as memórias traumáticas têm um 

papel chave na transformação da experiência e do espaço e tempo. O autor levanta 

a hipótese de que tentamos combater o medo e o perigo do esquecimento com 

estratégias de sobrevivência de rememoração pública e privada explicando que este 
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enfoque se dá pelo desejo de nos ancorar em um mundo caracterizado por uma 

crescente instabilidade do tempo e pela fragmentação do espaço vivido e adverte 

que: 

A questão, no entanto, não é a perda de alguma idade de ouro de 
estabilidade e permanência. Trata-se mais de uma tentativa, na 
medida em que encaramos o próprio processo real de compressão 
do espaço-tempo, de garantir alguma continuidade dentro do tempo, 
para propiciar alguma extensão do espaço vivido dentro do qual 
possamos respirar e nos mover. (HUYSSEN, 2000, p. 30). 

 
A obra de Huyssen (2000) coloca tempo e espaço em uma ligação 

íntima e complexa tendo, como prova disso, os discursos em torno da memória na 

contemporaneidade. Em destaque, o autor coloca a constante sedução pelas 

memórias veiculadas na imprensa e na mídia, pelas indústrias do vestuário, pelo 

cinema e por outros meios de comunição e veiculação da informação. Esta sedução 

chegou, inclusive, aos museus, às escolas e à sociedade, onde se comercializa 

qualquer tipo de memória, ou seja, de passado. 

 Tendo por base o acelerado avanço das novas tecnologias, pode-se 

dizer que o passado se tornou mais próximo. A internet e a indústria fonográfica, por 

exemplo, possibilitaram essa aproximação. Temos contato virtual com monumentos 

históricos, cidades destruídas pelas guerras, cidades turísticas que foram 

preservadas e sua arquitetura, paisagens antes desconhecidas, lugares inacessíveis 

à maioria da população. Tudo isso graças a um clique ou a um toque de dedo na 

tela ou simplesmente a uma sessão de cinema. Acreditamos que conhecemos a 

história de uma cultura que há muito tempo se perdeu chegando a ponto de 

acreditar que, mesmo morando a centenas de quilômetros do Egito, ele está logo ali.  

Esses bens materiais, no entanto, encontram-se no virtual, ou seja, 

não estão no real, ou aqui perto como é a sensação que sentimos ao transitar 

virtualmente por eles. Essa percepção errônea do tempo/espaço causa, segundo 

Huyssen (2000), uma falsa sensação de segurança e nos tornamos tão apegados ao 

passado que estamos esquecendo o presente e como ele poderá ser visto no futuro, 

um presente feito de momentos, em uma época globalizada, líquida e cheia de 

informações de acesso rápido que não nos oferece nenhuma visão de um futuro 

promissor. Corremos um sério risco, segundo o autor, de uma possível perda de 

memória cultural, pois criamos uma comodidade pelo fato de a cultura estar ali 

presente (virtualmente), disponível para ser acessada a qualquer momento. Fato 
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este que poderá levar a uma banalização da cultura global – fragmentada. O 

exemplo comentado a seguir ilustra a discussão aqui apresentada. 

A sede do governo da Alemanha (Reichstag) localizado em Berlim é 

uma construção monumentalística ao qual Huyssen (2000) coloca como analogia 

para explicar a relação entre monumento e patrimônio. Esse edifício político reflete a 

turbulenta história desse país. Em 1933, houve um grande incêndio nesse local 

seguido da destruição quase total na Segunda Guerra Mundial. Atualmente é 

símbolo de uma nova política de abertura e esperança e está aberta à visitação, sem 

custo. Entre os anos de 1961 e 1971, foi reconstruído de forma simplificada, porém 

como o próprio autor apresenta, esta reconstrução se deu em volta de uma relação 

de redenção, amor, memória e esquecimento, pois a arte que o envolve recriou a 

realidade e atualmente este espaço é mais um monumento de visitação e atração 

turística do que um bem que conta a história de um contexto cultural. E assim 

Huyssen (2000) traz os monumentos ligados ao patrimônio como sendo aqueles que 

só fazem relação quando estão envolvidos a uma questão de empacotamento e 

embelezamento, como no caso do Reichstag. 

Os monumentos oferecem ancoradouro para as raízes culturais. 

Sendo assim, no que se refere ao Holocausto são monumentos em memória 

daqueles que morreram lutando, os heróis de guerra, e a memória social vai se 

construindo em torno desses monumentos. O que se lembra já não é mais o 

contexto todo da guerra e a história, e sim os que morreram, a parte triste e 

chocante.  

Grandes monumentos arquitetônicos do modernismo são os 

gigantes arranha-céus que para muitos denotam poder econômico. Huyssen (2000) 

aponta uma relação da sua visão sobre a loucura por monumento da pós-

modernidade com uma das visões de Foucault, que apresenta a sedução 

monumental como fascismo em nós, da cabeça ao comportamento, o que “nos leva 

a amar o poder, a desejar precisamente aquilo que nos domina e e plora” 

(HUYSSEN, 2000, p. 52).  A monumentalidade foi posta como uma categoria 

estética incerta e instável. O que é monumental é grandioso e impressionante.  

Sendo assim, cada contexto histórico tratará esse conceito conforme 

a questão política, social e econômica de sua época. E assim se torna 

compreensível a sedução em torno da monumentalidade do século XXI, pois estão 

amplamente ancorados a intensos conflitos de necessidades políticas e culturais de 
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uma época, quando a sensibilidade política e estética não é nada comparada ao que 

vivemos hoje. O que não quer dizer que não estamos sendo seduzidos pelo 

monumental dado ao atual contexto social, político e econômico. 

A esse embelezamento e culto à arquitetura estética, Huyssen 

(2000) faz referência a Richard Wagner, grande maestro, respeitado compositor 

alemão do século XIX e autor de várias óperas marcadas pela destruição e 

reconstrução grandiosa. Para ele, a arquitetura era tida “como um espaço funerário, 

um memorial da morte ou fracasso heroico, morte como sacrifício para a nova 

cultura” (HUYSSEN, 2000, p. 60). E em um processo de modelagem da entidade 

nacional, a Alemanha privilegiou as artes e a cultura, ancorada na autoimagem de 

Wagner, como gênio da valorização de uma nova cultura alemã.  

Em 1800, os discursos da arquitetura eram em torno das ruínas, 

sendo essa a definição de monumento transmitida de maneira fragmentada 

diferenciando cada cultura de seus pares encarnados na Antiguidade Clássica. A 

partir do momento em que os monumentos foram desencavados, passaram a 

garantir a origem e a estabilidade, bem como alargou a percepção do tempo e 

espaço transformando o que era visto como transitório e instável. E assim, o 

monumento por excelência para a admiração era a arquitetura, posta como um meio 

de fazer, permanecer e ser contrária a aceleração do tempo e transitoriedade da 

vida moderna e recebida como uma construção que sustenta algo, servindo de lugar 

seguro ou, para simplificar, o que Huyssen (2000) chama de Baluarte.  

Na atualidade, Huyssen (2000) apresenta o monumento como algo 

que consegue conviver com a impermanência e sem a destruição, que é 

enquadrado pelo modernismo veloz, transitório e que, no entanto, não deixa de ser 

memorável e monumental. O autor faz uma interessante referência a um grupo 

composto pelo pintor Léger, pelo arquiteto e urbanista Sert e o historiador Giedson 

quando se trata da monumentalidade modernista e chega à conclusão de que “os 

monumentos são encarados como expressões das mais elevadas necessidades 

culturais de um povo, e, portanto os autores lamentam a desvalorização da 

monumentalidade pelo modernismo". (HUYSSEN, 2000, p. 63). 

A tecnologia levou o autor a colocar o chip do computador como o 

maior monumento da atualidade, e aponta que somos seduzidos pelo gigante WWW 

(world wide web), que, como todo monumento, é promissor para alguns e 

ameaçadores para outros. O destino da monumentalidade na pós-modernidade 
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corre um sério risco de só poder ser visto em imagens reprodutíveis, ou seja, pela 

mídia. A mídia tecnológica afetou a estrutura da memória e os modos pelos quais 

percebemos e vivemos a temporalidade, invadindo os aspectos políticos, sociais e 

culturais.  

A educação monumental perdeu relação com os espaços de fato 

construídos, pois grandes construções que visam apenas ao comércio são postas e 

impostas para as pessoas em meio a um nada, quer seja para ser local de 

passagem, quer seja para ser local de circulação de mercadoria e pessoas. Isso faz 

com que esses espaços percam as relações humanas uma vez que são construídos 

fora do que se chama de “cidade viva”. Diante disso, em busca de um espaço 

público de relações, as pessoas vão para a internet. 

Os monumentos e memórias do Holocausto levaram certos filósofos 

alemães pré-conservadores a argumentarem que a evidente erosão da tradição da 

monumentalidade gerou órgãos compensatórios de rememoração: humanidades, 

sociedades de preservação histórica e museu. A memória social e coletiva 

organizadas em museus, na historiografia ou na arqueologia é produto da 

modernidade.  

A sociedade dos anos 1970 e 1980, de acordo com a obra do autor, 

ficou obcecada com o passado e dispararam na construção de museus e memoriais, 

no intuito de deixar a vida material marcada de alguma forma. E os efeitos dessa 

musealização é sentido no tempo presente, pois toda essa materialização de 

memórias fez gerar na sociedade de hoje um ritmo cada vez maior de vida material. 

Uma vez que a velocidade destrói o espaço e apaga a distância temporal, a 

percepção psicológica do tempo nas pessoas é afetada, e assim estamos cada vez 

mais sentindo o passado no presente propiciado pela aceleração de imagens e 

informações e, na medida em que isso ocorre, vamos perdendo as referências na 

vida e o que nos liga a nossa história. 

Não há dúvida de que o mundo está sendo musealizado, como se o 

ponto principal fosse a recordação total e a memória se tornasse um objeto de 

desejo cultural e de proporções monumentais. Os museus atualmente têm dado 

mais suporte a política de imagens, ao virtualmente transmitido; não há muitos 

objetos originais, são geralmente cópias, releituras, adaptações, tudo para serem 

vistos e não analisados sob a ótica historiográfica. São somente exposições e diante 

disso a sociedade atual segue obcecada com a representação, remake, repetição, 
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replicação e cultura de cópia. Nas sociedades modernas, de acordo com Huyssen 

(2000), as formas de se manter a memória social se dão por meio de espaços 

públicos como museus, memoriais e monumentos. “Sem memória, não há como 

fazer comparações das diferentes identidades culturais, nacionais, políticas e 

sociais.” (HUYSSEN, 2000, p. 72). Para tanto, precisamos preservar a memória da 

sociedade também por meio das crenças, valores, rituais, instituições, e não 

somente imagens e monumentos para serem “olhados”.  

O uso do monumento, colocado por Huyssen (2000), não pode ser 

um simples objeto posto sobre pedra como algo esteticamente cultural, pois assim 

não é possível reconhecer o valor e a dimensão pública do monumento. O que 

podemos entender é que o monumento atualmente está simplesmente relacionado a 

um fato que perde assim a sua essência. Segundo Huyssen (2000), a nossa 

sociedade precisa garantir a sobrevivência da memória, oferecendo espaços 

memoriais que nos ajudem a construir e alimentar a memória coletiva. O monumento 

em si jamais contará a história completa de uma obra ou de um fato. Eles servem 

como ponto de reflexão, é uma referência, uma memória que orientará o futuro e que 

levará as pessoas a buscarem fatos e relacioná-los com o presente, entendendo o 

passado, ou ainda podem fazer leituras diferentes do que é contado cruzando 

informações, resgatando histórias, detalhes e mesmo o que ninguém ainda se deu 

conta, podendo até mudar o curso da história refletindo sobre ela. Esta é a dimensão 

pública de um monumento. 

Sendo assim, é preciso desenvolver um posicionamento crítico em 

relação às práticas atuais de identificação e preservação do patrimônio cultural, 

como alerta Huyssen:  

 

Se nós estamos, de fato, sofrendo de um excesso de memória, 
devemos fazer um esforço para distinguir os passados usáveis dos 
passados dispensáveis. Precisamos de discriminação e 
rememoração produtiva e, ademais, a cultura de massa e a mídia 
virtual não são necessariamente incompatíveis com esse objetivo. 
(HUYSSEN, 2000, p. 37).  

 
Para o autor, o esquecimento não é algo negativo. O que ele discute 

é o medo do esquecimento que permeia a cabeça das pessoas, como se por meio 

da exaltação da memória esse medo fosse eliminado. Desse modo, a nossa cultura 

estaria correndo um grande risco de transformar a bela herança deixada por nossos 
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antepassados em algo banal e enfadonho, destituindo-a lamentavelmente de seu 

real valor. 
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4. AÇÕES NO PIBID/PEDAGOGIA/UEL 

 
Iniciamos este capítulo com a apresentação do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. Faremos uma descrição 

histórica acerca do que encontramos nos estudos sobre como os calçadões foram 

se constituindo como cenário das cidades e prosseguimos com as contribuições 

advindas da entrevista com o arquiteto Panayote Saridakis12, que possibilitou a 

compreensão de uma parte da história das flores encontradas embaixo do piso de 

petit-pavé. 

A pesquisa do TCC vincula-se diretamente a este projeto, pois foi a 

partir das ações do mesmo que iniciamos a investigação sobre o Calçadão de 

Londrina como Patrimônio da cultura material e sua relação com a memória e a 

construção da identidade da cidade. Alguns acontecimentos no PIBID direcionaram 

o olhar para as transformações do Calçadão de Londrina a partir das reformas 

realizadas e nos levou a realizar uma entrevista com Panayote Saridakis. Ele nos 

informou que é o responsável por alguns projetos de edifícios construídos na cidade, 

além de alguns monumentos, praças e projetos de reforma e reurbanização. Dentre 

os projetos de reforma, destaca-se o realizado na Praça Gabriel Martins no ano 

1975. Esta Praça localiza-se no centro da cidade, no encontro da Avenida Paraná e 

a Rua Professor João Cândido. Atualmente tal Praça faz parte do Calçadão da 

cidade e seus transeuntes mal a percebem.  

Participamos do PIBID na subárea de Pedagogia com o projeto “As 

Lentes Captam o que o Coração Sente: Calçadão de Londrina” no período de 2011 

a 2013. A investigação sobre o Calçadão de Londrina e a importância dele como 

lugar de memória importante da cidade teve início com as ações de tal projeto antes 

mesmo da definição do tema de pesquisa para o trabalho de conclusão do curso. Os 

caminhos que a pesquisa percorreu desde então se entrecruzaram com os caminhos 

do PIBID, ora paralelamente, por exemplo, quando da entrevista realizada com 

Panayote Saridakis, fundamental para o aprofundamento dos estudos sobre o 

calçadão, ora trilhando um mesmo caminho, por exemplo, quando do trabalho 

desenvolvido em sala de aula com os alunos, tema do quarto capítulo.  

                                                 
12

 Senhor grego, arquiteto e aposentado conhecido como Takis. Ele nos conta que é o responsável por alguns 

projetos de edifícios construídos na cidade, além de alguns monumentos e praças. Dentre as praças, destaca-se a 

Gabriel Martins, localizada no centro da cidade no encontro da Avenida Paraná e Rua Professor João Candido. 

Atualmente ela faz parte do calçadão da cidade cujos transeuntes mal a percebem. 
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4.1-  COMPONDO O PIBIB/PEDAGOGIA/UEL 
 

O PIBID é um programa financiado pela Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior - CAPES - que tem como objetivo 

incentivar e contribuir com a formação de docentes inserindo os alunos de 

licenciatura nas escolas públicas, promovendo a articulação entre teoria e prática, 

além de mobilizar o professor da rede pública de ensino como participante da 

formação do futuro professor. Este programa, em 2014, abrangeu todos os cursos 

de licenciaturas da Universidade Estadual de Londrina - UEL - que apresentam um 

subprojeto de licenciatura além de um subprojeto interdisciplinar, modalidade 

instituída no Edital de 2013. 

A estrutura do PIBID contempla: no mínimo 1 (um) coordenador de 

área que é o professor de licenciatura da Instituição de Ensino Superior - IES - que 

dentre as várias atividades destaca-se a de coordenar e responder pelo subprojeto 

da área desenvolvendo, acompanhando e elaborando as atividades previstas; 1 

(um) supervisor, que é o professor da rede pública de ensino ao qual cabe elaborar, 

desenvolver e acompanhar as atividades dos bolsistas de iniciação à docência nas 

escolas e 5 (cinco) estudantes de licenciaturas que desempenharão as atividades 

definidas pelo projeto. Todos são selecionados por meio de edital.   

O encontro entre esses três grupos (docente da IES, professor da 

rede pública de ensino básico e estudantes de licenciaturas) proporciona uma 

importante troca de experiências que visa pensar estratégias alternativas e 

inovadoras para o cotidiano escolar, sendo essa relação um investimento 

significativo na formação do aluno de licenciatura. Atinge-se, dessa maneira, um dos 

objetivos do PIBID: 

VII – contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na 
cultura escolar do magistério, por meio da apropriação e da reflexão 
sobre instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho docente, 
seja de incentivar a formação de docentes para a educação básica, 
seja a de valorizar o magistério. (PORTARIA Nº 096, 2013, p. 03). 

 

    

Os outros objetivos, tão importantes quanto o anterior, são:  

 

I – incentivar a formação de docentes em nível superior para a 
educação básica; 
II – contribuir para a valorização do magistério; 
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III – elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos 
de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e 
educação básica; 
IV – inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública 
de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e 
participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 
docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a 
superação de problemas identificados no processo de ensino-
aprendizagem; 
V – incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando 
seus professores como coformadores dos futuros docentes e 
tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o 
magistério; 
VI – contribuir para a articulação entre teoria e prática, necessárias à 
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas 
nos cursos de licenciatura. (PORTARIA Nº 096, 2013, p. 03). 

 

Ancorado nestes objetivos, o curso de Pedagogia da UEL iniciou 

suas atividades no PIBID no ano de 2011, composto por uma coordenadora de área, 

duas supervisoras – uma de cada escola da rede municipal de Londrina selecionada 

para esse projeto – e onze alunas do curso de graduação em Pedagogia da UEL, 

com a proposta de desenvolver dois projetos nas escolas: As lentes captam o que o 

coração sente: permanências e transformações no patrimônio arquitetônico da 

cidade de Londrina e Outros olhares, outras histórias: Os Kaingangs e Guaranis no 

contexto da colonização e na atualidade. O objetivo foi trabalhar tais temáticas com 

o conteúdo “História de Londrina”, articulando o conhecimento científico a propostas 

metodológicas diferenciadas que favorecessem uma aprendizagem significativa para 

os alunos.   

Durante o desenvolvimento dos projetos, vivenciamos o cotidiano 

escolar, participamos de reuniões com todos os integrantes do 

PIBIB/Pedagogia/UEL para socialização das vivências, realizamos grupos de 

estudos e pesquisas. Outros projetos fizeram-se pertinentes para atender às 

necessidades da escola. A partir da sugestão de uma professora supervisora, o 

Projeto Recreio13 foi criado com o objetivo de ser estratégia/possibilidade para 

diminuir as atitudes de violência e desrespeito no intervalo14.  

                                                 
13

 Detalhes do projeto estão disponíveis no Livro do PIBID/Pedagogia/UEL “O movimento da ação docente no 

Ensino Fundamental I”, organizado pelas coordenadoras Sandra R. F. de Oliveira, Andréia M. C. Lugle e Beatriz 

C. de L. Aguiar. Este projeto também culminou em dois temas de TCC das alunas Diva Aparecida Riciolina e 

Quitéria Aparecida Batista. 
14

 No ano de 2012, o PIBID teve uma ampliação considerável passando de 11 para 46 bolsistas, uma para duas 

coordenadoras e de 2 para 6 supervisoras. Nesta fase, foram criados dois novos projetos para trabalhar nas 
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Cada tema adensou o referencial teórico considerando as 

especificidades de cada área do conhecimento, porém pautados em três frentes 

teóricas que formaram o eixo dos estudos no subprojeto de Pedagogia: Paulo Freire, 

com a obra Pedagogia da Autonomia, em que ele apresenta as concepções sobre o 

que compõe a ação de ensinar e como ela se diferencia da ação de transmitir o 

conhecimento – este importante teórico da educação aponta que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção deixando claro que no processo de ensino-aprendizagem, tanto aluno 

como professor são sujeitos atuantes desse processo; Hannah Arendt, sobre a 

responsabilidade do educador, apresenta na sua obra Entre o passado e o futuro as 

responsabilidades e o papel da reflexão e da crítica como atividades intelectuais 

imprescindíveis da ação docente diante de uma crise e a terceira frente teórica com 

Fernando Hernández e Monteserrat Ventura, ao qual trazem a concepção de 

trabalhos com projetos como estratégias metodológicas que instigam nos alunos a 

curiosidade e o espírito investigativo.  

A escolha da coordenação do subprojeto da Pedagogia por trabalhar 

a partir de projetos no PIBID/Pedagogia/UEL se deu, segundo Oliveira, Lugle e 

Aguiar (2013) pelo princípio da curiosidade investigativa que motiva a compreender 

a realidade para então construir os conhecimentos, pois, ainda de acordo com as 

autoras, a prática pedagógica organizada por meio de projetos é um dos caminhos 

para concretizar a interdisciplinaridade trabalhada nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental.  

A construção ou a produção do conhecimento do objeto implica o 

e ercício da curiosidade, sua capacidade crítica de “tomar distância” do objeto, de 

observá-lo, de delimitá-lo, de cindi-lo, de “cercar” o objeto ou fazer sua aproximação 

metódica, sua capacidade de comparar, de perguntar. (FREIRE, 2011, apud 

OLIVEIRA; LUGLE; AGUIAR, 2013, p.18). 

O fato de “prestar atenção ao redor” e perceber os movimentos que 

acontecem na cidade vem em decorrência de nossas opções teóricas: 

responsabilizar-se pela ligação necessária entre o velho e o novo (ARENDT, 1988), 

iniciativa do professor em dialogar com as questões da vida cotidiana na composição 

e na abordagem dos conteúdos (FREIRE, 2011) e a importância de articular os 

                                                                                                                                                         
escolas: jornal na escola; litemática: resolver problemas não é problema, além do blog “A pedagogia no PIBID”. 

Para saber mais sobre o assunto, consultar o livro citado na referência 13. 
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estudos em torno de um projeto, como um objeto a ser investigado e respostas a 

serem alcançadas. (HERNANDEZ; VENTURA, 1998) 

No projeto inicial, constava trabalhar com o tema Patrimônio 

Histórico com o objetivo de abordar as permanências e transformações na 

arquitetura da cidade de Londrina, por meio de fotografias em estado de arquivo 

(jornais, museus, acervos familiares) e fotografias atuais captadas pelos alunos. A 

proposta centrava-se na ideia de levar os alunos a compreenderem que o presente é 

muito importante para o estudo da História porque é a partir do presente que 

podemos entender o processo de transformação, preservação, mudança e 

permanência e também que todos nós (com ênfase nos alunos) participamos dessa 

história.  

 

4.2-  A COMPOSIÇÃO DO TEMA DE PESQUISA: COMO O TEMA “CALÇADÃO” CHEGA AO PIBID 

OU COMO O PIBID CHEGA AO “CALÇADÃO” 
 

O mote para a aproximação do subprojeto As lentes captam o que o 

coração sente com o Calçadão foi uma reportagem do Jornal de Londrina, exposta a 

seguir: 

 

 

Figura 1 – Reportagem do Jornal de Londrina de Telma Elorza 

Fonte: Jornal de Londrina (2011, p. 07) 

 

Trabalhar com as reformas do Calçadão não estava programado nas 

ações do PIBIB/Pedagogia/UEL 2011. A reportagem em questão nos fez voltar os 



 67 

olhos para esse lugar, pois surgiu uma curiosidade para saber mais sobre o que 

consideramos um achado “arqueológico” da cidade.  

A reportagem é do dia 07/08/2011, sábado. Na segunda-feira, dia 

09, realizamos uma reunião do PIBID (tratava-se da reunião das pibidianas com a 

professora coordenadora). Uma das pessoas presentes comentou sobre a 

reportagem no jornal impresso e outra comentou que assistiu na televisão sobre o 

assunto. No mesmo dia, a coordenadora do projeto foi até o local para filmar e 

fotografar. Ela relatou que, naquele dia, o local estava delimitado com fita impedindo 

o acesso das pessoas e que, durante o período que lá esteve fazendo os registros 

imagéticos, várias foram as pessoas que pararam para ver o que tinha ali. Não 

houve tempo de se fazer mais nada. Na mesma semana, ou na semana seguinte, o 

trator passou por cima das flores e a reforma do calçadão prosseguiu. 

Percebemos que havíamos encontrado parte do passado da cidade 

representado nas flores coloridas moldadas em cimento tingido. No entanto, o que 

representavam aquelas flores? Compunham que tipo de cenário? Devido ao fato de 

o Calçadão de Londrina ser um espaço que está sempre em destaque na mídia, 

fazendo parte da vida dos cidadãos londrinenses, pensamos ser este um tema 

importante para trabalhar com os alunos do Ensino Fundamental I, uma vez que a 

história local faz parte do conteúdo da grade curricular desse período escolar. Mas o 

que sabíamos sobre esta essa informação? O que sabíamos sobre o Calçadão? E 

mais ainda, o que sabíamos sobre a história da cidade de Londrina? Vários foram os 

questionamentos feitos a nós mesmos diante de tal informação.  

Para respondermos a estas questões, adentramos em uma pesquisa 

em quatro arquivos da cidade: o Centro de Documentação e Pesquisa Histórica 

(CDPH) da UEL; no arquivo do Jornal (impresso) da Folha de Londrina; o Museu 

Histórico de Londrina e a Biblioteca Pública da cidade – onde há uma sala 

denominada de “Sala Londrina” e possui um espaço reservado aos materiais sobre a 

história local nesse setor, há muitas imagens de Londrina desde quando era uma 

mata fechada. Há também textos, artigos, teses, dissertações, livros, uma série de 

fontes que podem ser acessadas para pesquisas.  

O primeiro registro iconográfico nos jornais sobre essas flores são 

propagandas de lojas em torno da  raça Gabriel Martins que convida a população a 

frequentá-la. Percebe-se que são as mesmas flores descritas na reportagem de 
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“A nova Praça  abriel Martins é o coração de Londrina. Com ela a cidade ficou mais  umana e a 

comunidade se beneficiou.  á sempre lá. Neste natal,  á apresentaç es de c nticos natalinos. Ao povo, 

com votos de excelentes festas e prosperidade em 1977. As  omenagens das seguintes lojas...” (Fol a 

de Londrina 24/12/1976, p. 13)  

 

2011. Mesmo a imagem sendo em preto e branco e em baixa resolução, é possível 

identificar as flores nessa praça. 

 

Figura 2 – Reprodução fotográfica das flores em 1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Biblioteca Municipal de Londrina 

 

Ainda estávamos um pouco sem foco quanto ao quê exatamente 

pesquisar e a data, visto que o resultado que havíamos obtido nos arquivos, de 

início, não tinha sido tão satisfatório. 

Sendo assim, optamos por pesquisar no âmbito geral começando do 

núcleo maior, ou seja, a origem de um calçadão, seu significado e intencionalidade, 

como e onde surgiu no Brasil, a história de Londrina, dentre outras informações que 

foram surgindo. Traçamos um mapa de informações até chegar, de fato, no 

Calçadão de Londrina. Não foi fácil, costumava dizer às pessoas que se tratava de 

uma investigação que requeria um investigador profissional, pois tomava 

conhecimento da parte teórica e ia até o local (calçadão) para observar o que diziam 

a respeito dos pisos, da arborização, dos edifícios ao redor, do comércio dentre 

outros itens que compõem um calçadão. Analisava todas as informações com a 

realidade e comprovava comparando as pedras15 que compõem o piso do Calçadão 

                                                 
15

 As pedras que compunham o Calçadão de Londrina eram de petit-pavé e foram substituídas por blocos de 

paver. De acordo com as leituras, o paver tem permeabilidade, facilidade de manutenção e segurança. A 

superfície do paver é antiderrapante e depois de assentada o piso fica nivelado, diferente do petit-pavé cujas 

pedras são irregulares, se soltam com facilidade e não absorvem a água. Porém, no petit-pavé, o desenho original 
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de Londrina sentindo na prática as praticidades e os desconfortos causados nesse 

espaço. 

As informações encontradas foram muitas e válidas, sendo 

necessário um recorte para selecionar o que comporia esse texto de TCC. Optamos 

por trazer sobre o histórico que apresenta como os calçadões foram se constituindo 

no cenário das cidades. 

 

4.3- BREVE HISTÓRICO: OS CALÇADÕES E SUA INSERÇÃO NAS CIDADES 
 

 Sobre a origem, história e intenção de um calçadão, Denise de 

Cassia Rossetto Januzzi (2006), em sua tese de doutorado, apresenta que o nome 

mais utilizado para denominar esse espaço é Rua de Pedestres. Na história dos 

calçadões no Brasil, o primeiro a ser construído foi o de Curitiba, transformando uma 

das principais ruas da cidade, a  XV de Novembro, na famosa Rua das Flores.  

Em seus estudos, Januzzi (2006) explica que a criação de ruas de 

pedestres, no centro das cidades, foi parte de uma estratégia maior para equilibrar 

mudanças que incluíam rupturas no tráfego de veículos e alterações nos hábitos de 

fazer compras. Os primeiros registros de calçadão (ou ruas de pedestres) que se 

tem conhecimento são de 1951, na Alemanha, apesar de já existirem registros de 

calçadões na Idade Média com conotação para escambo. Foi, entretanto, a partir da 

década de 1970, com o aumento da frota automotiva, que o conflito entre pedestres 

e veículos se intensificou, possibilitando a criação de inúmeras ruas de pedestres 

pelo mundo. 

Januzzi (2006) aponta que, em diversos projetos, as ruas de 

pedestres começam a partir da rua principal da cidade e devem ser um lugar 

agradável para as pessoas favorecendo a interação social com espaços para o 

pedestre caminhar, conversar, sentar e brincar. As atividades promocionais como 

espetáculos, feiras, comícios, desfiles devem ser pensadas levando em 

consideração as diversidades humanas, ou seja, para todos os grupos de idades e 

para os portadores de deficiências. A intencionalidade de se criar uma rua de 

pedestres está relacionada com o favorecimento às compras, atraindo clientes para 

o comércio presente nesse espaço.  

                                                                                                                                                         
do Calçadão de Londrina em preto e branco é nítido, ao contrário do paver, que mesmo sendo regular em 

formato e tamanho, as cores utilizadas para compor o desenho original ofuscaram o mesmo. 
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Dessa forma, pode-se dizer que o Calçadão de Londrina cumpre as 

exigências e os objetivos de uma rua de pedestre. Há as feiras de artesanato, onde 

as pessoas podem conhecer um pouco do que é produzido na região; fazer compras 

nas diversas lojas comerciais existentes nesse local; podem caminhar livremente; há 

bancos disponíveis para sentar, além das manifestações culturais e sociais que 

servem como atrativos. As praças anexas ao calçadão completam o que tem de 

melhor nesse espaço com árvores, bancos, iluminação e local de passagem para 

pedestres.  

Em relação à história de Londrina (e fazendo uso do recorte para 

este estudo), as pesquisas sobre a sua história apresentam que o plano da cidade 

foi elaborado e aprovado em Londres no ano de 1929. Na malha projetada de 

Londrina na década de 1930, foram destinadas áreas para a igreja matriz e para as 

praças onde atualmente se localizam a Catedral e as praças Marechal Floriano 

Peixoto, Gabriel Martins, Sete de Setembro, Willie Davis, Primeiro de Maio, além do 

Bosque.  

 

Figura 3 – Planta inicial de Londrina de autoria de Alexandre Razgulaeff (1932) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: YAMAKI (2006, p.9) 
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Dessa maneira, a cidade foi crescendo a partir da igreja central, 

precisamente pela Avenida Paraná, que já se estabelecia como principal rua 

comercial da cidade, sendo importante via de ligação entre as cidades de Cambé – 

Londrina – Jataizinho (Jornal Folha de Londrina, 21 de agosto de 2005).  Mais uma 

vez é possível perceber que o projeto de implantação da rua de pedestres de 

Londrina seguiu as tendências mundiais em relação às diretrizes da construção 

desse espaço, pois transformou sua principal rua, a Avenida Paraná, no Calçadão 

de Londrina. 

 

Figura 4 – Planta Central de Londrina atualmente - 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps: https:www.google.com.br/maps/londrina (março de 2014) 

 

 

4.4- DAS FLORES DA PRAÇA GABRIEL MARTINS ÀS “FLORES DO CALÇADÃO” 
 

É muito importante esclarecer que ao utilizarmos o termo “flores do 

calçadão” estamos sublinhando uma atemporalidade universal, ou seja, estamos 

escrevendo sobre algo que não pertence a esse tempo, mas que ressurge nesse 

tempo. As flores as quais nos referimos são as do piso da Praça Gabriel Martins, 

construído em 1975. No contexto dessa época, ainda não existia o Calçadão de 

Londrina. Porém, esta Praça, ao ser anexada ao Calçadão em 1977, teve o seu piso 

coberto por uma camada de pedra portuguesa que tampou o motivo floral. No 

Calçadão/Av. 

Paraná 
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entanto, a reforma do piso do Calçadão, no ano de 2011, revelou uma parte de seu 

passado: as flores projetadas pelo arquiteto grego.  

Na ligação para o Sr. Panayote, informamos sobre o assunto. 

Surpreso, aceitou participar de uma entrevista16. Procuramos nos apresentar, 

falamos sobre o PIBID/Pedagogia/UEL e mostramos a pesquisa que estávamos 

desenvolvendo sobre o Calçadão. Mostramos a reportagem do Jornal de Londrina 

de 2011 (figura 1). O Sr. Takis, como é chamado, e sua esposa Sra. Halha  

demonstraram preocupação quanto à reforma no Calçadão, a retirada de quiosques, 

retirada dos luminosos e outdoors da fachada dos comércios. Não tinham 

conhecimento a respeito das flores encontradas em meio a reforma do Calçadão e 

ficaram surpresos com a reportagem apresentada.  

O Sr. Panayote Saridakis nos conta que na década de 1970 veio da 

Grécia. Desembarcou em Londrina e logo em seguida assumiu um cargo (não 

relatado) na Prefeitura da Cidade no setor de Planejamento Urbano. Iniciou o projeto 

de reforma da Praça Gabriel Martins em 1974. 

 

O prefeito17 chegou em mim e disse que precisava de um projeto 
para pedestre. Eu apresentei pra ele um projeto central dizendo que 
os pedestres exerciam um papel mais importante do que os carros, 
me embasei nisso. De que os carros são acessórios dos indivíduos. 
(SARIDAKIS, 2012, s.p.)  

  

No final de 1975, ele nos conta que houve uma iniciativa de 

reurbanização das cinco praças centrais de Londrina: Marechal Floriano Peixoto; 

Sete de Setembro; Willie Davis; Primeiro de Maio e Gabriel Martins. O objetivo, de 

acordo com ele, era de tornar esses espaços um ponto de maior concentração 

popular inserindo equipamentos que permitiriam atividades comunitárias. “A  raça 

Gabriel Martins foi um projeto piloto para futuramente, quando todas as dificuldades 

do projeto fossem superadas, iam construir outras áreas.” (SARIDAKIS, 2012, s.p). 

O Sr. Takis detalhou o processo do projeto de reurbanização da 

Praça Gabriel Martins desde a escolha por essa Praça, o piso, o mobiliário, cada 

item foi pensado e planejado com a intenção de atrair as pessoas para este local. 

Ele disse que a escolha por placas de cimento se deu pela durabilidade e pelo baixo 

                                                 
16

 Realizada em março de 2012, em sua residência, em Londrina. Nesse dia, a pibidiana Diva R. Machado, que 

ainda fazia parte da pesquisa, me acompanhou. O casal nos recebeu com muita educação, alegria e entusiasmo.  
17

 O prefeito da época, citado pelo entrevistado, vem a ser o falecido José Richa, pai do atual governador do 

Paraná, Beto Richa. 
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custo, mas que foi difícil conseguir uma empresa que “queimasse”18 o cimento para 

ele, por isso resolveu usar "xadrez “19 para tingir o cimento e alcançar a cor que ele 

queria. Ele também nos apresentou um livro grande de capa preta (encadernação 

pessoal) onde continha arquivos de outros grandes projetos que fez em Londrina, 

como o Monumento a Bíblia20, localizado na Rua Senador Souza Naves (próximo ao 

Lago Igapó) na Praça Adolfo Barbosa Góis, alguns edifícios e a Praça Julio Amaral 

Neto no Jardim Guanabara em Londrina, no alto sul da Avenida Higienópolis que 

segue a mesma arquitetura das flores da Praça Gabriel Martins.  

Em uma visita a essa Praça em março/2013, identificamos que ela 

ainda conservava as mesmas características de quando foi construída. O desenho é 

feito com placas de cimento tingido como se pode observar no detalhe. 

 

Figura 5 – Piso da Praça Julio Amaral Neto - Bairro Guanabara, Londrina-PR (2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o próprio autor 

 

                                                 
18

 O cimento queimado é um piso feito a partir de uma argamassa feita na obra com a mistura de cimento, areia e 

água. Este é o nome dado ao processo de jogar pó de cimento sobre o piso de argamassa de cimento e areia ainda 

mole e úmida. Fernando Forte e Rodrigo Marcondes Ferraz, 2010. Disponível em 

http://casaeimoveis.uol.com.br/tire-suas-duvidas/arquitetura/como-e-feito-o-piso-de-cimento-queimado-a-

manutencao-e-dificil.jhtm. Acessado em 07/03/2014. 
19

 O Pó Xadrez é um pigmento à base de óxido de ferro que pode ser utilizado nos mais diversos campos de 

aplicação. É muito utilizado para colorir argamassa e concreto.® Marca Registrada da Lanxess Deutschland 

GmbH, Germany, 2011.  Disponível in: http://www.sherwin-williams.com.br/produto/?idProduto=25. Acessado 

em 07/03/2014. 
20

 Construído em 1977, está localizado às margens do Lago Igapó. Com 10 metros de altura, revestido de granito 

e mármore, foi projetado pelo arquiteto Panayote Saridakis. Fonte: 

http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=108. Acessado 

em 07/03/2014. 
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O Sr. Takis nos relata que as flores projetadas na Praça Gabriel 

Martins datam do ano de 1975, ou seja, ainda não existia o Calçadão na cidade, pois 

este fora construído em 1977. Arquiteto e coordenador do projeto, ele escolheu a 

 raça Gabriel Martins para a primeira implantação do plano de reurbanização do 

centro porque era a que tinha uma conotação comercial mais significativa, o que viria 

a contribuir e muito para o progresso da cidade.  

 

Foi uma época que começou a ter ideias novas, sair da monotonia 
dos quadrados, aceitar novas ideias, em 1974 e 1975 foi a época do 
início da nova cidade de Londrina. Começou as novas linhas de 
prédios com sacada, calçadas modernas, eu trouxe as ideias das 
sacadas, todos que eu fiz tem sacadas. (SARIDAKIS, 2012, s.p.). 
 

Ao apresentar o projeto à administração da cidade, o Sr. Takis 

destaca que obteve a aprovação de todos. Houve, porém, rejeição por parte dos 

comerciantes que tinham o costume de dei ar os automóveis estacionados por ali, 

em especial dos ta istas que eram contrários ao fechamento das ruas no contorno 

da  raça Dr. Gabriel Martins. Juntamente com os engenheiros de obras, o Sr. Ta is 

reuniu os funcionários em uma manhã e começaram os trabalhos. Foi instalado novo 

mobiliário, nova iluminação, bancas de revistas e jornais, quiosques, plantas, além 

da modificação do piso, que para alegrar o centro da cidade, foi feito com as placas 

de cimento coloridas e que trazia no desenho flores e ramos de pé de café. Ao ser 

questionado sobre o significado das flores, o Sr. Ta is diz que teve a intenção de 

homenagear Londrina como a “capital do café”.  

 

A população olhava para as flores e gostava, porque andava em 
cima das flores e gostava, chamava atenção o desenho colorido. A 
intenção do desenho foi rapidamente captada pela população: 
Londrina, capital do café. (SARIDAKIS, 2012, s.p.).   

 

 Segundo ele, a população recebeu com orgulho os desenhos, pois 

deu “um ar” de alegria ao centro da cidade. As famílias que ali iam para fazer 

compras puderam ter um local agradável de descanso e as crianças, um espaço 

para brincar. A prefeitura também considerou “bem sucedida a reurbanização da 

Gabriel Martins” (Folha de Londrina, 1976, p. 03) e que este feito serviria de exemplo 

para as outras praças do centro da cidade. Essa informação pode ser constatada na 

imagem abaixo, localizada após a entrevista com o Sr. Takis. 
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Figura 6 – Piso da Praça Gabriel Martins com as flores do pé de café em 1976 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo Jornal Folha de Londrina (20/12/1976, p. 03) 
 

A reclamação dos comerciantes e ta istas foi diminuindo com o 

tempo, e quando perceberam que as alteraç es atraíam mais público para o espaço 

potencializando o comércio começaram a gostar da “modernização”. O Sr. Takis nos 

relatou que nos projetos dele ele gosta de fazer as pessoas pensarem, “provocar 

perguntas” e também com “espírito de cultura”, comenta que “essa história de 

monumento desenvolve sensibilidades culturais”. (SARIDAKIS, 2012, s.p.).  

Após a entrevista, retornamos aos arquivos da Biblioteca Pública e 

do Jornal Folha de Londrina para uma pesquisa mais focada. Realizamos então uma 

pesquisa voltada para a Praça Gabriel Martins e aos anos de 1975, 1976 e 1977. 

Encontramos reportagens que indicavam a reurbanização do centro de Londrina, 

anúncios de que a Praça em questão seria a primeira a passar pela reforma, notícias 

de que a verba já estava disponível, opinião pública. Nada do que foi encontrado se 

referia as flores em especial, nem mesmo fotografias após a reforma foram 

encontradas. Foi possível encontrar imagens de antes das flores e após a instalação 

do Calçadão.  

O que pode se retirar dessa entrevista são informações valiosas 

para a história da cidade. São informações de quem viveu aquela época e nos 

possibilitou entrar em contato com quem projetou as flores, saber qual era o contexto 

em que se encontrava a cidade, o porquê das flores nessa praça, o objetivo e 

intenção de tal ideia.  

Trabalhar com esse tipo de pesquisa, na qual entramos em contato 

com uma diversidade de materiais, entre elas, as fontes históricas como fotografias, 

livros, artigos, filmes, entrevista, dentre outros proporcionou conhecimentos para 
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além da história do Calçadão de Londrina. Pesquisar sobre esse espaço envolveu 

toda a história da cidade e ao questionarmos os dados, analisarmos e confrontarmos 

o passado com o presente entendemos que a História se compõem de múltiplas 

narrativas da qual todos fazem parte. Pudemos entender e reconhecer a importância 

de saber como aconteceu, os porquês e para quê determinadas mudanças 

ocorreram e o impacto que causou, valorizando, enfim, os fatos e preservando a 

história. 

Expomos ao Sr. Takis que, nas pesquisas realizadas, não foram 

encontradas fotos da reforma e nem da inauguração da  raça. Solicitamos a ele 

algum material para que pudéssemos ter um registro desse feito, mas ele nos fez a 

mesma pergunta e disse, com pesar, que não tinha nada desse projeto. 

As flores na Praça Gabriel Martins permaneceram por dois anos, 

segundo o Sr. Takis. Elas foram cobertas pelas pedras portuguesas (petit-pavé) em 

1977 na construção do Calçadão. Ao questionarmos sobre a opinião dele quanto ao 

Calçadão, a resposta foi simples: “o Calçadão virou local de passagem e não de 

passeio.” (SARIDAKIS, 2012, s.p.). 
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5. OS RESULTADOS DA PESQUISA DIRECIONADOS PARA A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA COM CRIANÇAS 

 

Este capítulo tem por finalidade expor o trabalho realizado no projeto 

A lente capta o que o coração sente: Calçadão de Londrina, que abordou a 

construção do conhecimento histórico a partir do estudo da história local. Tal projeto 

foi parte do PIBID/Pedagogia da UEL e desenvolveu-se em duas escolas da rede 

pública de Londrina: uma em 2012, com duas turmas de 4º anos e um total de 56 

alunos; em outra escola foi desenvolvido o trabalho em 2013 com uma turma de 5º 

ano com 30 alunos. A proposta deste TCC foi elaborada a partir dos estudos e 

vivências durante o desenvolvimento do referido projeto.  

Embasamos a elaboração do projeto do PIBID/Pedagogia da UEL de 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – de História e Geografia 

(BRASIL, 1997), que apresenta que o objetivo do ensino de História para os Anos 

Iniciais é orientar o ensino a partir de habilidades e competências que se julgam 

desejáveis aos educandos apontando como meta a constituição da identidade do 

estudante. Para alcançar tal meta, o presente documento organiza uma proposta a 

partir de três conceitos fundamentais: o fato histórico, o sujeito histórico e o tempo 

histórico; e de três aspectos fundamentais a serem considerados ao trabalhar a 

constituição da identidade nos anos iniciais: a “relação entre o particular e o geral”, a 

“construção das noç es de diferenças e semelhanças” e a “construção de noções de 

continuidade e permanência.” (BRASIL, 1977, p. 21-22). 

Cainelli (2008  entende que o “desenvolvimento do pensamento 

histórico precisa ser objeto de ensino desde os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental.” (CAINELLI, p. 98 . Entendemos então que o estudo acerca da história 

do Calçadão de Londrina, realizada a partir da análise de fontes, é temática 

significativa para o ensino de História no Ensino Fundamental. Desta forma, o 

objetivo do projeto desenvolvido nas escolas, que doravante serão denominadas por 

Escola 1, localizada na zona leste de Londrina, no qual no ano de 2012 o projeto “As 

lentes captam o que o coração sente: Calçadão de Londrina” foi trabalhado com 

duas turmas de 4º ano num total de 56 alunos, uma vez na semana e Escola 2, 

localizada na zona sul de Londrina, onde no ano de 2013 foi trabalhado o mesmo 

projeto com uma turma de 5º ano com 30 alunos, foi promover nos alunos a 

construção do conhecimento histórico com o intuito de preservar a atitude curiosa e 



 78 

investigativa com que o aluno chega à escola, apresentando-o as formas de 

investigação que contemplem diferentes fontes históricas e propiciando a esses 

alunos elementos que possibilitem  questionar as transformações e permanências do 

Calçadão. Estabelecendo, dessa forma, uma constante relação entre o passado e o 

presente. 

Esses objetivos vão ao encontro do que é apresentado pelo 

documento da Secretaria de Estado da Educação (SEED, 2010) que orienta o 

professor para que trabalhe com o conhecimento histórico valorizando o olhar para o 

outro, para as diferentes temporalidades e para outros lugares, discutindo o tempo 

em sua relação com o espaço e contribuindo assim para a formação de um sujeito  

que possa participar ativamente da sociedade em que vive, se percebendo como 

parte integrante da história. 

No início de 2012, quando definimos abordar a temática “Calçadão 

de Londrina” como projeto a ser realizado nas escolas participantes do 

PIBID/Pedagogia/UEL, socializamos com as demais bolsistas toda a pesquisa 

realizada, inclusive o material: as imagens e reportagens encontradas nos arquivos 

dos jornais; a entrevista realizada com o Sr. Takis e as referências bibliográficas 

sobre o calçadão; o ensino de História nos Anos Iniciais e estratégias de ensino e 

aprendizagem.  Essa socialização se fez necessária visto que esse material seria a 

base para a realização do projeto nas escolas. O grupo foi dividido em dois e cada 

grupo assumiu uma escola.  

Trabalhamos com o histórico da construção do Calçadão tendo por 

linha narrativa as reformas realizadas neste espaço com foco nas alterações do piso, 

o que possibilitou ao aluno construir conhecimentos sobre as mudanças e 

permanências ocorridas não só neste espaço, mas também em toda a sociedade.  

As atividades nas escolas iniciaram-se com o levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema. Apresentamos, primeiramente, 

uma imagem do piso novo do calçadão de Londrina em paver na intenção de saber 

se os alunos reconheceriam o desenho. Em seguida, apresentamos a imagem do 

piso antigo em petit-pavé. 
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Figura 7 – Imagem dos pisos do calçadão de Londrina em petit-pavé e em paver 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo PIBID/Pedagogia/UEL (2012) 

 

Na Escola 1, a maioria dos alunos reconheceu a imagem do piso 

antigo (Figura 7), com exceção de um aluno que não era de Londrina. Porém, não 

reconheceram a imagem do piso novo (Figura 7).  Na Escola 2, todos reconheceram 

as duas imagens, inclusive dois alunos que vieram de outras cidades e que ainda 

não tinham visitado o Calçadão de Londrina, mas que reconheceram a imagem 

porque viram na televisão. 

Em seguida, aplicamos um questionário sobre o espaço em questão, 

perguntando sobre o que conheciam em relação à construção, ao piso e o que tem 

nesse local. Perguntamos também se conheciam calçadões de outras cidades e 

quais, por que o Calçadão de Londrina é assim hoje e se sempre existiu na cidade. 

As respostas obtidas dos alunos da Escola 1 indicaram que eles entendem o 

Calçadão de Londrina como um local para fazer compras e passear com a família, 

sabem que está localizado no centro da cidade e que as pessoas vão até lá, 

principalmente, para fazer compras, andar, conversar e passear. As respostas dos 

alunos da Escola 2 não foram muito diferentes, como aponta o gráfico a seguir. 
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Gráfico 1 - O uso do calçadão 

 

Fonte: Acervo PIBID/Pedagogia/UEL, (2013) 

 

Questionados sobre o que este local possui, as respostas foram: o 

Cine Teatro Ouro Verde, academia, hotel, bancos, floreiras, agências bancárias, 

vendedores ambulantes, "estátuas de verdade e de mentira"21, dentre outros.  

Na Escola 1, os alunos disseram que o piso é de paralelepípedo na 

cor preta e branca e que, com a reforma, quebraram tudo e colocaram um piso 

colorido. Na Escola 2: 

 

Gráfico 2 – O que sabe sobre o piso do Calçadão de Londrina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo PIBID/Pedagogia/UEL (2013) 

 

                                                 
21

 Nessa fala de uma aluna, ela se refere à estátua de verdade como sendo o busto do Prefeito Willie Davids 

instalado na Praça Willie Davis. Quanto a estátua de mentira, ela se refere as pessoas que se transvestem de 

estátuas. 
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Ao questionarmos sobre como era e como é o Calçadão de 

Londrina, uma das respostas indicou: “Era um cafezal gigante” (R. A. R., Escola 1, 

2012). Outro aluno respondeu: “Mata intensa e chão de barro” (L. D., Escola 1, 

2012). Quanto à pergunta se sempre existiu o calçadão na cidade de Londrina, 

muitos disseram que não, e que o calçadão foi construído porque antes era terra, 

outros porque antes era praça, outros, porém responderam que sempre existiu. 

Na Escola 2, questionamos a reforma realizada no Calçadão de 

Londrina, visto que essa reforma se deu em etapas e, ao iniciarmos o projeto na 

Escola 2, a penúltima etapa havia sido finalizada. Em relação às respostas, 

obtivemos: 

 
Gráfico 3 – O que houve de positivo com a reforma do Calçadão de 

Londrina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo PIBID/Pedagogia/UEL (2013) 

 

 

Gráfico 4 – O que não aconteceu de positivo com a reforma do 

Calçadão de Londrina 
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Fonte: Acervo PIBID/Pedagogia/UEL (2013) 

 

Ao responder a esse questionário, os alunos realizaram um 

momento de reflexão quanto às transformações e permanências desse espaço 

identificando alguns pontos positivos e refletindo sobre possíveis soluções. A grande 

maioria, sobre o que aconteceu de bom, identificou a melhora do piso. Relataram 

que na reforma derrubaram muitas árvores demonstrando preocupação com o meio 

ambiente. 

A abordagem inicial foi a mesma nas duas escolas e, a partir dos 

conhecimentos prévios apresentados pelos alunos, elaboramos projetos distintos 

porque verificamos que estávamos diante de contextos também distintos, inclusive 

quanto à faixa etária. Nesse sentido, enquanto em uma escola nosso foco se deu 

em torno dos conteúdos da grade curricular da escola, ou seja, dos conteúdos 

selecionados pela equipe pedagógica do Projeto Político Pedagógico (PPP), na 

outra, o foco recaiu em um projeto mais diferenciado na disciplina de História, pois 

nessa turma havia muitos alunos que não se identificavam com a disciplina 

justificando que a mesma exigia decorar datas e fatos. Ao final do projeto, 

questionamos esses alunos sobre a disciplina, sobre qual era o olhar deles após os 

trabalhos realizados e todos alegaram que mudaram de opinião e se sentiram 

surpreendidos com a possibilidade de utilizar jogos, e mais: construir um jogo 

estudando História. 

Nos encontros seguintes, apresentamos o contexto histórico da 

construção do calçadão com fotos da década de 1970, período de construção do 

calçadão, e atuais, pequenos filmes sobre a história de Londrina e reportagens 

retiradas de sites de pesquisas. Entendemos que possibilitar aos alunos transitar 
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pelas memórias da cidade, tendo as reformas do calçadão como cenário de fundo, 

possibilitou uma compreensão mais adensada sobre a história da cidade a partir de 

diferentes vieses que entrelaçam aspectos arquitetônicos, políticos, econômicos e 

culturais. 

A finalidade última do ensino de História com crianças dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental deve ser o desenvolvimento do 
pensamento histórico. Uma proposta com esse objetivo deve ter 
como base à epistemologia da História, entendida como as formas 
de investigação que tornam um estudo histórico diferente de outras 
abordagens do conhecimento. Para isso, considera-se fundamental 
que na proposta metodológica estejam contemplados: o trabalho com 
as fontes [...], a constante relação entre o passado e o presente, 
condição teórica elementar para o estudo da História, não no sentido 
de constatação de “como era” e “como é”, mas no intuito de analisar 
os porquês das permanências e transformações e o trabalho com as 
diferentes temporalidades. (OLIVEIRA, 2010, p. 124). 

 

Diante desse fato, procuramos sempre relacionar as fontes 

trabalhadas (reportagens de jornais, vídeos, imagens) com algum fato da vida dos 

alunos e a história do Calçadão de Londrina. 

Além do conhecimento histórico elaborado a partir das fontes e que 

levava o aluno a compreender cada vez mais sobre o histórico do calçadão, os 

alunos trabalharam com atividades como interpretação de texto, representação 

artística (desenhos), atividade lúdica (bingo de associações), sempre estabelecendo 

relações entre o que permaneceu e do que mudou naquele local, condição, como já 

posto, fundamental para o desenvolvimento do pensamento histórico. 

No projeto, trabalhamos de forma interdisciplinar abarcando 

conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Artes e História. Em 

História, o eixo central do projeto, abordamos as mudanças e permanências no 

calçadão por meio da construção da linha do tempo acerca dos principais 

acontecimentos na cidade de Londrina procurando entender o contexto social da 

cidade em diversas épocas. Analisamos fontes históricas como fotografias, 

reportagens e vídeos sobre a história da cidade e realizamos um levantamento de 

quest es e hipóteses acerca da necessidade da construção do calçadão de 

Londrina.  

A pesquisa de campo foi realizada na Escola 1 e Escola 2 nos 

respectivos anos trabalhados, servindo para que os alunos pudessem vivenciar a 

coleta de dados no local do estudo. Assim sendo, entendemos que contemplamos o 
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diálogo entre a teoria e a prática e incentivamos os alunos a serem protagonistas de 

sua própria aprendizagem. Saímos com os alunos, juntamente com as professoras 

das turmas e a supervisora do PIBID da escola em uma visita ao Calçadão de 

Londrina, onde os alunos registraram, por meio de fotografias e filmagens, aspectos 

que consideraram importantes para o nosso estudo em sala de aula, e entrevistaram 

pedestres, comerciantes, taxistas, tendo por base um  questionário pré-elaborado 

em sala (Anexo B). 

Antes de iniciarmos a saída de campo, dividimos a turma em 

pequenos grupos, que formavam uma equipe de trabalho composto por um 

entrevistador, um câmera, um secretário e os registradores que anotavam tudo o 

que consideravam importante sobre o local e sobre o trabalho. Essa divisão de 

trabalho contribuiu para que cada equipe trabalhasse de forma independente das 

demais, e dentro do possível das orientações dos professores, o que contribuiu para 

que o aluno exercesse sua autonomia e responsabilidade por seu processo de 

aprendizagem, pois não foram poucas as decisões que precisaram ser tomadas no 

momento do trabalho.  

No retorno à sala de aula, analisamos com os alunos todos os dados 

coletados. Compartilhamos as conclusões de cada grupo e fomos selecionando o 

que mais chamava a atenção de todos, como os pontos positivos e não tão positivos 

que os entrevistados expunham sobre o calçadão, se o coletado em campo 

relacionava-se com o estudado em sala a partir dos textos e como as pessoas 

interpretavam as reformas e as mudanças ocorridas naquele espaço.  

A maioria dos alunos concluiu que as cores e o desenho deveriam 

ter sido mantidas no piso novo de paver, que eles consideram mais confortável, mas 

não mais bonito. Argumentam que são muitas cores (cinza, amarelo, vermelho e 

preto) e que dificulta ver o desenho, reforçando que o mesmo não foi modificado, 

continua sendo os elos de uma corrente. Pode-se perceber, a partir das falas dos 

alunos e do coletado via registro escrito por meio de diferentes atividades feitas em 

sala de aula que, apesar de serem crianças na faixa dos 9 a 11 anos, a memória 

que se tem de tal lugar é marcada pelo desenho e pelas cores do piso de petit-pavé. 

Inferimos que esse pode ser um dos motivos que, ao final do trabalho, ao serem 

questionados sobre o piso que mais gostaram, indicam o piso de petit-pavé, apesar 

de destacarem que o piso de paver é mais seguro e mais adequado para as 

pessoas com dificuldade de locomoção.  
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Como forma de avaliação dos conhecimentos adquiridos pelos 

alunos, em cada escola realizamos uma atividade final. Na Escola 1, os alunos 

confeccionaram uma maquete em E.V.A. de uma parte central de Londrina, e em 

destaque, em  uma maquete maior, confeccionaram  um mosaico também em E.V.A. 

de uma parte atual do Calçadão de Londrina, onde, devido a não-conclusão da 

reforma, temos o calçadão separado pela Avenida São Paulo. Temos de um lado, o 

antigo piso em petit-pavé, e do outro lado, o atual piso em paver. Essa atividade 

permitiu aos alunos uma compreensão das mudanças e permanências. Mudou-se o 

piso, e no entanto permaneceu o desenho. Com as maquetes prontas, realizamos 

uma exposição para a escola com as fotos e as reportagens trabalhadas, além das 

fotos dos alunos realizadas em campo.  Nessa exposição, os alunos puderam narrar 

e se sentir parte da história da cidade. As crianças explicavam para os visitantes o 

que estava exposto, sendo esta a nossa principal avaliação, na qual se pode 

perceber a importância de se trabalhar com projetos. Verificou-se, nas explicações 

dos alunos, o conhecimento adquirido por eles. 

 

Figura 8 – Exposição dos trabalhos dos alunos e maquetes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo PIBID/Pedagogia UEL (2012) 
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Na Escola 2, a atividade avaliativa foi a construção de um jogo de tabuleiro. 

Durante as aulas, percebemos como os alunos gostavam quando levávamos jogos. 

Eram criptogramas, bingo de associação e palavras cruzadas: todos relacionados 

aos conteúdos estudados no projeto (História, Calçadão de Londrina). Portanto, ao 

apresentarmos a ideia, a satisfação foi unânime. Indicamos uma votação para a 

escolha do modelo que seguiríamos e os alunos deram ideias de jogos já existentes 

para adaptarmos a história do calçadão. Dentre os jogos apresentados, o escolhido 

foi o Banco Imobiliário22. Seguindo o modelo desse jogo, os alunos criaram o nome 

“Banco Inventário”, criaram as regras, as cartas, confeccionaram os dados e 

desenharam modelos de tabuleiros, sempre sendo mediado pelas bolsistas. Quando 

pronto, o tabuleiro, as cartas e as notas foram impressas em uma gráfica. Depois de 

pronto, os alunos jogaram o “Banco Inventário” do Calçadão de Londrina construído 

por eles. Aqueles que não gostavam de História perceberam que é possível 

aprender a matéria se divertindo. 

 

Figura 9 – Tabuleiro, carta e nota. Algumas peças do jogo produzidos em conjunto 
com alunos 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo PIBID/Pedagogia/UEL (2013) 
 

                                                 
22

 Jogo de estratégia em tabuleiro, em que os jogadores tem que realizar “transaç es bancárias”, fabricado pela 

empresa Estrela. 
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Nessas atividades avaliativas, abarcamos todas as disciplinas 

trabalhadas até o momento. Verificou-se o uso da Matemática nas medidas e formas 

do corte do material para a confecção da maquete e dos tabuleiros dos jogos bem 

como suas peças. A História firmou-se no conhecimento adquirido acerca da história 

do calçadão e consequentemente da cidade de Londrina, ao elaborarem as cartas-

perguntas do jogo e para saber o que e porque estavam realizando tal atividade. Os 

estilos e os desenhos, identificado pelo modelo concreto, ficou por conta da 

disciplina de Artes, enquanto a Geografia abordou o espaço, o lugar e a paisagem. 

Em Português, o destaque foi para as legendas das cartas e da maquete, para a 

exposição dos textos produzidos e para a elaboração das regras do jogo. 

Durante a pesquisa, os alunos fizeram muitas questões, mostrando-

se interessados pela própria cidade e como se desenvolveu sua história até os dias 

de hoje. Fizeram comparações entre os tipos de pisos, deram opiniões sobre o que 

deveria ter permanecido, puderam constatar, de fato, as mudanças ocorridas no 

espaço em questão, das fotografias que deram início ao projeto até o momento da 

visita. Eles realizaram reflexões diante dos materiais expostos, ou seja, a construção 

do pensamento histórico estava sendo exercitada. 

Cooper (2006, p. 7) nos mostra alguns parâmetros para trabalhar a 

disciplina de História nos Anos Iniciais como: iniciar uma discussão sobre o tempo e 

as mudanças nas vidas das próprias crianças e quais implicaç es trou eram; 

sequenciando os fatos; explicando em outras palavras a passagem do tempo. Por 

meio de fotos como, por exemplo, as do Calçadão, as crianças puderam fazer 

relações com suas vidas e com as vidas das pessoas mais próximas e também 

distantes. Assim também a SEED (PARANÁ, 2010, p. 176), em suas orientações 

pedagógicas para o Ensino Fundamental de nove anos – Anos Iniciais – quanto ao 

ensino de História, aponta que é preciso trabalhar para preservar a atitude curiosa e 

investigativa com que o aluno chega à escola, e progressivamente acentuar essas 

habilidades para outro tempo e lugar, para que assim os alunos possam 

progressivamente entender a dinâmica da vida humana e seus feitos, ou seja, a 

história. 

Escolhemos propor um trabalho que contribuísse para o 

desenvolvimento do pensamento histórico nos alunos tendo por recorte a percepção 

deles quanto ao reconhecimento do significado de um lugar da cidade de Londrina, 

com foco para o tipo e a representação gráfica do desenho do piso do Calçadão. 
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Reconhece-se que esta representação, de acordo com os estudos de Huyssen 

(2000) e Canclini (1998), pode ser considerada patrimônio e a memória marcada por 

ele é uma forma de se conectar com o passado no presente. Assim, é possível 

entender a forma que se constitui a identidade de um povo, de uma cultura e 

sociedade, sendo que, para tal compreensão, faz-se necessário o uso da pesquisa e 

os mais variados métodos. 
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CONCLUSÃO 
 

Os desdobramentos para trabalhar a temática "Calçadão de 

Londrina" com alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental objetivou a 

contribuição da construção de noções de identidade do aluno e prepará-lo para que 

o mesmo compreendesse o valor dos acontecimentos na sociedade, que ele 

situasse e se apropriasse da realidade e de suas ações de forma consciente, se 

reconhecendo como sujeito social, responsável e ativo em seu meio.   

A metodologia pautou-se em um trabalho interdisciplinar por meio do 

PIBID/Pedagogia/UEL no ano de 2012. Para cumprir com o propósito, foi necessário 

coletar informações sobre a história da cidade a partir de uma reportagem que 

chegou a nossas mãos acerca da reforma que estava sendo realizada em um trecho 

do Calçadão de Londrina. A busca por informações foi realizada em quatro arquivos 

da cidade. Mapeando essa mesma reportagem, chegamos ao Sr. Panayote 

Saridakis, que veio contribuir muito com a presente pesquisa. Além desse 

mapeamento de informações, pesquisamos em alguns documentos como o PCN e a 

SEED-Pr, o que é trabalhado com os alunos nessa etapa de ensino. Ao adentrarmos 

nos estudos quanto ao referencial teórico, encontramos algumas metodologias 

diferenciadas e buscamos utilizar as mesmas no desenvolvimento do  trabalho.  

A pesquisa revelou que o Calçadão de Londrina, desde que foi 

construído, passou a fazer parte da identidade dos cidadãos londrinenses assim 

como também fez (e faz) parte da memória de muitos, as praças que originariamente 

compunham o lugar. Elas ainda existem, mas envolvidas no que hoje denominamos 

por calçadão. Diferentes gerações de habitantes da cidade estabeleceram relações 

com esse espaço e continuam estabelecendo. Trata-se de um espaço que favorece 

as relações sociais, pois une pessoas das mais diversas escalas econômicas e 

étnicas e também um lugar onde ocorrem várias manifestações, tanto políticas como 

culturais e sociais. Com essas características, podemos concluir que esse espaço 

cumpre o que se denomina por Patrimônio, na concepção de Canclini (1998), 

quando este define que o Patrimônio também são os bens produzidos culturalmente, 

ou seja, o estilo de vida – ou o que faz parte dele – de uma sociedade. 

Paralelamente a este trabalho, nos encontros do 

PIBID/Pedagogia/UEL, realizamos estudos teóricos na UEL e intervenções nas 
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escolas participantes do programa com projetos que faziam parte do mesmo. Foi em 

meio às ações do PIBID que iniciamos os estudos sobre o Calçadão de Londrina 

que resultou em um projeto desenvolvido nas escolas e na pesquisa apresentada 

neste TCC.   

No trabalho desenvolvido nas escolas, baseamo-nos nos estudos de 

Hernandez e Ventura (1998) sobre trabalhos com projetos. Trabalhamos com a 

construção do pensamento histórico na esteira do apontado por Cooper (2006).  Os 

resultados evidenciaram que trabalhar com projetos possibilitou aos alunos e 

professores uma maior interação no desenvolvimento das atividades, pois os alunos 

tiveram a oportunidade de discutir a proposta de trabalho com o professor 

enfatizando suas dúvidas e contribuindo com ideias e sugestões. Nesse sentido, 

todos se envolveram no processo e o professor não ficou sozinho na condução, pois 

o projeto de trabalho se realiza coletivamente. 

No decorrer das observações, da execução do projeto e das 

atividades analisadas, percebemos que os alunos que participaram do projeto se 

identificaram como parte da sociedade londrinense relacionando a história da cidade 

com a sua. Os alunos estudaram por meio de fontes como é hoje o Calçadão de 

Londrina e o que o levou a ficar assim voltando o olhar para o passado para saber 

como era esse lugar em outros tempos. Desta forma, compreenderam por que 

podemos falar que esse espaço é importante para a memória dos habitantes e para 

a história da cidade.  

Foi compreendido também pelos alunos a importância de se estudar 

História a partir de fontes como as fotografias, reportagens de jornais, entrevistas e 

vídeos. Entenderam também que tais registros foram feitos por pessoas em um 

determinado tempo e podem ser estudadas por outras pessoas em outras épocas.  

Pudemos comprovar com a realização desta pesquisa, assim como 

por meio das atividades desenvolvidas no PIBID, que os conhecimentos históricos 

estão presentes na sala de aula o tempo todo quando tratamos de qualquer assunto 

que pressuponha o estabelecimento de relações entre o passado e o presente. Por 

isso, registramos a importância de ultrapassar a ideia de cronometrar o tempo do 

trabalho com a História, aqui entendida como uma disciplina na qual se estuda de 

forma estanque o passado pelo passado, decorando datas e fatos que não fazem o 

menor sentido aos alunos. Concluímos que uma das finalidades do ensino de 

História é a colaboração para a construção da autonomia do sujeito, integrando-se 
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juntamente com as outras áreas do conhecimento, o que pode ser concretizado nos 

projetos interdisciplinares, em contraposição ao ensino fragmentado, desvinculado 

das questões que envolvem a realidade e os desafios atuais. 

Outro fato significativo que a pesquisa revelou é que as ações 

realizadas no projeto podem ser uma das várias oportunidades de se realizar um 

trabalho gratificante. Hernández e Ventura (1998) são concisos quando apontam 

que o professor precisa ser um pesquisador, tornando o aluno o sujeito do processo 

ensino-aprendizagem. A construção do conhecimento considera que o educador 

reflita, compreenda e trabalhe com determinados comportamentos de alguns alunos, 

valorizando os conhecimentos prévios e mantendo uma proximidade entre ambos.  

Por fim, o Calçadão de Londrina e os desdobramentos para 

trabalhar a história da cidade, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pode 

contribuir para a formação de um sujeito pesquisador, atuante na sociedade, além 

do início da construção do pensamento histórico ao abordar a forma de pesquisa e 

as fontes históricas.  

A questão que lançamos ao final desta pesquisa é a extrema 

importância de possibilitar aos alunos o trabalho com a identificação e avaliação das 

ações dos homens em sociedade e suas consequências em diferentes espaços e 

tempos, de modo a construir referenciais que possibilitem uma participação 

propositiva e reativa nas questões socioambientais locais. 

A disciplina de História permite à pessoa entender que ela nasceu 

em um meio social e cultural em determinado contexto histórico. A educação cuida 

da formação humana, ou seja, as pessoas são educadas para conviver em 

sociedade identificando e respeitando as diferenças e semelhanças nas mais 

diversas culturas presentes na sociedade mundial. Articulando os dois saberes 

acima citados, a escola tem em suas mãos a possibilidade de formar um ser humano 

culturalmente constituído, ou seja, fornecer elementos necessários para que a 

criança seja a propagadora dessa cultura, com possibilidades de mudanças, 

provocando outros tipos de relações e necessidades, transformando assim o mundo 

em que vive. 

Dessa forma, as crianças vão se tornando cada vez mais 

esclarecidas, autônomas, sem perder suas referências. Com isso, cabe ao educador 

realizar retomadas de conteúdos, relacionando-os com o cotidiano dos alunos 

valorizando suas memórias, mesmo que seja uma memória infantil, marcada por 



 92 

lógicas, às vezes, sem lógica para o adulto, conforme preconiza Cooper (2006). 

Assim, o educador estará contribuindo com a construção de identidade, preservação 

de memórias e com a construção da História, fazendo com que o aluno sinta-se 

parte dela. 

Esperamos com essa pesquisa provocar novos estudos sobre o 

tema, pois acreditamos ser necessária a divulgação de novos conhecimentos e 

descobertas sobre esta temática, uma vez que o levantamento de pesquisa no 

banco de dados da CAPES apresentou uma ausência de estudos com esses temas 

na área de educação. 

A pesquisa me possibilitou ampliar a minha visão sobre a sala de 

aula, que para mim agora passa a ser um espaço de reflexões, onde o professor cria 

situações nas quais os alunos sejam impelidos a refletir sobre o porquê, as causas e 

as consequências nos processos de transformação e permanência entre o passado 

e o presente, criando assim a autonomia no aluno. Verifiquei, por meio da prática, a 

construção e reconstrução de conhecimentos, habilidades e valores que ampliaram 

a capacidade dos alunos de compreenderem o mundo onde vivem e atuam. 
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APÊNDICE A 

Entrevista com Panayote Saridakis 

 

Entrevista realizada com Sr. Panayote Saridakis em 16 de março de 2012. 

Solicitamos, no início, a autorização dele para gravar a conversa. O tempo todo a 

esposa dele permaneceu ao nosso lado para além de participar da entrevista, 

traduzir algumas falas que, tanto para nós como para o Sr. Takis não era possível 

compreender, visto que ele é grego e o sotaque ainda permance, mesmo morando a 

tanto tempo no Brasil. 

A entrevista iniciou com a seguinte questão: 

O Sr. leu a reportagem que saiu no jornal de Londrina em agosto de 2011 a respeito 

das flores na Praça Gabriel Martins de autoria do Sr.? 

Mostramos a reportagem a eles, que ficaram surpresos, pois não tinham visto tal 

reportagem. 

Contextualizamos a reportagem para os dois. A esposa mostra ao Sr. Takis e diz: 

Não é os galhos de café? 

E juntos iniciam a explicação. 

Takis: Galhos de café com as frutas e flores. Era pra ser margaridas ao invés das 

flores de café. Comecei a fazer o projeto em 1974, quando trabalhava no 

planejamento da prefeitura de Londrina. Então o prefeito, revendo o serviço de 

urbanização no centro, chegou a mim dizendo que precisava de um projeto para os 

pedestres. Realizei um projeto central dizendo que os pedestres exerciam um papel 

mais importante que dos carros, me embasei dizendo que os carros são acessórios 

dos humanos. A praça Gabriel Martins foi um projeto piloto, para futuramente, 

quando todas as dificuldades do projeto fossem superadas, iríamos construir outras 

áreas para pedestres, a Avenida Paraná por exemplo. Apresentei o projeto ao 

Prefeito da época, José Richa e aos engenheiros, sendo aprovado. Faltava então a 

execução. Fui até o centro apresentar para a população e comerciantes o projeto, 

também apresentei aos ta istas da “curva”. Tinha uns ta istas que ficavam 

estacionados nessa curva (a curva entre a Praça Gabriel Martins e as lojas que hoje 

é a Bolivar). Com a realização desse projeto, os taxistas teriam que estacionar seus 

táxis em frente as lojas Americanas. Eles ficaram muito nervosos, não aceitaram, 

disseram que estavam acostumados ali e não iam sair. Os lojistas também não 

queriam porque saiam do carro e já entravam na loja. Aí eu perguntei qual o 

problema se era menos de um metro onde eles colocariam os carros. 'Eu quero o 

carro aqui', disse um deles. Arrumamos a maior confusão. Fui à prefeitura 

novamente e conversei com o Prefeito, que ele tinha que resolver, esperei cinco dias 

e fui até a prefeitura de novo saber o que tinham decidido e não disseram nada. Na 

sexta-feira fui falar com o secretário de engenharia e obras da época e disse que na 

segunda às seis da manhã iria pegar duas equipes de trabalhadores com picaretas e 

pás e vamos lá começar a obra. O engenheiro ficou assustado. Eu perguntei: 'não foi 

aprovado? Não temos que fazer a obra?' Fomos lá quebramos tudo, uma equipe na 

entrada e outra na saída, fizeram duas valetas. Quando os taxistas chegaram e 
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dissemos que não podiam entrar começaram correr atrás de nós e passamos perigo. 

Estavam todos bravos. Saímos rápidos, eles foram até a prefeitura para manifestar. 

O prefeito nem sabia que eu fiz isso (risos). Quando eu cheguei, ele perguntou que 

barulheira era aquela e eu falei: 'são os taxistas' e ele perguntou: 'o que eles 

querem, grego?', 'É que fui lá e comecei a quebrar'. E o prefeito perguntou: 'o que 

você aprontou, grego?' E eu respondi: 'o Sr. aprovou o projeto?' E ele: 'sim.' E eu: 

'então o Sr. aprovou e eu executei, qual o problema?' Aí ele perguntou: 'E agora o 

que eu faço com esse povo?' O prefeito foi então falar com o povo e explicou a 

necessidade da cidade entrar no ritmo de progresso e como ele falava muito bem 

conseguiu acalmar as coisas.  

Depois de uma pausa, o Sr. Takis continua... 

Esse foi o início da realização da pavimentação da área central de Londrina. Ponto 

crucial. Se ficasse com medo do prefeito, ele não ia gostar e não teria área de 

pedestre em Londrina. Outro ponto difícil que encontrou foi o acabamento, queria 

fazer unidades coloridas, com curvas, para fazer os grão de café, as folhas e os 

galhos. Queria fazer colorida da mesma cor do grão, folhas e flores, marrom  com 

fundo amarelo. 

Esposa: por que Londrina era capital do café. 

Sr. Takis: Fiz o projeto, o desenho. Não existia firma aqui, que pudesse queimar as 

peças para ficar da cor. Depois decidi fazer de cimento branco, com “ adrez”. Se 

mistura com água e põe no concreto e fica vermelho, amarelo. Fiz as formas das 

flores. No Jornal em Londrina da época, tem as fotografias das flores. 

Silvana: Nessa etapa da reforma do Calçadão, conseguimos ver apenas uma parte, 

a das flores, não conseguimos ver o desenho todo. 

Sr. Takis: O grão de café estava no pavimento das lojas, não sei se já foram 

quebradas... 

Esposa: por que não deixaram os pinheiros, iluminarias em forma de araucárias 

desenhada por Letícia Faria? 

Silvana: De onde surgiu a ideia de fazer com placas de cimento, viu em algum lugar? 

Sr. Taki: Não, não imaginei, pensei em uma maneira fácil de ser executado, na 

permanência, durabilidade, dilatação. 

Silvana: Foi usada somente na Gabriel Martins ou em outro lugar também? 

Sr. Takis: Somente nela. 

Silvana: Fora os taxistas e comerciantes que não gostaram da ideia de fechar, 

alguém mais se manifestou contra, ou a favor, a população que frequentava? 

Sr. Takis: Não... A população olhava as flores e gostava porque andava em cima das 

flores e chamava atenção os desenhos coloridos. Ficou muito bonito. A intenção do 

desenho foi rapidamente capturada pela população: Londrina, capital do café. Hoje 

em dia existe uma pavimentação parecida na calçada do jardim Guanabara, uma 

praça. 1974 e 1975 foi época do início na nova cidade de Londrina. Londrinenses 

tinham a ideia de sacada que ia entrar água dentro do apartamento em época de 

chuva. Eu trouxe a ideia de sacada, todos que eu fiz tem sacada. 

Silvana: quais projetos o Sr. fez em Londrina? 

Sr. Takis: Fiz prédios, vários, e também o monumento a Bíblia. 
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Esposa: O monumento à Bíblia é um crime, né? 

Sr. Takis: Ele tem um significado bem espiritual. 

Silvana: Pois é, vamos às escolas com o intuito de ensinar aos pequenos a 

valorização da história da cidade, dos monumentos, das construções. Ensinando o 

porquê de não vandalizar. Muitos praticam este ato por falta de conhecimento. 

Pensamos que a partir do momento que a pessoa faz uma relação entre a história 

da cidade e a própria história, passa a valoriza e se importar com o que a cidade 

possui. 

Sr. Takis: As pessoas queriam que eu fizesse um livro, mas não, fiz diferente. Tem 

que ser um monumento baseado na história e origem da Bíblia e não em um livro, 

porque o livro depois de pronto foi ficando maior e maior não significando nada. Aí 

juntei 4 vigas de mármore, que se juntam as pontas em cima, e no início de cada 

uma, uma placa escrevendo um texto dos apóstolos, João, Marcos, Matheus e 

Lucas. O formato da viga é a intenção de começar grande, juntas forma uma cruz 

que se projeta no infinito, e do infinito volta de novo e marca a cruz no chão. 

Fisicamente essas vigas consideram os esforços dos apóstolos, transformando em 

volume de pedra que subindo e subindo formam a purificação da alma. Fiz dessa 

maneira para provocar perguntas. Essa história de monumento desenvolve 

sensibilidades culturais e essa era minha ideia. Quando se picha e destrói é falta de 

nível cultural necessário para apreciar isso. Agora vocês tem que lutar, os jovens 

estão chegando, porque já estamos velhos, partindo pra outras dimensões. Vocês 

precisam resgatar, para melhorar e limpar o monumento, cuidar. 

Sr. Takis: O calçadão virou lugar de passagem e não de passeio. 

Diva: Por quanto tempo permaneceu o desenho das flores? 

Sr. Takis: Bastante, foi o Belinatti que cobriu em 1977. 

Esposa: Vocês tem fotos?  

Silvana: Nós iríamos fazer a mesma pergunta. Vocês não tem? O projeto, fotos da 

inauguração? 

Sr. Takis: Não. 

Silvana: Antes de instalar as placas em formato de flores, o que havia no piso da 

praça Gabriel Martins? 

Sr. Takis: Nada que chamava a atenção, era sem motivo, era ladrilho, tinha asfalto 

na rua, era ladrilho liso sem pedrinhas. 

Sr. Takis saiu da prefeitura em 1977. Ele também comentou que a pessoa que 

forneceu entrevista ao Jornal de Londrina é seu amigo. 

Sr. Takis veio para Londrina em 1971. 

Algum tempo depois, nos mostraram uma encadernação particular onde se encontra 

vários projetos de autoria do Sr. Panayote Saridakis. 
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ANEXOS 

Questionário para os alunos 

Questionário montado em conjunto com os alunos para aplicar em visita 

ao calçadão. 
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ANEXO A 

Questionário elaborado para os alunos 

 

Universidade Estadual de Londrina  
Projeto PIBID – Tema: Calçadão de Londrina 
 
 
Escola Municipal:  
Aluno: ______________________________________ Série: 4º ano - Turma: A 
          
Data: ___/___/_____ 
 
Responda as questões abaixo:  
 
 
1. O que você sabe sobre o Calçadão de Londrina em relação: 
a) à construção: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
b) ao piso: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
c) o que tem nesse local: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2. Você já viu outros calçadões em outras cidades? Quais cidades? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
3. Por que o Calçadão de Londrina é assim hoje?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 
            
4. Como você acha que era antes do calçadão existir? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ANEXO B 

Roteiro de pesquisa elaborado em sala de aula para os alunos aplicarem na visita ao 

Calçadão de Londrina. 

AVALIAÇÃO DO CALÇADÃO DE LONDRINA 

1) Dados pessoais 
 

Idade______________ masculino                  feminino  
Escolaridade_______________________ 
 
Profissão: Comércio      Serviços           Indústrias          Outros, 
qual?__________________ 
 
2) Você mora na região central de londrina: 
 Sim                           Não              
Onde_______________________________________________ 
 
3) Quantas vezes por semana você vem ao calçadão 
______________________________________ 
 
4) Que tipo de atividade você realiza no calçadão? por ordem e pode ser mais de uma 
 
    Trabalho  Compras           Vendas            Passagem 
 
    Passear    Prestação de serviços (banco, médico, cartório, dentista, etc.)  
 
    Nenhum       Outros______________________________ 
 
5) Na sua opinião, o calçadão, como espaço de convivência, colabora com as vendas? Por 

quê? 
_____________________________________________________________________________ 
 
6) Você sabe o tipo de piso do calçadão? 
____________________________________________________________________________ 
 
7) Você sabe qual o significado de calçadão e por que existe este espaço hoje? 
_____________________________________________________________________________ 
 
8) Na sua opinião a reforma foi:          positiva                negativa 
 
9) Você prefere o calçadão:                novo                velho? 

 
10) Na sua opinião por que o calçadão foi reformado? 
_____________________________________________________________________________ 
 
Qual sua opinião de 1 a 4 sobre: 
 
       Calçadão    Espaço para lazer (brincar, passear, etc.)  
 
       Mobiliário urbano (bancos, lixeiras, telefone público, etc.) 
 
       Evento cultural               Convivência social  Lanchonetes e restaurantes 
 
       Comércio    Bancos          Segurança   Piso 
 
 Conservação   Iluminação    Árvores e plantas 
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       Aparência   Espaço para descanso e leitura 
 
11) Você tem alguma sugestão para este espaço, qual? 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 


