


Não havia gente apenas 

no trapiche, mas também ao longo 

da margem do rio. E foi para lá 

que segui. Alguns pés-no-chão, 

esses descalços que ficaram sem 

emprego quando terminou a 

Revolução de Trinta, descansavam 

na areia. Flores da Cunha os 

colocara para trabalhar na 

construção do colégio. Eles 

observavam o pescador Pituca 

salvar um banhista. Fosse pela 

direção da água ou do vento, 

o Pituca sempre sabia onde estava

o afogado. Alheio ao salvamento,

dois cantores duelavam na varanda 

do Salão de Baile da Genoveva. 

Perto deles o bondoso 

Sr. Warczawsky, polonês que lutou 

na Primeira Guerra, vendia um 

de seus terrenos para um casal, 

por um preço que qualquer guri 

poderia pagar. 

Vitor Ramil 
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Panorâmica de Belém Novo 
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Apresentação 

O Centro de Pesquisa Histórica (CPH) foi criado em 1989 com o intuito de reconstruir/registrar a 
História recente de nossa capital. Consolidou sua linha de trabalho afirmando, ao longo de todos estes anos, 
a importância da metodologia em História Oral, e possui como seu cano-chefe o projeto Memória dos 
Bainos. 

O trabalho do CPH aproxima -via cultura -os porto-alegrenses do seu próprio fazer histórico. Nas 
suas atividades de campo, os pesquisadores atuam como elos de ligação entre as comunidades, os leitores e 
o poder público. Desta forma, amplia-se, qualitativa e quantitativamente, a riqueza e a complexidade do
diálogo entre os diversos setores da comunidade. Abre-se espaço e voz, portanto, para que as pessoas se
expressem, se responsabilizem e possam ir além do individualismo e do egoísmo que esgarçam o tecido
solidário das sociedades contemporâneas.

Em um momento em que o mundo todo começa a reagir/resistir a um modelo específico de globaliza
ção, o CPH prova que a partir da consciência acerca dos processos que o afetam mais diretamente, o indiví
duo pode, tracejando relações mais amplas, transcender os limites de seu baino e sua cidade. Através desta 
praxis da cidadania, o CPH justifica essa década de relação histórica e afetiva com Porto Alegre, e sustenta
se como um dos órgãos de maior relevância a integrar a Secretaria Municipal da Cultura. 

Charles Kiefer 

Secretário Municipal da Cultura 
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A vista generosa do Guaíba em Belém Novo 
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"Depoimento" de Vitor Ramil 

Eu nunca tinha descido em Belém Novo, até 
aquele dia. O motorista do ônibus, que vinha de con
versa com um bombeiro, de repente disse "o que é 
aquilo no meio da estrada?", e reduziu a velocidade. 
O bombeiro foi até o pára-brisa e viu duas manguei
ras caídas. Sobre uma delas, um cach01To sentado. 
O ônibus parou. "É o Sadam", surpreendeu-se o bom
beiro. "Sadam é o cachono da nossa Estação. Nun
ca foi treinado, mas a gente sempre pode contar com 
ele. Ele corre atrás do caminhão. Vem a sirene, de
pois vem o Sadam. Vai ver que as mangueiras caí
ram no chão, e só ele viu. Deve ter pensado, olha só 
o que eu disse, 'pensado', que o caminhão ia ter que
voltar e passar por aqui. O senhor se importa se eu
recolher e levar as mangueiras?" "Não", respondeu
o motorista. O bombeiro trouxe as mangueiras para
dentro do ônibus. "E o Sadam?", perguntou o moto
rista. E o Sadam seguiu viagem conosco, as patas de
trás sobre as mangueiras, as da frente no motor.

Na parada da praça, o bombeiro desceu com 
as mangueiras e o Sadam. Todos os passageiros des
ceram. Só fiquei eu. O Sadam parou sob a minha 
janela e latiu para mim. Toda vez que o ônibus para
va ali, eu tinha vontade de descer. Mas a fazendola 
para onde eu ia ficava muito longe e, além disso, eu 
não tinha nenhum conhecido em Belém Novo. Seu 
Eustáquio, o motorista, já estava familiarizado co
migo, não sei se ao ponto de perceber a atração que 
o lugar exercia sobre mim. Talvez tenha sido só pelo
chamado do Sadam, mas aconteceu que, naquele mo
mento, ele se virou para trás antes de fechar a porta

e me encarou, como a perguntar "por que não hoje?". 
Quando pisei na praça, o ônibus atnncou. As 

pessoas haviam se dispersado. Também o Sadam não 
estava mais ali. As lendas de aparições que ronda
vam a história local tomaram a minha imaginação. 
Olhei em volta. Mas só havia desaparições. Sentei
me à sombra de uma figueira para decidir o que fa
zer. Do outro lado da praça, alguém passava apres
sado, quase correndo. "Ei, por favor", gritei. Mas 
ele não parou. Levantei-me e andei em sua direção. 
Era um índio. Um índio guarani enfeitado para al
gum ritual. Ao perceber minha aproximação, ele do
brou numa ruela e desapareceu. Na fuga, deixou cair 
uma ponta de flecha de pedra lascada, que peguei e 
guardei no bolso do casaco. 

O apito de um vapor soou longamente trazen
do junto um rumor de vozes. Um grupo de ciclistas 
surgiu de um quintal, como que atendendo àquele 
chamamento. "Pra onde vocês vão?", gritei. "Atrás 
do colégio", gritou uma bela garota, mostrando um 
prédio ao longe. A voz de outro vapor chamou por 
mim. Prontamente me pus a andar em sua direção. 

Eu, já não tão ocupado com as aparições, tal
vez apenas com a bela aparição de bicicleta, andei 
até o colégio, um prédio ainda em construção. Lá 
atrás estava o rio, o Guaíba, e nele um enorme trapi
che cheio de gente. Três vapores da Companhia Flu
vial, o Gaúcho, o Barão do Triunfo, com uma banda 
tocando no convés, e o Rio Pardo acabavam de che
gar. Não seria fácil localizar a ciclista naquela con
fusão. Andei quase até o meio do rio. Além dos va-
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pores, e de inúmeras pequenas embarcações, o Ori
ente, um barco de quinze toneladas, também estava 
atracado. Na proa, seu proprietário, Ignácio Antô
nio da Silva, homem de negócios, proprietário de 
terras, a bordo de seus oitenta anos de idade, olhava 
exultante, quase orgulhoso, a agitação dos que che
gavam para veranear, ir a festas ou ver o futebol, e 
dos que dependiam do rio para trabalhar, comerci
antes, agricultores e pescadores. 

Não havia gente apenas no trapiche, mas tam
bém ao longo da margem do rio. E foi para lá que 
segui. Alguns pés-no-chão, esses descalços que fi
caram sem emprego quando terminou a Revolução 
de Trinta, descansavam na areia. Flores da Cunha 
os colocara para trabalhar na construção do colé
gio. Eles observavam o pescador Pituca salvar um 
banhista. Fosse pela direção da água ou do vento, 
o Pituca sempre sabia onde estava o afogado.
Alheio ao salvamento, dois cantores duelavam na
varanda do Salão de Baile da Genoveva. Perto de
les o bondoso Sr. Warczawsky, polonês que lutou
na Primeira Guerra, vendia um de seus terrenos para
um casal, por um preço que qualquer guri poderia
pagar.

Eu avançava quase esquecido da minha ciclis
ta dentro da luz alaranjada do dia que terminava, 
pensando que aquele balneário se parecia um pou
co com a praia do Laranjal, em Satolep. Uns ado
lescentes, vindos de uma sessão de bang-bang do 
cinema do espanhol, iam para o Hotel Cassino ver 
os craques da seleção que lá estavam hospedados. 
"Meu primo foi chamado pra participar do treino. 
Ele me disse que o Pelé passou a mão na cabeça 
dele e falou assim: 'Aqui ó guri, tu tem muito futu
ro.' Bah, meu primo disse que tava que era uma 
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sarna, que não deixou o Pelé jogar", contava um 
deles. Excitados que estavam nem viram a padro
eira de Belém e Nossa Senhora dos Navegantes se 
encontrarem na margem do rio e seguirem juntas 
até a igreja, como duas velhas amigas. Também as 
três irmãs telefonistas não deram a mínima, pois 
estavam encantadas com a mesa de bilhar que era 
transportada sobre a areia por alguns homens. Só 
uma das escravas alforriadas que enchiam morei
lhas sobre uma tábua reparou na cena. Mas não in
terrompeu sua tarefa por isso, nem avisou suas com
panheiras. 

Na frente do restaurante Leblon parei para 
escutar uma orquestra inglesa. Os músicos haviam 
disposto as cadeiras dentro do Guaíba, e tocavam 
com os pés na água. Um guri dizia para o maestro, 
enquanto este regia do alto de um caixote: "Ali no 
Chapéu do Sol tem uma cancha reta. Amanhã é dia 
de carreira. Vocês querem ir?" O maestro respon
dia "Armando Albuquerque, Armando Albuquer
que". Mesmo com a noite chegando, ainda tinha 
gente vestindo roupa de banho nas casinhas indivi
duais enfileiradas. E no Leblon, havia mais gente 
nas mesas do lado de fora que no salão. Numa de
las reconheci a minha bela aparição da bicicleta. 
Aproximei-me no exato momento em que ela se 
levantava para ir embora. "Boa tarde", eu disse. 
Ela apenas sorriu. "Posso te acompanhar?" "Estou 
indo para a praça", ela disse. "É de lá que eu ve
nho, é pra lá que quero voltar. Tenho que pegar o 
ônibus", eu disse. "Ônibus? Só amanhã." "Não faz 
mal. Não tenho pressa". 

Quando chegamos na praça já era noite. Na 
mesma figueira sob a qual eu me sentara estava pen
durado um lampião a querosene, um Colleman, 



sueco, com luz de quinhentas velas. Algumas pes

soas estavam reunidas ali. Helena, este era o nome 

dela, Helena, me convidou para sentar. Uma mu

lher contava para o seu Oscar Maria, o encarrega

do de ligar e desligar o lampião com uma taquara, 

"na enchente de 41, as pessoas andavam de caia

que dentro da nossa casa, entravam por uma porta 

e saíam por outra", quando o caminhão dos bom

beiros, com a sirene ligada, atravessou a trágica 

recordação. Não demorou nada para que os latidos 

heróicos do Sadam a atravessassem também. Se

gurei minha ponta de flecha de pedra lascada à luz 

do lampião e revelei para Helena num impulso: "Es

tou pensando em ficar esperando o ônibus pelos 

próximos anos." Ela não hesitou em me afirmar: 

"Posso esperar contigo." 

Eu nunca tinha descido em Belém Novo, até 

aquele dia, o dia em que abri este livro. 
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Introdução 

'' 

'' 

'' 

Por este Guaíba eu nadava, por ele todo. 
Eu sempre gostei muito de água, sem-
pre fui bom de nadar. Eu ia até aquelas 
ilhas nadando, ia e voltava. Nadava três, 
quatro quilômetros, ia até lá onde pa- '' ravam os navios e voltava. 

José Jacintho da Silva, agente administrativo 

É uma cidade do interior. Tem ainda 
nítidas características preservadas, ain-
da bem. É um lugarejo pequeno, paca-
to. Belém Novo tem vocação turística 
voltada para o rio. Lamentavelmente, 
a população de Porto Alegre não des
cobriu o seu rio, o que ele representa, a 
beleza natural, o potencial que tem tudo 
isso. É um lugar espetacular do ponto 
de vista paisagístico. Se espera que isso ''retorne a ser o que foi. 

Paulo Pacheco, médico veterinário 

Agora é bairro de Porto Alegre. Quer 
dizer, as pessoas dizem assim: 'Ah, vou 
para cidade. Vou para Porto Alegre.' 
Então o meu marido costumava dizer: 
'Mas aqui é Pmto Alegre.' Só é longe, ''mas é Porto Alegre. 

Ada Vieira da Silva, dona de casa 

Cada um dos baitTOS pesquisados pelo Centro 
de Pesquisa Histórica (CPH) tem a sua peculiarida
de. No caso de Belém Novo, esta originalidade tem 

como fonte a relação entre o rio e as pessoas. Desta 
ligação floresceram depoimentos emocionados, re
pletos de poesia e lirismo. 

O projeto Memória dos Bairros e o método da 
História Oral proporcionam uma experiência única 
e rica: a possibilidade de ver, ouvir, sentir, conhe
cer. Essa experiência oferece duas recompensas ge
nerosas ao pesquisador: sensibilizar-se, a partir de 
um exercício constante/cotidiano dos sentidos, e 
compreender a pluralidade de sua realidade, apro
veitando uma inspiração colhida junto à Vila. No 
caso de Belém Novo, que se reconhece como um 
povoado interiorano - "com a vantagem de estar pró
ximo a um grande centro"1 

- esse exercício permi
tiu tornar o que seriam simples e rotineiras idas e 
vindas do trabalho em momentos, imagens e frases 
ricas, vivas e inesgotáveis. Uma dessas imagens cla
ras: a impressão de que se segue o rio, do centro da 
cidade até Belém Novo, e depois a certeza de que 
existem dois rios em Porto Alegre. Um rio mais ex
tenso - que atravessa a cidade do sul ao centro -, 
por vezes invisível e que, justamente por isso, não 
pára de espelhar a metrópole nervosa que o acom
panha. E um outro rio, o Guaíba lá de Belém, que 
dizem que também é poluído, mas que a Mary An
gela do Chapéu do Sol conta que "aqui a gurizada 
vive entrando, e nunca aconteceu nada com nin
guém". Rio vivo assim: banha não apenas a gmiza
da, mas a História da comunidade; está nas palavras 
de quem se reconhece no rio - quem esteve dentro 
dele, o tem dentro de si, e sabe de todos que já pas
saram por lá. 
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Os primeiros habitantes - aspectos arqueológicos 

'' 
Foi assim: tem lendas ali da Ponta do 
Arado sobre tesouros, moedas de ouro, 
coisas do gênero. Falava-se em assom
bração, em aparições que mostravam 
certos pontos onde teria alguma panela 
cheia de moedas. Começou a aconte
cer casos seguidos de pessoas vendo 
aparições. Algumas outras ficaram cu
riosas e começaram a cavar, uma delas 
era o meu pai. Ele estava cavando, en
controu um artefato indígena e perce
beu que existiam outras coisas por trás 
disso. De repente, uma coisa influen
ciou a outra, e viu-se que ali, há muito 
tempo atrás, tinha moradias de índios e 
que viveu outro tipo de pessoas, outra 
população, outra comunidade ... Com o 
tempo a gente começou a descobrir 
coisas ... '' 

Uilson Batista Xavier, autônomo 

Uma das lendas recorrentes em bacias litorâ
neas e fluviais refere-se à existência de tesouros 
ente1rndos em suas orlas. Na América Latina, e mais 
especificamente nas rotas que levavam ao Prata, 
contam-se muitas estórias de navios afundados, de 
lugares que eram empregados como portos clan
destinos para a prática do contrabando e, também, 
de espaços onde eram escondidas peças que possu
íam algum valor material. Mais do que a existên
cia real desses "tesouros", foram carências espiri-

tuais e financeiras que deram origens a essas len
das - um exemplo disso diz respeito às reduções 
jesuíticas, que, após a expulsão dos missionários, 
foram escavadas por aqueles que acreditavam en
contrar ali a solução para as suas necessidades ime
diatas. Belém Novo, uma bacia que se destaca tan
to pela beleza, quanto pelo potencial geográfico 
para transporte e comércio, não poderia estar imu
ne a isso. Entretanto, ao contrário de outras locali
dades, lá os "caçadores de tesouros" encontraram 
uma riqueza de grande importância: artefatos indí
genas. Tão relevantes quanto estes vestígios foi a 
sensibilidade desenvolvida pelos pescadores. que 
gradativamente começaram a "descobrir coisas", 
significados ocultos ou já revelados pelo conheci
mento popular e pela ciência - preciosos, e sub
mersos nos "rústicos" resquícios de peças produ
zidas em tempos imemoriais. Nesses acasos, o sa
ber contingente auxilia o saber científico, trazendo 
à tona novos dados para o estudo da vida das pri
meiras comunidades que ocuparam - ainda que de 
forma nômade - as proximidades do Guaíba2

• 

'' 
Depois teve o pessoal da arqueologia e
nós os guiamos àqueles locais e eles en
contraram mais materiais: machados, 
panelas, aitefatos de caça e pesca, etc., 
e falaram que, por causa do carvão en-
contrado, teria havido um acampamen- '' 
to grande aqui. 

Uilson Batista Xavier, autônomo 
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Escavação arqueológica do sítio guarani 
da Ilha Francisco Manoel Belém Novo 

Fragmento de panela de barro Cambuchi 
encontrada em sítio arqueológico 
guarani Belém Novo (Ponta Dourada) 

Afiador em arenito proveniente de sítio 
arqueológico guarani da Ilha Francisco 

Manoel - Belém Novo 
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'' 
O trabalho dos arqueólogos para res
gatar o passado indígena de Porto Ale
gre não pode ser executado sem a aju-
da e a participação dos moradores que '' 
são o ponto inicial das pesquisas. 

Patricia L. Gaulier, arqueóloga 

A seguir, uma síntese do trabalho desenvolvi
do pela doutora em antropologia, etnologia e pré
história, Patricia Gaulier, da Universidade Paris I -
Sorbonne. Essa pesquisa foi realizada a partir de um 
convênio entre a FAPERGS - Fundação de Ampa
ro à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, o 
Museu Joaquim José Felizardo e a Secretaria Muni
cipal da Cultura de Porto Alegre e faz parte da tese 
Du Tekohá à la Réduction Jésuite, Trajectoire Gua

rani du XV/e au XVII/e siecle: 

Há cerca de 2000 anos, os índios guaranis saí
ram da região central da Amazônia, perto dos rios 
Madeira, Tapajós e Xingu, espalhando-se e ocupan
do as florestas e os vales destes grandes rios. Povo
aram um vasto te1Titório, co1Tespondendo, atualmen
te, ao Paraguai, ao leste da Argentina, ao Uruguai e 
ao sul do Brasil - Paraná e Rio Grande do Sul. 

A ocupação indígena, no atual município de 
Porto Alegre e áreas próximas, marcada por diver
sas e sucessivas populações, ocorre desde pelos 
menos 9000 anos antes do presente, sendo que os 
guaranis ocuparam estas áreas há 1800 anos. A pre
sença de europeus nas mesmas áreas iniciou a pa11ir 
do século dezessete, e dividiu-se em dois períodos: 
antes e depois da fundação oficial do município em 
1772. Neste mesmo século, os europeus atribuíram, 
segundo a localização, nomes diferentes para os gru-

pos Guaranis: Guarani, Tape, Carijó ou Arachã. To
dos eles pe11enciam e se expressavam de acordo com 
a tradição Guarani. 

Os guaranis geralmente se assentavam em ma
tas com pinheiros, perto de rios e nos mmTos com 
até 500m de altitude. Foram seus vizinhos os cai
gangues, que habitavam o ponto mais alto dos mor
ros, e os minuanos e cha1Tuas que viviam nos cam
pos. Praticavam a horticultura, plantando milho, ai
pim, feijão, batata-doce, mandioca, porongos e fumo. 
Pequenas roças, localizadas próximas à aldeia, eram 
abertas nas matas pelos homens utilizando o siste
ma de queimadas para a limpeza do te1Teno. Os ho
mens ainda praticavam a caça e a pesca com arco e 
flecha, armadilha e rede. As mulheres cuidavam da 
colheita de frutas e das hortas, bem como da coleta 
de moluscos e de insetos. 

A aldeia Guarani era formada de várias casas 
coletivas, construídas com postes e cobertas com 
folhas de palmeira e dispostas ao redor de um espa
ço central. Cada casa abrigava vários casais com 
crianças, todos aparentados. Os pesquisadores con
sideram uma aldeia pequena aquela que conta com 
200 a 300 habitantes. 

O Cacique possuía um papel significativo na 
unificação e na proteção dos membros da aldeia. 
Suas principais funções constituíam-se em manter o 
grupo unido e resolver os conflitos internos e exter
nos, através do conselho e do discurso. Ele era esco
lhido pelo grupo em função de sua coragem, eloqu
ência e generosidade. O Pajé era outro personagem 
com um papel importante na aldeia. A ele eram atri
buídos poderes mágicos para curar, para prejudicar 
e entrar em contato com os espíritos. Cuidava tam
bém das cerimônias rituais antes das colheitas, dos 
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combates e da iniciação dos jovens. Todas as ceri
mônias eram acompanhadas de cantos sagrados. 

O que podemos encontrar hoje dessas popula
ções? 

Os arqueólogos trabalham com os restos ma
teriais deixados pelos guaranis. As informações so
bre a organização social são resgatadas dos teste
munhos dos primeiros europeus e jesuítas3 que ti
veram contato com os indígenas, e também em de
corrência dos estudos sobre os guaranis atuais. O 
p1imeiro passo é localizar as áreas com probabilida
des maiores de ocupação guarani. 

O que os arqueólogos podem encontrar? 
Essencialmente objetos que podem resistir ao 

tempo como aqueles confeccionados em pedra poli
da: lâmina de machados polidos, mão de pilão para 
triturar a farinha de milho ou mandioca, ponta de 
lança, afiadores, raspadores para tirar a pele e o couro 
das presas, entre outros. Outro tipo de material co
mumente encontrado é a cerâmica. Os guaranis eram 
excelentes ceramistas, fabricavam recipientes de 
argila com uma variedade de formas e tamanhos, 
sendo alguns com acabamento mais simples para 
preparar os alimentos e outros destinados a festas, 
rituais e enterramentos. 

Os jesuítas foram os primeiros a resgatar o 
vocabulário guarani e os nomes dos recipientes. De 
modo geral, temos três grandes tipos de formas bá
sicas: o yapepó, panela que servia para cozinhar os 
alimentos; o cambuchí, de tamanho variável utili
zado para cozinhar, preparar uma bebida alcóolica 
distribuída durante festas rituais e também como urna 
funerária; os íiaembé, pratos de tamanho variável e 
os íiaetá tigelas mais ou menos profundas. Os gua
ranis usavam, ademais, a argila para fabricar cachim-
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bos ou contas de colar. Outras categ01ias de artefa
tos passíveis de serem encontradas referem-se aos 
objetos confeccionados em ossos ou em dentes de 
animais como alfinetes, agulhas, anzóis e adornos. 

Todos os outros elementos da cultura Guarani 
como as casas, canoas, arcos e flechas ou cestaria 
feitos de matéria-prima perecível como vegetais ou 
madeira são difíceis de serem encontrados. Entre
tanto, podemos encontrar alguns vestígios do uso 
dos materiais acima citados, através das marcas dei
xadas pelos postes da habitação, fogueiras e man
chas de carvão. O arqueólogo considera, assim, a 
existência e a ausência de todos os tipos de vestígi
os, a quantidade de objetos, o tipo, a forma, a dis
persão, as ligações entre eles como, por exemplo, 
uma cerâmica encontrada junto a uma fogueira apon
ta uma zona de preparação de alimentos. É unica
mente a partir destes restos que podemos tentar re
constituir a organização e a vida das populações in
dígenas pré-históricas, mas para que isso seja possí
vel os objetos e o local devem ser preservados. 

O ponto de partida das pesquisas arqueológi
cas atinentes às ocupações pré-históricas Guaranis 
em Porto Alegre foi um projeto desenvolvido pelo 
Museu Joaquim José Felizardo nos anos de 1993 e 
1994. Ele permitiu o inaugural mapeamento de zo
nas de ocupações indígenas do município. Este pro
jeto foi retomado de 1998 a 2000, através de um 
convênio firmado entre a Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul - UFRGS - e o Museu Joaquim 
José Felizardo. Com os testemunhos de moradores 
da zona sul do município, algumas áreas foram es
tudadas e mostraram um potencial arqueológico 
como foi o caso do bairro Belém Novo, da Ponta 
dos Coatis e do Lami. Na Ponta do Arado e na Ilha 



Francisco Manoel em Belém Novo, surgiram dois 

sítios guaranis pré-históricos relevantes. Especifi

camente no último, foram realizadas escavações ar

queológicas que permitiram evidenciar uma aldeia 

guarani. Ali a cerâmica e o lítico - objetos de pe

dra - foram muito abundantes e estavam associa

dos a uma fogueira, a uma zona de depósito de lixo 

e ao lascamento de pedras. Demonstrando, desta for

ma, que um importante grupo de índios guaranis ocu

pou a Ilha antes da chegada dos primeiros europeus. 

Mais precisamente, podemos situar essas ocupações 

entre 1285 e 1420 da era cristã segundo datação por 

rádiocarbono - considerando uma margem de en-o 

de aproximadamente cinqüenta anos - realizada a 

partir de grânulos de carvão encontrados em resquí

cios de fogueiras na região. 

O trabalho dos arqueólogos para resgatar o 

passado indígena de Porto Alegre não pode ser exe

cutado sem a ajuda e a paiticipação dos moradores 

que são o ponto inicial das pesquisas. Todos os tra

balhos arqueológicos foram efetuados a partir dos 

testemunhos de moradores que encontraram materi-

ai e entraram em contato com a Universidade Fede

ral do Rio Grande Sul, a Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS - ou com 

o Museu Joaquim José Felizardo. As suas paricipa

ções contribuíram para o conhecimento e a preser

vação do passado indígena de Porto Alegre.

Patricia L. Gaulier 

Doutora em Antropologia, 

Etnologia e Pré-História 

Universidade Parisl-Sorbonne 

Tese: "Du Tekohá à la Réduction Jésuite, Trajec

toire Guarani du XV/e au XVII/e siecle, 1996 

Bolsa de Pesquisadora Visitante da FAPERS -

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Projeto: Os assentamentos guaranis pré-histó

ricos no Município de Porto Alegre 

Instituição: Museu Joaquim José Felizardo Secre

taria Municipal da Cultura de Porto Alegre. 
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Gente, trabalho e arraial novos 

Por isso o velho é o homem mais rico do 

Padre Eterno. Até a lancha é dele. ( ... ) 

O Passo da Cruz é um pequeno cais, onde 

atraca uma balsa, manejada por Rodolfo, filho 

do velho Sehn, e que faz a passagem do Rio dos 

Sinos, pondo do outro lado os viajantes que vão 

por terra à Lomba Grande e São Leopoldo. A bal

sa também pertence ao velho, que possui a me

lhor casa do Padre Eterno, toda de pedra. Além 

desse negócio, tem olaria e comércio de madei

ras. 

A noiva levantou-se, tomou um pente, vol

tou-se para a frente do espelho. - Meu pai está 

satisfeito com o meu casamento porque Guilher

me tem uma barca e pode ainda fazer comércio 

com Porto Alegre. Por que as coisas devem ser 

assim, Ana Maria? Todos deveriam ser ricos nes

te mundo ( ... ). 

(Videiras de Cristal, Luiz Antonio de Assis Brasil) 

Nas passagens acima selecionadas da obra de 

um escritor gaúcho e referentes à segunda metade 

do século dezenove, se reconhece a importância so

cial e econômica dos meios de transporte, em espe

cial aqueles relacionados à locomoção fluvial. O li

vro especificamente se refere à comunidade de ori

gem alemã que habitava a região do Vale do Rio dos 

Sinos. A partir da dificuldade de comunicação com 

centros mais desenvolvidos - como P01to Alegre, 

por exemplo - Florescia a relevância daqueles que 

possuíam os meios capazes de vencer distâncias atra-
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vés dos rios. Não apenas interligando comunidades, 

mas atuando também como elementos dinamizado

res da economia - estipulando valores e necessida

des -, esses barqueiros compunham um grupo de 

destaque e poder entre seus conterrâneos, represen

tando possivelmente, um estilo de vida a ser imita

do. Além de detentores da função de "leva-e-traz" 

de pessoas e coisas, são homens admirados pela sua 

capacidade de dominar a natureza, enriquecendo por 

meio dela. Belém Novo se aproxima da atmosfera 

retratada em Videiras de Cristal por sua relação ín

tima com o rio e pela importância da figura de Igná

cio Antônio da Silva, provavelmente ligado ao co

mércio fluvial. 

'' 

'' 

Aqui tinha um trapiche. Vocês sabem 

o que é um trapiche? Um negócio feito

de madeira que ia rio a dentro, era com

prido e ia lá no meio do rio onde en

costavam os barcos. Eles enchiam aqui

lo e carregavam para dentro dos bar

cos. '' 
Aracy Jacinta Moraes, dona de casa 

Aqueles anos das embarcações que iam 

para Rio Grande, Triunfo, Tapes, Bar

ra do Ribeiro, e até mesmo para Porto 

Alegre. Aí eles transportavam milho, 

trigo, latas de banha, batata inglesa, 

muita batata doce, farinha de mandio

ca, víveres, e até embarcando algum 



animal que era vendido lá. Quando não 
faziam o transporte por aqui - pela Es-
trada Real - com essas caiTetas até che-
gar na várzea aonde hoje é exatamente 
o Estádio Olímpico. Ali eles comercia-
vam, porque vinham carreteiros de Via-
mão, e de onde hoje é a Assis Brasil, e
iam para lá fazer os seus comércios.
Passavam uma semana, ou como se diz: '' 
Até quando durar o estoque.

Alberto Koller, professor 

O Guaíba visto da Praia do Veludo 

'' 
Escoar a produção para o centro, o ti
jolo por exemplo: bota um barco, como 
é que tu vai carregar de carreta? Dizem 
que essa estrada aqui, Francisco de Oli
veira Vieira, era a estrada do Mmrn São 
Pedro. Segundo as denominações atu
ais o trajeto antigo era: sai daqui e vai 
até uns duzentos metros da rótula da 
Restinga, depois pega a Edgar Coelho 
de Castro, a estrada da Costa Gama e 
aí segue: Belém Velho, Glória e aí vai 
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'' 

'' 

direto para o centro pela Oscar Pereira. 
Esse era o caminho antigo para ir e vir 
para Belém Novo aqui por trás. Aqui 
na frente foi feito só na década de trin
ta. '' 

Christiano Goulart, genealogista 

O transporte vinha todo por via fluvi
al. Aqui atrás do colégio ainda tem o 
alicerce do trapiche por onde as em-
barcações traziam sacos de arroz e fei-
jão e levavam daqui tijolos e telhas 
para Porto Alegre. Para ir para lá era 

'' 

nome - de barco para cá para Belém. 
Tinha esses barcos que faziam o trans
porte e tinha um navio também, que 
entrava ali e levava para outros cen
tros. '' 

João José Pinto, motorista aposentado 

Naquela época era carreta, canoça, não 
existia essa faixa toda. Os gêneros ali
mentícios vinham de barco, ali atrás do 
Grupo Escolar tinha um trapiche, o res-

''to era só por carreta de boi, carroça. 
Adda Vieira da Silva, dona-de-casa 

muito difícil. Se ia também de carreta '' 
ou carroça. '' 

Alpheu Só da Silva, comerciário 

Meus avós produziam, para vender em 
Porto Alegre, frutas, essas coisas, era 
uma gente trabalhadora. Eu me lembro 
que ia com a minha vó levar frutas lá. 
Lá para o meu tio, carretos com laran-

Meu pai me contava que aqui atrás do 
colégio Flores da Cunha tinha um tra
piche de madeira, e aqui dentro da pra
ça era uma salga. Eles abatiam os ani
mais aqui dentro da praça e vendiam a 
carne ou então salgavam. Encontra
vam, naquela época, o barco a vapor 
que atracava no trapiche e descarre
gavam. Porque aqui em Belém tinha 
dois barcos enormes, o senhor Nena 
Rocha e o seu Jacinto Castelo, e eles 
carregavam, por exemplo, meu tio 
plantava cebola e batata aqui no Beco 
do Cedro. Encostava aqui e levava de 
barco para outras freguesias, como 
diziam na época. Ou então eles trazi
am, por exemplo, cebola - lá dessa 
terra de cebola que eu me esqueço o 

ja, maçã, essas coisas. A gente levava ''
para os bainos de Porto Alegre. 

José Jacintho da Silva, agente administrativo 

O que a historiografia tradicional nos disponi
biliza sobre os primórdios da História de Belém 
Novo - antigo Arado Velho - centraliza-se em dois 
marcos: o episódio de transferência da freguesia de 
Belém Velho-devido, basicamente, à ruína da igre
ja e à decadência do local - e o papel preponderan
te ocupado pela figura de Ignácio Antônio da Silva. 
Segundo esta linha - sistematizada, na década de 
1970, pelo Monsenhor Rubens Neis -, num gesto 
de despreendimento, Ignácio Antônio doa, em 1875, 
dezesseis hectares de terra à Província, para que lá 
fosse erigido um novo povoado. Anterior a isto, ha-
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via, em Belém Velho, um processo de esgotamento 

das possibilidades de desenvolvimento. 

'' 
As atividades de Ignácio me intrigam.

Agora, se ele fosse um simples agricul

tor ou criador de gado nas ten-as do pai 

dele, onde é que ele teria an-umado tan

to dinheiro? Do pai do Ignácio eu con

segui: tinha uma beirada de campo. O 

Ignácio Antônio é um mistério. O que 

ele não conseguiu vender, ele deixou 

para os filhos: a Norma, o Quincas e a 

'' 

Branca. Antes de assentarem a fregue

sia aqui, as ten-as tinham atafona e ola

ria. Quando Ignácio faleceu, na relação 

dos bens já consta isso. Ele compra com 

tudo. Então, obviamente ele deveria ti-

rar o sustento disso. '' 
Christiano Goulart, genealogista 

"Ele [Ignácio Antônio da Silva] possi

velmente trouxe até escravo junto com 

ele. '' 
Alberto Koller, professor 
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Reprodução da antiga casa de Inácio Antônio da Silva 
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Escravidão no Brasil e no Rio Grande do Sul 

Possivelmente, Belém Novo não foi exceção 
em relação à regra escravocrata que regia o Brasil 
colonial e imperial. Neste sentido, cabem algumas 
ponderações acerca do tema. A escravidão, no Bra
sil ou em qualquer outro lugar, apresenta duas pos
sibilidades de entendimento: se nos ativermos a al
guns dos valores mais nobres que a civilização oci
dental conquistou ao longo da História - e, em es
pecial, aprofundados após a Revolução Francesa -
vai nos parecer irracional e bizarro que um ser hu
mano possa subjugar e explorar, pela força, e de 
maneira tão absoluta, o seu igual. Ao se observar a 
questão por outro ângulo, contudo, a escravidão ga
nha sentido e ocupa um papel privilegiado numa so
ciedade que respira uma lógica hermética, que a uti
liza como mecanismo fundamental de acumulação 
e auto-reprodução. 

A escravatura, através deste prisma, não é me
ramente um fenômeno "bom" ou "ruim" - expres
sa, na verdade, uma dinâmica perfeitamente clara e 
compreensível: ou seja, o que gesta e pari seres hu
manos condenados a uma existência servil, "sem luz, 
sem ar, sem razão"4

, liga-se a um sistema ao qual 
convém, e que a muitos convence - principalmen
te a seus clientes mais "caros"- fazer acreditar que 
as coisas, praticamente por obra e graça de algum 
predicado metafísico, são assim e serão sempre as
sim, até que essa configuração não mais interesse. 
Ideologicamente - e quando não for assim, lança
se mão dos aparelhos de repressão mais direta aos 
"descontentes"-, parece mais razoável e mais fácil 

acreditar nos mecanismos de exploração e diferen
ça como ferramentas de autolegitimação e sustenta
ção, que nos valores universais mais básicos, como 
a liberdade e a igualdade. Em todos os instantes da 
História - e no presente, inclusive - nos quais 
ocorre esse desnível, o resultado é degradação e des
graça humana. Mas a lógica que insiste terri velmen
te em existir, segundo um pensador do século deze
nove, expõe que os explorados de uma Europa, já 
familiarizada com o trabalho assalariado, só podem 
existir em função dos explorados que foram trazi
dos da África - homens, mulheres e crianças -
para as correntes do Novo Mundo. Essas realidades 
apenas aparentemente são divergentes e desconec
tadas - em ambos os casos, em maior ou menor 
intensidade - o trabalho, e os trabalhadores, são 
compreendidos como mercadoria, pura e simples
mente. 

No Brasil, a escravidão durou aproximadamen
te três séculos - séc. dezesseis - séc. dezenove - e 
vitimou milhões de pessoas5

• Trazidos para a Amé
rica pelos europeus em navios negreiros -urna tra
vessia que durava, em média, de dois meses e meio 
a três meses, e vitimava um terço da "carga" ao lon
go da viagem6

. Além disso, o Brasil foi o último 
país das Américas a aceitar a abolição do regime 
escravista. A sociedade brasileira contemporânea 
sofre ainda hoje duros reflexos deste período, com 
destaque para o preconceito em relação ao trabalho, 
a baixo auto-estima e a frágil condição sócioeconô
mica da população negra, sob a qual pesa a herança 
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do trabalho cativo. Potencializa essas questões, a 
História mítica, construída unilateralmente ao lon
go do tempo, e que centraliza, no gesto de bondade 
de uma pessoa piedosa, todas as contradições de 
um processo histórico complexo. Na verdade, uma 
série de fatores interagiram por um extenso perío
do para que se chegasse ao gesto oficial da Prince
sa Isabel, promulgando a Lei Áurea, em 1888. A

participação da Inglaterra, por exemplo - maior 
potência industrial e naval da época-, inviabili
zava o tráfico negreiro com vista à expansão do 
mercado consumidor brasileiro. Bloqueando os 
oceanos para o tráfico, a Coroa Inglesa acabava 
diminuindo a margem de lucro dos donos de escra
vos. No Brasil, permeando a sociedade, já havia 
uma consciência abolicionista em ação7

, atuando 
em conjunto com os movimentos de resistência e 
sublevação negra. Não por acaso, o Quilombo dos 
Palmares, entre tantos outros, e a figura de Zumbi 
representam, no Brasil Contemporâneo, algumas 
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das principais bandeiras defendidas pelos movi
mentos não apenas dos negros, mas dos oprimidos 
em geral. 

No Rio Grande do Sul, o trabalho escravo tam
bém alcançou grande importância na estrutura sóci
oeconômica. No dec01Ter da História se construiu 
uma idéia idílica acerca de uma suposta "benevo
lência" da ordem escravista gaúcha - que abrigava 
o sexto maior contingente de escravos do país. Essa
visão deturpada cai por te1Ta quando se sabe, por
exemplo, que uma forma de castigo para os escra
vos rebeldes de outras regiões do País era ser envia
do ao trabalho nas charqueadas do sul. Embora fos
se o primeiro Estado a abolir a escravidão e "conce
der" um grande número de cartas de alfon-ia8

, a lei
gaúcha exigia que os negros forros trabalhassem ain
da um longo tempo e amealhassem uma significati
va quantia de dinheiro a fim de "indenizar" seus "pro
prietários" - somente aí então se tornavam efetiva
mente livres.



Transferência da Freguesia 

A relação prévia de Ignácio com os moradores 
afetados pelo declínio de Belém Novo ainda é um 
dado nebuloso. 

'' Em Belém Velho, Ignácio Antônio da 
Silva liderou um grupo de não mais de 

Vista inusitada da torre da igreja 

cinqüenta moradores. Ele teve uma 
pendenga com o padre local e veio para 
Belém Novo. Comprou o que hoje é Be
lém Novo. Toda essa vastidão de ten-as 
aqui, que antigamente era da fazenda 
dos Fonsecas. O pessoal liderado pelo 
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'' 

'' 

'' 

senhor Ignácio Antônio da Silva, eram 
os Espindolas, os Rochas, Pachecos, os 
Vasconcelos, Silveiras ... tradicionais 
famílias que ainda têm remanescentes '' 
em Belém Novo. 

Alberto Koller, professor 

Eu acredito que era só uma relação de 
vizinhança. Imagina, naquela época, se 
ele precisasse de alguma coisa era obri
gado a ir lá em Belém Velho falar com 
alguém. A transferência foi uma deci
são municipal. Eles simplesmente dis
seram assim: 'Vamos transferir Belém 
Velho para as margens do Guaíba'. Se 
desde o princípio Ignácio tivesse sido 
conivente com isso, ele tinha abando
nado a casa, teria aceitado a indeniza
ção, ou permutado por outro campo, e 
a igreja não teria sido construída onde 
ela está hoje, e ia estar onde era a casa 
dele '' 

Christiano Goulart, genealogista 

Belém Novo foi colonizado por portu
gueses. Então, essas famílias eram bas
tante tradicionais aqui, como a de Ig
nácio da Silva, há uma série de famíli-
as assim aqui, bastante famosas. '' 

Camilo Hartmann, 

professor do Colégio Glicério Alves 

Eu nasci no fim da Francisco Oliveira 
Vieira, em cima daquele morro lá. 
Aquilo lá era dos meus avós, dos Fra-
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ga. Meus avós vieram dos Açores, ven
deram o que tinham e compraram ter-

''ras aqui em Porto Alegre. 
José Jacintho Dias, agente administrativo 

De qualquer forma, em 1867 a Câmara Mu
nicipal redige a primeira lei de desapropriação e 
transferência e, no ano seguinte, constitui uma Co
missão para avaliar as condições de um novo sítio 
para a já extenuada freguesia. Torna-se, assim, ur
gente a resolução de dois problemas fundamentais 
de Belém Velho: o abastecimento de água e um sis
tema de transporte, pelo Rio Guaíba, que proporcio
nasse condições para o escoamento de sua produção 
e facilitasse, igualmente, o contato com o centro de 
Porto Alegre. 

'' 
Eles eram pessoas que tinham as suas 
atividades ligadas à agricultura. Eles 
manufaturavam muitos produtos nas 
suas colônias. Mas o que eles produzi
am em Belém Velho só conseguiam 
vender para Porto Alegre. Eram mui
tos produtores, e a demanda não era tão 
grande quanto a oferta. E esse foi um 
dos grandes problemas que os fizeram 
vir para cá, porque, desse porto incipi
ente que eles instalaram aqui em Be
lém Novo, abriu-se um leque de opções 
para eles venderem as mercadorias de
les. Eles iam de Rio Grande a Tapes, a 
Pelotas, a Bain do Ribeiro, a Barão do 
Triunfo e iam a Porto Alegre também. 
Então, foi a busca da proximidade com 
o Rio Guaíba, com essas localidades,



com esses lugares, com esses portos de 
contato que os fez descer de lá. A elite 
mesmo de Belém Novo não estava em 
Belém Novo, estava nos an-edores, eles 
eram fazendeiros. Os Espíndolas, os 
Rochas, os Vieira de Aguiar, donos de 
lavouras imensas de mandioca, atafo
nas, tafoneiros - todos tinham atafo-
na, e vários deles tinham alambiques. 

'' Se produzia cachaça muito boa aqui. 
Alberto Koller, professor 

Entre 1867 e 1875 há um encaminhamento 
moroso - que, não raras vezes, estagnou-se - da 
negociação entre o poder público e os interessados 
na criação da nova freguesia. Em 1872, um novo 
fato acelera a mudança: a antiga igreja de Belém 
Velho acaba por ruir. 

'' 
A igreja de Belém Velho rachou, ruiu,
foi abaixo, demoliu-se. Então houve 
essa discussão religiosa, mas eles 
aproveitaram, porque esse não foi o 
motivo principal, o motivo principal 
da vinda para cá foi econômico. Tanto 
é que depois, quando chegaram aqui e 
se instalaram nas suas pequenas fazen
dolas, eles aumentaram a produção e 
a venda. '' 

Alberto Koller, professor 

Em 1875, as tratativas entre Ignácio e o poder 
público chegam ao final. Entretanto, uma reviravol
ta altera a delimitação geográfica inicialmente esti
pulada. Dois fatos marcam este momento: o primei-

ro diz respeito ao compromisso de doação gratuita, 
por parte de Ignácio da Si! va, de uma porção de ter
ra diversa daquela primeiramente estabelecida, pois, 
conforme a alegação do proprietário, o novo an-aial 
ficaria demasiadamente próximo de sua atafona, ola
ria e residência. O segundo refere-se ao manifesto 
redigido, simultaneamente à doação, pela Comissão 
de Transferência e endereçado ao Presidente da Pro
víncia, relatando a inviabilidade do lugar escolhido 
a priori, e propondo, em contrapartida, outra área 
- por "coincidência", a mesma ofertada por Igná
c10.

No ano seguinte, lança-se e benze-se a pedra 
fundamental da futura Igreja Matriz, cuja constru
ção começa em 1876 e encerra-se em 1885. O cemi
tério, por sua vez, outro elemento - civil e cristão 
- tão indispensável quanto a igreja, já estava con
cluído em 1876.

'' 
A minha avó era casada em segundo 
matrimônio, mas já estava viúva, e ti
nha cinco filhos, então meu avô veio a 
Belém Novo. Ele era marceneiro e veio 
para fazer o altar-mor da igreja. Eles 
trabalhavam na agricultura, plantavam 
e tiravam leite. E era assim a vida. E 
daí quando construíram a igreja foi que 
o meu avô veio para cá. Tinha um tra-
piche aqui, ali atrás do colégio. Ali fi- ''cavam as embarcações. 

Jessy da Silva Brands, comerciária aposentada 

'' 
Se bem que Belém Novo não nasceu 
na Fazenda do Morrinho. Belém Novo 
era para ter nascido no Arado Velho -
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a faixa de te1rn que vai para o Lami. Só 

que Ignácio Antônio da Silva propôs 

ao presidente do Estado a troca. Mas 

não se consumou essa troca. Depois o 

presidente do Estado aquiesceu em per

mitir que Belém Novo se instalasse 

onde é hoje, porque eram terras mais 

altas, menos úmidas. Lá seria muita 

umidade, viu? Mas ele teria que dar 

alguma coisa também para o governo 

provincial. Ele doou a praça, as te1i-as 

Praia do Veludo 
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da casa canônica, que tem ao lado da 

igreja. Ele doou as te1i-as da Igreja, doou 

as te1Tas do cemitério e, com quinhen

tos contos de réis na época, ajudou a 

construir a igreja, mas muitos anos mais 

tarde. Ela começou a ser construída por 

doações de tijolos, de material de cons

trução, madeira, madeiramento de te

lhado, sustentação, pedra, essas coisas, 

por moradores que vieram com Igná

cio Antônio da Silva, para cá. Ela foi 



'' 

construída por etapas, simultaneamen
te à construção do cemitério e da pra
ça. E quando ela estava quase pronta 
houve um vendaval muito forte na oca
sião, e a destelhou toda. Daí foi mais 
uma mão de obra para trabalhar de 
novo, e dê-lhe a cozinhar telhas e tra
zer para cá, e mais mão de obra. O pes
soal só podia trabalhar nas tardes de 
sábado ou domingo porque tinham que 
trabalhar nas suas propriedades. Então 
vinham em mutirões ajudar na constru
ção da igreja. No dia vinte e cinco de 
setembro de mil oitocentos e setenta e 
seis foi lançada a pedra fundamental, 
mas ela só foi concluída em mil oito
centos e oitenta. E nos anos oitenta ela 
foi benzida e entregue para a popula
ção, e o cemitério também, com a pre
sença do bispo diocesano, inclusive 
como representante da província. Re
almente, como era um hábito portugu
ês de desenvolvimento colonial, em 
torno da igreja é que se dá a vida. Era '' 
um braço do poder público." 

Alberto Koller, professor 

A primeira coisa que meu bisavô co
meçou foi a igreja. Ele deu terrenos 
para as pessoas virem morar em Belém 
Novo. Eu sei que ele deu muitos terre
nos, que as pessoas mesmo me dizem: 
ó, teu avô que deu para as pessoas vi
rem fazer a freguesia. Ele doou terreno 
que está aqui ainda hoje, que as pesso-

'' 

as fizeram usucapião e ficaram de dono, 
que tudo era da igreja. O meu bisavô 
deixou para a conservação da igreja. 
Deu terras para a igreja, para a praça e 
para o cemitétio. E deu para muitas pes-
soas que tem casa aí para fazer a povo-
ação, para começarem Belém Novo. 
Onde ele deu para a igreja fizeram ca
sinhas para as pessoas virem morar em 
Belém Novo, para povoar, porque não 

'' tinha nada 
Noraci Martins Pinto, dona de casa. 

Um engenheiro chamado Menezes que
ri a que o núcleo da povoação fosse 
construída no Morro da Cuíca, mas não 
dava porque era muito alto. Aí ele quis 
o local denominado M01Tinho, que é
onde está o Hotel Cassino. Ele queria
colocar a casa de Ignácio abaixo e cons
truir a igreja ali, e daria uma indeniza
ção para ele comprar outra terra. Igná
cio aceita construir a igreja depois de
oito anos de briga, isso começou em
1867, fazia dois anos que ele tinha che-
gado aqui. A igreja só começa a ser ''
construída em 1876. 

Christiano Goulart, genealogista 

É notória a construção de residências nos ter
renos contíguos à sede das igrejas, regulamentadas 
por contratos de aforamento. É razoável supor, nes
se sentido, que esses contratos - que tinham a Igre
ja como beneficiária - apresentavam um padrão até 
a década de 1970, quando foram extintos. Dessa for-
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ma, o modelo de contrato válido para Belém Velho 
era, possivelmente, similar ao da nova freguesia. 
Seguem-se as cláusulas de um contrato de aforamen
to entre a Fábrica da Capela de Nossa Senhora de 
Belém Velho e o senhor Ladislao Telles Peneira, 
datado de 1895, no qual aparecem as obrigações do 
foreiro: 

1) a pagar anuualmente no primeiro trimestre

de cada anno civil, a quantia de dois mil réis, a títu

lo de fôro e mais uma jóia de igual valor; 2) a con

servar o seu terreno fechado; 3) a cahir em com

misso o presente aforamento, no caso de falta de 

pagamento por três annos consecutivos; 4) a não 

transferir o seu contrato nem o pagamento prévio 

dosfôros devidos e imposto de laudenium, bem como 

a apresentar, isto feito, o seu contrato ao fabriquei

ro, para, à margem do mesmo e no livro competen

te, se por elle feita averbação do novo adquirente 

que em tudo ficará sujeito às condições do contra

to; 5) a, no caso de fallecimento sem herdeiros ne

cessários nem testamento, ficarem pertencentes à 

Fábrica de N.S. Belém Velho todas as bemfeitorias 

feitas em seu terreno. 

Ainda como fator constituinte no processo de 
transferência e que, mesmo hoje, é alvo de disputas 
e controvérsias entre a nova e a velha freguesia, en
volve o translado das imagens santas, em especial 
uma Nossa Senhora de pequeno porte -oriunda, pro
vavelmente, de Portugal - e padroeira de Belém 
Velho, que retornou, posteriormente, à sua comuni
dade. Além desta há outra, em tamanho maior, con
feccionada para a fundação de Belém Novo, que, de 
acordo com Ruben Neis, seria de fabricação nacio
nal. 

36 • MEMÓRIA DOS BAIRROS - BELÉM NOVO 

'' 

'' 

E tem a pendenga da santa que veio 
para cá antes de ser iniciada a cons
trução da igreja. Foi depois mandada 
para Belém Velho. Aí juntaram uns 
cavalarianos aqui - isso é o que con
ta a família. Saiu Ignacio, o Eustá
quio, o filho dele e juntaram mais uns 
aqui. Tudo a cavalo, se armaram. Fo
ram lá em Belém e pegaram a santa 
na marra e trouxeram para cá . É o 
que contam agora, se é verídico eu 
não sei. '' 

Christiano Goulart, genealogista 

A disputa da imagem é que a igreja 
quando estava praticamente pronta, 
caiu o telhado. Aí meu avô, que tinha 
ido buscar uma santa em Rio Grande, 
como não tinha onde botar - não tinha 
quase casa pronta - aconselharam ele 
a levá-la para Belém Velho. Depois, 
quando a igreja ficou pronta o meu pai 
disse que foram busca-la, levaram uma 
banda e vieram a pé com a Nossa Se
nhora cantando e tocando. Mais de cem 
anos depois, veio um frei ou um padre, 
e queria leva-la de volta para Belém Ve
lho. O pessoal aqui fez reunião de noi
te, eu chamei a Zero Hora , reuni mui
tas pessoas aqui em minha casa, para 
nós irmos falar com o padre. Eu disse 
que podia ir em procissão para Belém 
Velho e voltar. Ficar lá, de jeito ne
nhum. '' 

Noracy Pinto, dona de casa 



A festa de inauguração de parcela da igreja, 

em 1880, marca oficial e definitivamente o surgi

mento da nova freguesia. Esse evento, depreendi

do através dos jornais daquele tempo, aponta para 

uma cada vez mais afinada relação entre Belém 

Novo e o centro da capital, tendo o rio como seu 

mediador mais permanente e privilegiado. De acor

do com os panfletos da época são fretados três va

pores da "Companhia Fluvial" - nomeados "Gaú

cho", "Barão do Triunfo", e "Rio Pareio" -para o 

deslocamento da população porto-alegrense inte

ressada em participar dos festejos. A imprensa as

sim divulgava a notícia: 

Viagem para festa de N.S.a. de Belém 

no Arado Velho. Partirá do cais ela doca no 

dia 11 cio corrente à hora que eleve sair o va

por 'Gaúcho', 7 horas, o vapor 'Rio Pardo', 

devendo regressar para a cidade às 6 horas 

ela tarde. A bordo irá uma excelente banda de 

música da capital. Haverá à disposição do 

público café, bons fiambres e grande profu

são ele finos líquidos. Este mesmo vapor fará 

uma segunda viagem a Belém no dia 12, para 

conduzir [ de volta] as pessoas que ali fica

rem para as festas da noite do dia 11. 9 

A população urbana, desta forma, começa a 

identificar e valorizar uma Porto Alegre longe de 

Porto Alegre, criando laços de afeição que, nas dé

cadas seguintes, viriam a ser estreitados. 
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Cemitério de Belém Novo: jazigo de antigos moradores 
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Historiografia de Belém Novo: uma discussão 

Os pesquisadores que desbravaram a História 
de Belém Novo antes da confecção deste livro apon
taram e trouxeram à tona uma série de questões re
levantes ao desvelamento da memória de nossa Ci
dade, e daquele povoado em particular. Escrever, no 
entanto, é sempre buscar algo novo, mesmo que, 
nesta busca, nos deparemos com dúvidas que pos
sam ainda parecer insolúveis. É somente assim, po
rém, que o conhecimento como um todo avança. 
Portanto, a intenção neste trabalho é procurar en
tender e, se possível, aprofundar os critérios econô
micos, sociais, políticos, ideológicos, etc., que per
mearam a História de Belém Novo, desde os suas 
origens até os dias atuais, bem como relacioná-la 
com aspectos mais abrangentes, ou seja, com os fe
nômenos ocorridos em âmbito municipal, estadual, 
brasileiro e mundial. Assim sendo, em 1865, Igná
cio Antônio da Silva natural das bandas de Viamão, 
proprietário do barco "Oriente" de quinze tonela
das, cuja rota passava pelo extremo sul de Porto 
Alegre, compra - o que irá se constituir no grosso 
de suas aquisições-, de Francisco Cândido dos Cam
pos e Manoel Cândido dos Campos, uma considerá
vel porção de terra. Segundo a escritura de venda -
datada de 11 de maio do mesmo ano - o negócio 
incluía lavoura, casa de moradia, atafona, olaria para 
telhas e tijolos, potreiros, cercados e outras benfei
torias. Tudo isso dá a entender que Ignácio era efeti
vamente uma pessoa bem situada financeiramente, 
o que torna muito provável que possuísse uma ex
pressiva projeção social. Menos que uma figura épica

ou heróica, Ignácio era um homem de negócios que 
possuía interesses no sentido de fazer prosperar o 
seu capital investido. 

Outro componente importante a ser ressaltado 
é atinente à transferência de Belém Velho para o 
Arado Velho, que demora treze anos. Aqui cabem 
alguns questionamentos: concmTeriam para tal atra
so a comum lentidão dos trâmites de realização e 
construção das coisas naquele tempo? Ou será que 
haveria interesses econômicos e políticos de Igná
cio, para a não aceitação e, portanto, o retardamento 
do processo de mudança? E mais, se Ignácio real
mente tinha interesses civilizatórios na mudança - o 
que nos passa, pelo menos implicitamente, a docu
mentação a respeito - por que ele não integra a 
primeira Comissão de Transferência constituída em 
1868? 

Para além dessas primeiras interrogações, é 
possível vislumbrar um gradativo engajamento de 
Ignácio na proposta de transferência. Se, no primei
ro momento, ele não é um membro da já menciona
da Comissão, posteriormente parece tornar-se preo
cupado com os destinos do lugar. Recebe, inclusive, 
a investidura de Presidente da Comissão de Cons
trução da Igreja e ofertando, além do terreno, uma 
significativa quantia em dinheiro, e fornecendo ma
terial de sua olaria e mão-de-obra para o erguer a 
mesma. 

A respeito da atitude de Ignácio, quando da 
doação das te1Tas para a instalação da nova fregue
sia, convém traçar a sua valorização no que se refe-
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re às ofertas em dinheiro encaminhadas pelo poder 

público. Em 1867 a desapropriação é avaliada em 

um conto de reis; em 1871- ano da segunda lei de 

transferência - a quantia eleva-se para dois contos 

e quinhentos mil réis; e, finalmente, a quatro contos 

de réis em 1875. Entretanto, como já foi dito, o pro

prietário neste último ano, resolve espontaneamen

te doar parcela de sua terra ao poder público. Presu

me-se daí que, apesar de lgnácio ter despendido uma 

alta quantia na compra das terras em 1865, o seu 

progresso econômico não se via mais tocado ao ofer

tar 16 hectares de seu território. Desde que essa tran

sação, porém, não atingisse a zona onde se localiza

vam as suas principais fontes de renda - decisão 

contrária à da proposição inicial do poder público. 

E, ademais, quais as possíveis vantagens que ele ob

teria com a criação do emergente povoado? 

Um benefício possível desta transação fica 

explícito no manifesto popular 10 enviado pelos mo

radores de Belém Velho ao Presidente da Província, 

em 28 de outubro 1875. O documento dá a entender 

que, ao aceitar a proposta de Ignácio, o poder públi

co empregaria o dinheiro poupado na compra de 

outros terrenos seus. Ademais, supõe-se que, com a 

formação do núcleo da freguesia, as terras se valori

zariam consideravelmente. 

Ainda que não possuísse mais embarcação, a 

hipótese que se suscita é que Ignácio escoaria mais 

facilmente sua produção através da infra-estrutura 

que se monta no lugar. Nesse sentido, poderia efetu

ar, quem sabe, algum tipo de cobrança envolvendo a 

chegada e a saída dos barcos. Ou, talvez, em decor

rência de sua posição social privilegiada, almejasse 

alavancar uma carreira política - de 1883 a 1886, 

há um vereador na Câmara Municipal com o nome 

40 • MEMÓRIA DOS BAIRROS - BELÉM NOVO 

de lgnácio Antônio da Silva. Além disso, há a possi

bilidade de que Ignácio usufruísse do desenvolvi

mento econômico e demográfico da região para a 

obtenção de mão-de-obra que atuasse em suas ben

feitorias. Por fim, coloca-se o fato de que lgnácio, 

ao comprar as terras do Arado Velho, possuía ape

nas trinta e dois anos de idade. Isso retira de sua 

obra o caráter puramente filantrópico, pois é de se 

supor que, nessa idade, as pessoas ainda estejam en

volvidas num processo de construção do patrimô

nio pessoal para, a partir daí - e se for o caso, bem 

mais tarde - dedicarem-se às atividades beneméri

tas de grande porte. Conco1Te para a plausibilidade 

destas afirmações, em primeiro lugar, o fato de que 

Ignácio, efetivamente, continuou vinculado ao mun

do dos negócios, falecendo, décadas depois, aos oi

tenta e tres anos, com seu patrimônio ampliado. 

A História dos primórdios de Belém Novo, en

fim, foi contada e recontada essencialmente a partir 

de um indivíduo apenas. A posição centralizadora e 

de relevância conferida a Ignácio nasce e se estabe

lece, portanto, de um processo de fusão entre uma 

historiografia alicerçada, em grande medida, numa 

ótica individualista e elitista de compreensão da di

nâmica social - alheia às noções de coletividade e 

processo histórico - e de uma perspectiva popular 

ainda muito perpassada por uma concepção de mun

do que denota autoridade e infalibilidade para um 

único critério fundamental: a riqueza. Não se trata 

aqui de descartar ou menosprezar o nome de Igná

cio Antônio da Si! va no que se refere a Belém Novo, 

mas sim de avaliá-lo em sua dimensão histórica, a 

saber, enquanto figura síntese de uma dinâmica muito 

mais ampla e profunda. Seria similar equívoco des

considerar a importância de Getúlio Vargas para a 



História do Brasil. Ao se compreender a alcunha 

de "Pai dos Pobres" se desvela que por trás dela 

existe um movimento lançado historicamente: o po

pulismo e suas pretensas alianças classistas que vis

lumbravam em Getúlio Vargas não o homem que é 

influenciado pela complexidade da vida, mas sim 

aquele que, unilateralmente, a determina. Portan

to, lgnácio não é a fundação em si, mas o indiví

duo que expressa, inclusive, as contradições do 

processo em questão. 

Mas, de qualquer forma é após este período 

que Belém Novo assume um novo perfil, - para 

muitos, charmoso e sofisticado - a partir da im

plementação das primeiras estruturas e serviços -

estradas mais bem cuidadas e com condições de 

viabilizar um tráfego mais rápido e moderno, res-

taurantes, hotel, etc.) que o farão um sítio inco

mum dentro de Porto Alegre. Neste sentido, os de

cênios iniciais do século vinte vêem, paulatinamen

te, florescer um balneário porto-alegrense habili

tado agora a hospedar as famílias que terão condi

ções para sair do centro de uma capital cada vez 

mais metropolitana, e que para lá se dirigem a fim 

de veranear por alguns dias, semanas ou talvez 

meses. Fato compreensível para uma época em que 

o litoral gaúcho era ainda um paraíso acessível a

poucos, custoso e longínquo. Belém Novo, então,

tinha tudo para dar certo: um local aprazível que

abrigava, pelo que se sabe, uma população com

fama de boa anfitriã - não se deve também esque

cer que aqueles que lá chegavam ativavam a eco

nomia da região.
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Passeando por Belém Novo 
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Contudo, enquanto num sentido o mundo 

estava se tornando demograficamente maior e 

geograficamente menor e mais global - um pla

neta ligado cada vez mais estreitamente pelos 

laços dos deslocamentos de bens e pessoas, de 

capital e comunicações, de produtos materiais 

e idéias, em outro sentido este mundo caminha

va para a divisão. 

Eric Hobsbawm, A Era dos Impérios 

O século dezenove- ou o Século das Luzes -, 

A figueira que viu o tempo passar em Belém Novo 

e em seguida a Belle Époque -1900-1913 - se 

converteram em símbolos de uma nova era capita

lista. As máquinas, as descobertas, as invenções, 

enfim, as novas concepções de mundo oriundas da 

Psicologia, da História, da Biologia, da Religião, das 

mies, da Mecânica, etc., denubavam impiedosamen

te as antigas e tradicionais crenças e prometiam, em 

contrapartida, um futuro promissor e sem limites. 

Em maior ou menor intensidade, todos os cantos do 

mundo se viram atingidos por idéias e práticas que 

tudo questionavam e buscavam ininteJTuptamente 
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novos padrões para entender e modificar a vida que, 

de agora em diante, nunca mais seria a mesma. 

Do final do século dezenove até as primeiras 

décadas do século vinte, Porto Alegre atravessou um 

rápido processo de transformação, tido por moder

nizante. O projeto de modernização foi tocado por 

administradores vinculados ao PRR - Partido Re

publicano Rio-grandense - e, portanto, a uma par

cela da elite gaúcha adepta do positivismo11
• Essa 

ideologia exigia novos padrões de comportamento 

para a sociedade, justificando, concomitantemente, 

uma radical alteração arquitetônica na Capital 12 En

tretanto, este projeto se depara com um empecilho 

importante: a escassez de materiais de construção, 

problema esse que é abrandado pela produção de 

olarias situadas na periferia. Um censo de 1874, ba

seado em registros industriais, demonstra que havi

a� quatorze olarias na área da Ponta Grossa - o 

que abarcava, muito provavelmente, Belém Novo 

- configurando-a, possivelmente, como pólo atra

tivo de mão-de-obra, e cujas atividades se tornaram

um fator importante para o gradual crescimento eco

nômico e demográfico do anabalde.

'' 
Nós morávamos em São Pedro, e o meu

pai entrou de sócio de uma olaria que 

fabricava tijolos e telhas e que ficava 

ali onde é a Sociedade Polonesa. Meu 

pai era profissional nisso, traziam bar

ro e tudo era fabricado a mão. A gente 

chamava, naquele tempo, de banquei

ros os homens que trabalhavam ali na

queles bancos de madeira. Eles bota

vam um avental de saco de linhagem 

amarrado atrás e passavam o dia ali. Os 
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bois, cerca de dez ou doze, preparavam 

e traziam o barro de carreta, ali onde 

hoje é o campo de golfe que também 

pertencia a Artur Rodrigues da Silva -

o dono da olaria. Depois eles coloca

vam o barro num chiqueiro redondo e

misturavam esse barro preto com ou

tro branco, que os homens cavavam lá

do outro lado da faixa. O meu pai tinha

muitos empregados, inclusive criou

aqueles guris trabalhando junto, mas ele

era muito bom, dava comida, e eles até

dormiam lá. Quando o barro ficava

molhadinho traziam os bois, que eram

ensinados. Abriam o pmtão e eles en

travam direitinho lá no chiqueiro onde

botavam o bano. Aí fechava a po1teira

grande com vara, e lá tinha um homem

que manobrava os bois. Eles andavam

em roda e eu acho que, quando os bois

ficavam meio tontos, viravam para o

outro lado, até o ba1rn ficar pronto. Eu

era criança e não entendia, mas gosta

va de ficar ali perto olhando. Aí o ho

mem entrava lá com uma pá estreita -

essas pás de fazer buraco - e colocava

o bmrn para dentro daquela roda. Quan

do já estava no ponto para fazer o ma

terial, se abria a porteira e os bois saí

am direitinho e iam embora. Depois

aquele bmrn era tirado todo dali e era

colocado num assoalho, num negócio

redondo. Largavam ali dentro e aí de

pois, no outro dia de manhã, vinham os

banqueiros trabalhar o dia todo, fazen-



Interior da igreja 
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do tijolo e colocando-o no chão até fi
car seco. Quando estava no ponto de 
queimar eles botavam no forno. Enchi
am o forno de tijolo ou telha e o fecha
vam com tijolo e areia e depois atea
vam fogo, que era abastecido por car
retas com lenha que eles compravam 
de fora. Existia em torno de três bocas 
embaixo do forno. A produção da ola
ria era vendida em Porto Alegre, na 
doca, que o meu pai chamava de cais. 
O meu pai ia lá toda a semana a cavalo, 
até a estação de trem de Teresópolis , e 
lá pegava um bonde puxado a burro. 
Na estação de trem havia uma cocheira 
onde o cavalo era tratado, davam co
mida, água ... Quando voltava do cen
tro, pegava o cavalo e chegava às ve
zes meia noite aqui. Ele ia uma vez por 
semana para vender e receber. As te
lhas e os tijolos eram vendidos por mi
lheiro, eram transportadas por embar
cação, às vezes barco a vela, e depois a 
gasolina. Naquele tempo tinha muito 
barco a vela. Até, quando eu casei, o 
meu marido era marinheiro de um des
ses barcos a vela. Então eles encosta
vam o barco lá fora e depois enchiam a 
carreta de tijolo, e os bois entravam lá 
no rio com água até meia barriga, até a 
costela. Mas eles já estavam acostuma
dos. Era uma trabalheira louca: a ca
noa encostava na carreta que repassa
va a carga para a barco. E assim vinha 
gente toda semana buscando telhas e 
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'' 

tijolos. E tinha outra olaria, que era do 
senhor Oscar Rodrigues, parente da
quele. A marca registrada do meu pai 
era um coração marcadinho no tijolo. 
Ainda há pouco tempo desmancharam 
uma casa e a minha irmã achou um ti
jolo e queria trazer, mas a mulher não 
deixou. Acredita? '' 

Araci Jacinta Moraes, dona de casa 

Tinha olaria por ali. Marcavam os tijo-
los e a telhas que iam para a cidade 

'' naquela época. 
Alpheu Só da Silva, comerciário 

Beneficiada por certa conjuntura econômica 
favorável 13, a elite do PRR - Partido Republicano 
Rio-grandense - transformou Porto Alegre, rees
truturando a área central e fixando um novo pa
drão moral e de conduta para seus cidadãos. Como 
foi, efetivamente, concebido e operacionalizado 
esse processo? "Acima de tudo o termo urbaniza

ção tornou-se sinônimo de higienização, o que re
vitalizaria a cidade e conferiria legitimidade aos 
governos estadual e municipal. Os intendentes po
sitivistas de Porto Alegre encamparam tais idéias, 
e as primeiras décadas do século vinte serão pro
fundamente marcadas pela busca de alternativas vi
sando à modernização da cidade, levando-se em 
conta o trinômio - urbanismo, higienização e em
belezamento. ( ... ) Todavia, o embelezamento da 
cidade trouxe vários resultados perversos, apesar 
do ânimo e da vitalidade conferida a seus habitan
tes pelo incessante reprocessamento do espaço ur
bano. A seqüela mais evidente do período foi a 



migração interna à cidade, quando a população de 
baixa renda não pode permanecer em seus sítios 
originais, agora amplamente valorizados. Porto Ale
gre modernizava o concreto, mas não parecia ofe
recer uma contrapartida de reflexão sobre as reais 
implicações de sua utopia progressista: antes que 
se pudesse perceber, as comunidades assalariadas 
que tradicionalmente habitavam o Centro de Porto 
Alegre acabavam deslocadas, abrindo espaço para 
uma burguesia que aumentara significativamente. 

Às antigas precariedades de sua vida num centro 
insalubre, viriam somar-se a distância e a segrega
ção física dos espaços urbanos." 14 

Belém Novo, como já foi ressaltado, partici
pou como fornecedor de material para um centro 
portoalegrense arquitetonicamente renovado. En
tretanto, no aspecto urbanístico, devido até mes
mo a questões de ordem geográfica 15, sua inser
ção se deu tardiamente, se comparada com as ou
tras regiões - norte e nordeste da Capital. 
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Do Arraial ao Balneário 

Se nos dias de Ignácio Antônio da Silva e das 
centenas de anônimos que ergueram e habitaram o 
novo povoado a vida ainda fluía lenta e pacata -
talvez nem tanto para aqueles que não possuíam ter
ra ou exerciam os rigores do trabalho braçal ou mal 
remunerado -, na passagem para o século vinte, en
tretanto, Belém Novo já começa a pulsar em outro 
ritmo e prepara-se para adentrar num emergente pe--

Urna das bem conservadas casas de veraneio 

ríodo. É nesta época, mais precisamente na década 
de trinta, e estendendo-se até os anos sessenta, que 
o lugarejo começa a suplantar a sua condição de iso
lado anabalde e transforma-se em um pólo comer
cial e turístico. Ali se sente vibrar uma comunidade
que, paulatinamente, cria uma interessante vida so
cial, que fugia daquela concentrada, com raras ex
ceções, no centro de Po1to Alegre. Belém Novo, as-
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sim, insere-se na capital gaúcha fundamentalmente 
sob o critério econômico, sustentado por dois pila
res: o comércio tradicional, escoando - via rio e 
estradas - tijolos, telhas, alimentos, etc., e o turís
tico, que o faz hospedar aqueles que possuem con
dições de deixar as áreas centrais da Cidade para lá 
usufruir suas férias em um hotel, em ban-acas ou ain
da construindo ou comprando uma casa de veraneio. 

Durante algumas décadas, enquanto a freguesia 
de Belém Novo vai se assentando, a ocupação do solo 
se dá, basicamente pelas fazendolas, não descaracte
rizando o aspecto essencialmente rural do lugar. Mais 
do que somente uma definição espacial, o conceito 
de fazendola denota um conjunto de relações especí
ficas, fundamentadas na pequena produção e na pro
dução de subsistência. Quanto ao excedente, existi
am duas formas de negociação: uma direcionada para 
a área nuclear de Porto Alegre, e a outra voltada para 
o consumo da comunidade, o que não oconia neces
sariamente através do escambo direto e imediato.
Explica-se: ao abater uma rês, o proprietário a distri
buía em pedaços para seus vizinhos, e os mesmos fi
cavam moralmente comprometidos a retribuí-lo em
outra ocasião, sob a forma de alimentos, via de regra.
Essas trocas trazem à tona relações de afetividade e
compadrio, que se confundem com os verdadeiros
laços de parentesco. Mas nem todos tinham condi
ções de pe11encer ao mesmo patamar articulador des
se tipo de organização social, e isso diz respeito pro
vável, e principalmente, àqueles que outrora foram
tratados como escravos.

'' 
Quando chegava assim na entrada do 
inverno o meu pai matava um trote -
um trote é um terneiro grande - um 
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porco, então fazia charque, fazia lingüi
ça, derretia banha e se abastecia por 
bastante tempo. Também se tinha abó
bora, feijão, mandioca e verduras. Tudo 
era colhido em casa. E tinha olarias aqui 

'' mais adiante. 
Jessy da Silva Brands, comerciária aposentada 

'' 

'' 

Todo mundo se conhecia e se tratava 
como parente, às vezes, nem era e se 
tratava de tio. Por exemplo: o meu pai 
matava um boi e um porco por mês, e a 
minha mãe fazia uma tachada de pão. 
Então eu montava no meu petiço e saía 
distribuindo: 'Me leva esse pedaço de 
carne para seu fulano, leva esse pão 
para seu sicrano.' É assim que a gente 
fazia. E seguramente vivia disso. Logo 
no início não tinha padaria. Quem mo
rava aqui tinha gado, tinha porco, tudo 
isso. E a gente matava e saía distribu
indo uns para os outros e se vivia de 
troca. 
Quando o meu pai matava um porco, 
então vinha essas pessoas de cor-que 
moravam nas casas geminadas -com 
um paninho branco na cabeça para fa
zer o pão, para encher lingüiça, encher 
morcilha de tudo, cortar carne, den-e
ter banha. Eles eram descendentes de 
escravos, ou os próprios alforriados. ''

Alpheu Só da Silva, comerciário 

Eu era um dos leiteiros de Belém, fui 
leiteiro por muitos anos, quando era 



'' 

'' 

guri. Saía de manhã bem cedo, distri
buindo leite para as famílias. Nós tí
nhamos sempre cinco ou seis vacas lei
teiras bem boas. Eu tinha um irmão 
mais velho, que tirava o leite, porque 
eu nunca soube tirar leite de vaca. A 
gente consumia muito, mas não dava 
vencimento, então tinha que vender ba
rato. Tinha outros leiteiros. Tinha o seu 
Graciliano, um senhor que morava ali 
do outro lado da rua, tinha o eu Fausti-
no Fraga - que não é meu parente - '' que também tinha vacas de leite. 

José Jacintho da Silva, agente administrativo 

A gente que veio como Ignácio queria 
desenvolver Belém Novo com suas fa
zendolas. Porque não era latifúndio, era 
minifúndio, era muito mais fácil fazer 
produção, né? '' 

Alberto Koller, professor 

Mas tinha uma matadouro de gado aqui 
na Ponta Grossa, do seu Arthur. A gen
te comprava lá, pois não tinha açougue 
aqui, inicialmente. Só apareciam umas 

''carrocinhas vendendo carne. 
Geny Pinto Machado, dona de casa 

Entretanto, a progressiva inserção do antigo 
a1rnbalde à vida metropolitana - bem como sua par
ticipação no processo de modernização da área cen
tral -, acaba por afetar esse caráter de comunidade 
fechada e razoavelmente auto-sustentável. Inicia-se 
uma estruturação sócioeconômica mais complexa, 

concomitante ao aumento populacional. Assim, os 
elementos urbanos somente passam a aparecer nos 
anos dez do século vinte, quando o padrão de ocu
pação por fazendolas vai sendo substituído por um 
gradativo processo de loteamento16

• Nesse momen
to, empreendido pelo polonês Ângelo Warczawsky. 

'' 
À época de 1916, o meu pai, o conhe
cido Ângelo Warczawsky, polonês, se 
e1rndicou em Porto Alegre. Ele viajou 
por diversos países do mundo em meio 
à Primeira Gue1rn. Quando ocorreu a 
Segunda Gue1rn, ele já estava casado, 
pai de filhos e estabelecido. Dizia ele 
que chegou a participar da Primeira 
Guerra. Na Europa ele largou parentes 
e veio para a América, porque na Pri
meira Guerra morreram muitos polo
neses, e ele veio fugindo de uma situa
ção ruim, procurando caminhos melho
res, mais segurança. Passeando na zona 
sul de Porto Alegre, ele ficou encan
tado com a área verde e a sua estrutu
ra física, próxima ao rio. Decidiu, en
tão, comprar uma antiga fazenda que 
tinha aqui, de mais ou menos trinta 
hectares. Ele comprou do Odalírio Ma
chado, e ali na casa do Ignácio se cons
truiu depois o Hotel Cassino Balneá
rio. O terreno abrangia dali do rio até 
onde fica situado hoje o cemitério, 
entre a Estrada do Lami e a Estrada 
Francisco de Oliveira Viana, que vai 
sair no Chapéu do Sol - divisa com o 
Ricardo Aishler, que é uma área lá bem 
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'' 

no topo, onde é a Vila da Amizade 
hoje. Tudo era loteamento, e na Vila '' 
era o seu final. 

Arno Warczawsky, funcionário público 

O Ângelo esteve ligado ao loteamento 
do bairro chamado Xavante, também 
vendeu terras no Leblon. Ele anteviu, 
tinha um certo capital e percebeu que o 
lugar ia se desenvolver. Comprou uma 
área de terra muito grande , onde é o 
Parque Xavante, e vendeu lotes de dez 

Várias formas de locomoção em Belém Novo 

54 • MEMÓRIA DOS BAIRROS - BELÉM NOVO 

por trinta, _q_ue é o rrúnimo que a Prefei- ''
tura perrmtia. 

Alberto Koller, professor 

Nas primeiras décadas do século, várias "rea
lidades" se mesclam em Belém Novo. Entre tantos 
elementos, o empreendimento iniciado por Ângelo 
Warczawsky ganha destaque não como componente 
decisivamente transformador do caráter do povoa
do- na verdade, o loteador simboliza a chegada de 
um ideário, da possibilidade de um futuro urbano 
que, se naquele momento é apenas uma promessa. 



está incrustado numa nova concepção de mundo. 
Data desta época, portanto, a comunhão irresistí
vel de fatores que irão compor o caráter peculiar 
de Belém ao longo da primeira metade do século 
- um cenário tão caro e necessário aos habitantes
de Belém quanto aprazível aos turistas do centro
da Cidade. O novo regime cria demandas e força
que as conquistas tecnológicas - toda série de
confortos públicos e privados, como luz elétrica,
sistemas de transporte mais sofisticados, novas re
lações sociais, novos padrões artísticos, etc -,
oriundas da Europa e da América do Norte, se fa
çam sentir de alguma forma em Belém. O turista
que vem do Centro já está impregnado pelas idéias
e práticas do período, gerando um espírito parado
xal em sua relação com Belém Novo: ao mesmo
tempo em que busca um contato mais direto com
uma natureza, de certo modo, intocada, possui um
padrão de comportamento que exige uma infra-es
trutura cada vez mais complexa.

'' 
Tinha uma senhora aqui, que se cha-
mava Genoveva, uma espanhola. Ela 
tinha uma pensão na Tristeza, depois 
veio para cá e botou um restaurante, 
depois um salão de baile, então ela 
tinha uma sociedade aí, e Belém Novo 
era muito divertido, muito alegre. A 
gente tinha baile seguido, se fazia fes-
ta em qualquer dia da semana. A gente 
tinha uma orquestra, eu e meus pri-
mos, se cantava e tocava, se fazia 
aqueles duelos, bando da lua, ague-

'' las coisas ... 
José Jacintho da Silva, agente administrativo 

'' 

'' 

Tudo poço, naquela época procuravam 
uma vertente e ... até nós tínhamos uma 
aqui, que era uma coisa linda, a água 
saía ... A gente agora vive tomando água 
podre aqui da praia. Depois, quando co
meçou a passar água aqui na frente, tu 
tendo água em casa, ou não, pagava 
igual. O que tinha que fazer? Aterrar 
os poços. Tem uma senhora ali, e ela 
não aterrou, não sei por que aterrar esse 

''aqui, era uma rica de uma água. 
Araci Jacintha Moraes, dona de casa 

Quando chegamos aqui, em 35, Belém 
já existia, mas era basicamente esse 
quadrado da Vila, essas casas. E daqui 
da praça para o lado do centro tinha uma 
faixa, e só se ia encontrar outra casa só 
lá no alto do morro, perto de Ipanema. 
Hoje nessa faixa têm famílias moran
do dos dois lados. Nós não tínhamos 
água encanada, e a luz era tocada por 
um motor aqui embaixo da lomba. Um 
motor a diesel é que fazia a iluminação 
da Vila, e às onze horas o Zeca ia lá e 
tirava fora o fusível. Às onze horas apa
gava tudo. Então a gente tinha que se 
recolher, querendo ou não (risos). Mas 
de lá para cá Belém começou a crescer 
e crescer ... como todos os bairros cres
ceram. A população foi aumentando e 
a infra-estrutura vai melhorando. En
tão nós já temos a faixa que era estrada 
de chão batido naquela época. O grupo 
começou a funcionar em 34, e naquela 
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época o interventor era o Flores da Cu
nha. Ele mandou fazer a faixa e o colé
gio para nós. É óbvio que não existia 
esgoto. O esgoto eram as chamadas "ca
sinhas" nos fundos das casas. E a água 
era de poço, quer dizer, toda casa tinha 
o seu poço né. E, de repente, já não fi
cava bem: a casinha era de um lado e o
poço era de outro. Mas quem tinha uma
paite alta fazia o poço na parte alta e
não dava problema nenhum. Depois
então fizeram uma caixa d'àgua no
Morro da Cuíca. Na escadaria ali, que
tem cento e setenta e dois degraus. Lá
em cima constr u íram uma caixa
d'água, construíram a hidráulica, mas
não existia nada de filtragem. A água
era bruta . Então eles fizeram a caixa
e uma rede d'água um tanto quanto di
minuta em ruas esporádicas que não
tinham como expandir muito. Então aí
a água passou aqui na frente da minha
casa, e nós ligávamos a água para den
tro de casa. Aí já fizeram o quarto de
banho e eliminaram o poço porque as
crianças eram pequenas. Aterramos o
poço e começamos a usufruir da água.
Só que a água não era tratada, ela era
como vinha da praia, ela subia para a
caixa e descia para a rede. Tinha quin
ze postes com lâmpadas aqui dentro
da vila. Então ela funcionava assim
quando escurecia. Ia lá e ligava o mo
tor a óleo né, umas correias que toca
vam umas polias que tocavam o dína-
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mo e fornecia para dentro da Vila. Mas 
era só luz para dentro da Vila. As ca
sas não tinham luz elétrica, as casas 
eram com candeeiro de querosene. 
Chamavam-se candeeiros e lampiões 
né? Era assim até chegar a luz elétri
ca. Na época da Segunda Grande 
Guerra eu lembro que tinha luz elétri
ca, porque eles desligavam a luz. Na 
época dos blackouts. Não podia nem 
fumar na rua por causa da guerra. De 
repente, podia vim o camarada lá da 
Alemanha aqui para Porto Alegre e 
largar uma bomba (risos). Então che
gava o toque de recolher, dez horas não 
podia nem fumar na rua, que eles apa-

'' gavam as luzes. Tudo no escuro. 
João José Pinto, motorista aposentado 

Essa transformação, porém, se opera sem gran
des sobressaltos, coexistindo uma permanente fusão 
entre as novidades 01iundas da urbe e as caraterísti
cas rurais de Belém. Possivelmente, por isso mesmo 
o povoado encontra o status do período ora enfoca
do. A natureza, já brutalmente alterada na malha ur
bana central da Cidade, foi o fator preponderante que
transformou Belém Novo em um símbolo de bem vi
ver - uma espécie de jóia rara dentro de uma Porto
Alegre cada vez mais dinâmica. As férias - que são
recomendadas por médicos já no século dezenove -
decorrência também das novas relações trabalhistas -
, se expressam significativamente no balneátio sulis
ta da Cidade. Ali o respeitado chefe da casa levará a
sua família para um descanso revitalizante, longe agora
da crescente correria e das obrigações diárias exigi-



das pelo dinheiro. Esse processo, no entanto, não é de 
modo algum unilateral, seus efeitos são sentidos por 
ambos os lados. Ou seja, a praia que fascina e chama 
os tmistas estrntura-se para recebê-los. Na década de 
trinta, sob a égide do governo de José Antônio Flores 
da Cunha, se constrói e aperfeiçoa a principal estrada 
responsável pela ligação dos que vão e vem de Belém 
Novo. 

'' 

'' 

Na época da Revolução de trinta, Flo-
res da Cunha, que era o interventor aqui 
no Estado, fez essa estrada. Ele e os 
Provisórios que lutaram na Revolução. 
Os Provisórios também eram chamados 
de "Pés-no-chão", porque era gente que 
sempre andava de pés descalços. Quan-
do terminou a Revolução de Trinta eles 
não tinham emprego. O que eles iam 
fazer? Então o governo Flores da Cu-
nha fez essa estrada aqui. Botou eles a 
trabalhar na estrada, na praça e fez o '' colégio também. 

Alpheu Só da Silva, comerciário 

Foi um senhor, o seu Eustáquio, que bo-
tou o primeiro ônibus aqui, pequeno, 

'' 

aberto dos lados - não tinha nada fe
chado, sabe? Tinha só os bancos ... Eu 
acho que levava umas quatro horas, era 
só buraco ... barro, buraco, atoleiro, não 
tinha ponte, não tinha nada. Quem fez 
a estrada foi o Flores da Cunha. '' 

Araci Jacinta Moraes, dona de casa 

Eu já cheguei aqui no auge desse pe
ríodo mas, por ler muito, eu sei que 
nos anos vinte Belém Novo já era 
muito procurado pelos portoalegren
ses, que tinham dificuldades de che
gar nas praias do Atlântico, como na 
incipiente Tramandaí. Então vinham 
para as praias do Guaíba que havia na 
época, e Belém Novo constituiu-se a 
praia preferencial da zona sul da Ci
dade. Existiam mais de quarenta fa
mílias que possuíam casas de veraneio 
na parte sul de Belém Novo, onde cha
ma-se Leblon. Belém Novo tem - e já 
tinha nessa época - uma vocação tu
rística, exercendo muito fascínio nos 
porto alegrenses. '' 

Alberto Koller, professor. 
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Vista da antiga fazenda de Breno Caldas 
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Um balneário para Belém Novo 

A construc�ão de um balneário popular 

Moradores de Belém Novo pedem 
a desaprop1iação do local adequado. 

Poderia, assim, ser cumprida 
a lei que o Conselho Municipal votou em 1928 

"A população de Porto Alegre, não tem um balneário, onde 
nos dias de canícula possa ir gozar do ar das praias e tonificar 
organismo na alegria sã de um dia ao ar livre. 

Bem perto estão a Pedra Redonda e Tristeza. 
Em qualquer desses dois recantos aprazíveis, a beira das praias 

está ocupada pelos donos das propriedades ribeirinhas. 
Foi por isso que não vingou o plano operoso edil, dr. Octávio 

Rocha, de construir um balneário na Pedra Redonda. 
Os proprietários ali residentes, de prompto, reclamaram. 
Como, porém, a necessidade de um balneário se estivesse 

fazendo sentir, a municipalidade, no anno de 1928, promulgou a 
lei numero 24, de 28 de dezembro assim concebida: 

A11. 1 º - Fica o intendente municipal aut01izado: 
§ a prolongar, até Belém Novo, o ramal da estrada de ferro da

Villa Nova; 
§ a construir, no 7º districto deste município, um matadouro

modelo e um frigorífico, ao mesmo annexo; 
§ construir um balneário popular, em Belém Novo;
§ a construir, no município, entrepostos de leite;
Arl. 2º - Para attender ao funcionamento dessas obras, fica o

intendente, também, autorizado a realizar as necessárias opera
ções de crédito.' 

Até agora, porém, a excellente praia de Belém Novo não foi 
ainda aproveitada. 

Existe ali, à beira do rio um aprazível matto, ele propriedade 
de particulares e que se prestaria à construção do balneário popu
lar, uma vez entregue ao público com as necessárias adaptações. 

Por isso, numerosos moradores dali dirigiram um memorial 
ao intendente municipal pedindo a desapropriação daquelle tre
cho, para o fim aludido.( ... )" 

Estado, 04 de janeiro de 1930. 

Um Balneário Público 

Pleitêam a sua construcção, 
proprietários residentes em Belém Novo 

Para isso, pedem seja desapropriado 
um bosque, que impede o accesso á praia 

Em memorial dirigido ao intendente 

municipal, são apresentados diversos ar-

gumentos em favor da medida pleiteada. 

"Um dos districtos de Porto Alegre 

que ainda 11ão p11dera111 acompanhar o 

desenvolvimento da cidade, per111a11ecen

do estacionado como há vinte 011 trinta 

an11os atraz, é o de Belém Novo. 

Há te111pos fa/011-se em instai/ar ali 11111 

balneário 111ode/o, que seria a praia de 
banhos daqueles que 11ão pudessem ir às 

praias do Atlântico. 

Ficará assim, preenchida a falta que 

se faz sentir em Porto Alegre, de 11111 bal

neário. 
A idéa, porém, parecia abando11ada, 

ou pelo menos não mais se falava, a res

peito. 

Agora, os moradores de Belém Novo 

acabam de se dirigi,; ao illfende11te do 

11111nicípio, em 111e111orial, pleiteando as 

medidas q11ejulga111 necessárias para fa
cilitar a construção do referido balneá

rio, para qual diversos capitalistas tee111 

voltado sua affenção.(. .. )" 

Estado, 27 de dezembro de 1929. 
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Os artigos reproduzidos na página anterior ex

primem as primeiras referências quanto às necessi

dades e os proveitos de se transformar Belém Novo 

em uma espécie de pólo turístico dentro da Cidade 

- o lazer aqui já é entendido como mercadoria. Ou

seja, como mais uma fonte de lucro que movimenta

vários setores da sociedade - o que toma, portanto,

as férias e a diversão detentores de força suficiente

mente capaz de adaptar e alterar pessoas, economias

Típica casa de pescadores 
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e paisagens. Nesse primeiro instante, o objetivo re

cai sobre a construção de um balneário de cunho 

popular - nota-se, na documentação a respeito, a re

coITência desse termo e de outros como povo e pú

blico - alheio ainda ao projeto grandiloqüente exi
bido, meses depois, pela imprensa. Belém Novo, 

entretanto, acaba sendo - ou não sendo - mais 

tarde, nem uma coisa nem outra e congrega, parado

xalmente, os dois aspectos em um só. 



'' 
Isso aqui era um balneário, esse terre
no aqui eu comprei de um balneário, 
do seu Ângelo Warczawsky. Era uma 
pessoa muito boa, pessoa maravilhosa, 
ele morava ali embaixo, onde mora hoje 
o filho dele, o Arno. Esse aqui era um
loteamento, ali onde está o Leblon era
outro balneário, outro loteamento. Esse
aqui parece que o seu Ângelo fez em
1930. A gente paga três cruzeiros por
mês e ele dava o terreno. Um dia eu fui
para lá com ele - eu era um gurizote
de dezoito anos: "Eu queria comprar
um terreno." Antes eu trabalhava com
ele, fazia serviços para ele. Ele respon
deu: "Para ti eu tenho um terreno mui
to bom: três cruzeiros por mês." Na-
quele tempo qualquer guri ganhava 

''isso. Era isso aí, a vida era assim, viu?" 
José Jacintho da Silva, agente administrativo 

Essa mudança de perspectiva que efetivamen
te se desenrola de modo rápido, parece correr em 
dissonância com o que ocorre no Brasil e no mundo 
nos anos vinte e trinta. Crises, quebradeiras, revol
tas, novos padrões de comportamento e intranqüili
dade compõem o quadro geral e, ao mesmo tempo, 
passam a impressão de não se fazerem sentir em Be
lém Novo. Enquanto em outros lugares as soluções 
para enfrentamento das dificuldades exigem rigor, 
contenção e radicalidade, no sul de Porto Alegre 
pretende-se erguer uma obra nada menos que mo
numental, "moldada nos principaes e mais afama
dos estabelecimentos congêneres dos Estados Uni
dos (EUA) e da Europa, com todas as garantias de 

hygiene pública". Deste modo é designado, em fe
vereiro de 1937, pelo Jornal da Manhã, o renovado 
empreendimento, lançando mão, também, de pala
vras como majestoso, elegante e esplêndido. O ob
jetivo colossal - para empregar mais uma das qua
lificações da referida reportagem - constitui-se em 
redimensionar o primitivo plano da Vila Balnear 
Nova Belém erigindo um complexo - e para isto 
os terrenos localizados na orla já estavam à venda 
- onde apareceriam parques públicos, inclusive
aqueles destinados à crianças, porto para iates, pis
cinas, além de um grande estádio de atletismo com
superfície de doze hectares que se conve11eria, se
gundo as pretensões da época, simplesmente no
maior do mundo.

Mas, de qualquer forma, ainda em 1937, notí
cias dão conta que numerosas famílias se dirigem a 
Belém Novo para lá aproveitar a estação calmosa, 
igualmente conhecida como os meses de verão. É 
nesse ano também que se inicia uma pendenga judi
cial envolvendo o fornecimento de luz. Três anos 
antes, mais precisamente em seis de outubro, a fir
ma Ângelo Warszawisck e Cia. - a mesma que ex
plora o negócio de terrenos e é responsável pela 
Empreza Belém Novo Balnear- torna-se, através de 
um contrato celebrado com a Companhia de Ener
gia Elétrica , a pioneira na transmissão desse servi
ço em Belém Novo. Nesse mesmo ano, porém, frus
tra-se a expectativa de renovação do prazo contratu
al quanto ao abastecimento de energia elétrica pela 
empresa privada em questão, que ingressa na Justi
ça alegando já ter despendido uma alta soma em di
nheiro na realização da obra. A Companhia de Ener
gia, por seu turno, se diz obrigada pelo município a 
estender até Belém Novo a sua rede de eletricidade, 

MEMÓRIA DOS BAIRROS - BELÉM NOVO • 61 



comprometendo-se, entretanto, a indenizar Ângelo 
Warszawisck. O empenho dos órgãos públicos em 
dotar o 7° Distrito de uma rede elétrica, em comu
nhão com os demais serviços já prestados - estra
das, colégio, delegacia, etc-, oficializa o interesse 
em aproximar o antigo arrabalde da estrutura admi
nistrativa e burocrática central. Nesse sentido, Be
lém Novo insere-se no projeto de urbanização com 
uma funcionalidade específica, a saber: o turismo. 

'' 
Na década de trinta, era vela de sebo e
lampião a querosene, um Colleman su
eco. À noite, meu pai pendurava ele na 
figueira e juntava uma população em 
volta, porque era uma luz de quinhen
tas velas e era o único que existia aqui. 
Era o ponto de encontro do pessoal, ali 
embaixo da figueira. No fim da década 
de trinta começou a chegar a ilumina
ção pública aqui, energia elétrica. Ti
nha um senhor encarregado de ligar e 
desligar. Ele tinha uma vara de taqua
ra, era o seu Oscar Maria. Parece que 
onze horas da noite ele desligava. Ele 
era o dono da iluminação pública. '' 

Paulo Pacheco, médico veterinário 

Apesar de ainda não ser reconhecido oficial
mente como baiITo, Belém Novo já apresenta carac
te1ísticas pertinentes ao conceito, ou seja, possui uma 
relação mais intrínseca e dependente com a munici
palidade - aqui entendida como componente aglu
tinador, legislativo, fiscalizador, etc. Ou como ex
plica Riopardense de Macedo: 

O interesse no conhecimento dos limites fun-

62 • MEMÓRIA DOS BAIRROS - BELÉM NOVO 

cionais de um bairro surge desde o momento que 

ele pode ser considerado como uma unidade de vi-. 

zinhança, isto é, que possua equipamento míni1110 

para relativa economia. No entanto, este equipamen

to só se mantém quando possui, dentro de um certo 

raio de ação, uma população de usuários capaz de 

sustentá-lo. Seja wnafannácia, um armazém ou u111a 

escola, é preciso certo número de pessoas em torno 

que justifica o seu funcionamento econômico. 

Ao longo das décadas de trinta, quarenta e cin
qüenta do século vinte, Belém Novo atravessou, de 
acordo com o que já foi exposto, um período que 
acabou entrando na memória de seus habitantes como 
uma época "áurea". Motivado pelo projeto da Em

preza Belém Novo Balnear - Warszawsky & Ruth-

11.er, o aumento do fluxo de veranistas acabou alte
rando o perfil do bairro. Nessas décadas, ficaria mais 
clara a mescla entre diversas camadas sociais, for
mas de habitação e produção e expectativas em re
lação ao presente e ao futuro. Há vários marcos físi
cos, ainda visíveis, deste período: o Hotel Cassino, 
o Restaurante Leblon, etc. Contudo, se o clima gla
mouroso criado em função desses ambientes privi
legiados centraliza as referências ao período, certa
mente não o esgota. Nem todos os moradores que
recordam daquelas "gloriosas" décadas tinham aces
so direto a esses espaços. Muitos deles sequer pro
curavam esta proximidade. No entanto, o que unifi
ca os depoimentos é a lembrança saudosa de um tem
po agradável, tempo "em que se vivia tão bem" -
como conta a dona Mary Vieira -, marcado pela
relação sadia com o rio e pelas complexas trocas
proporcionadas pelo turismo. Será que essa realida
de foi vivida pela coletividade de Belém Novo? Indo
em busca destas reflexões, apresenta-se um panara-



ma físico da região - do que havia para ser visto 
em Belém nas décadas de vinte ·e trinta do século 
passado. As citações a seguir, é bom lembrar, tem 
esses decênios como referência, mas não estão res
tritos aos mesmos. Diversas regiões do baino apa
recem, para que o leitor tenha uma "fotografia" mais 
ampla do local. 

'' 

'' 

'' 

Eu sou de trinta e um. Eu me lembro 
que naquele tempo era só a igreja, não 
tinha nem a casa do padre. Quando a 
gente precisava, vinha um da Vila 
Nova, e ficava um mês. Tinha a Festa 
de Nossa Senhora de Belém, e de Nos
sa Senhora dos Navegantes. Até hoje 
tem, só que antes era um mês de festa e 

'' agora é um dia. 
Noraci Martins Pinto, dona de casa. 

Olha, quantas pessoas moravam lá nes
sa época eu não sei, mas era pouco, 
barbaridade! Eu morei lá onde hoje é 
chamado Xavante, e contando o terre
no ao lado do meu pai, eram poucas 
casas, não tinha vinte moradores, eu 
acho. Quando eu comprei não tinha luz, 
não tinha asfalto, nem nada. '' 

Francisco Viegas da Silva, pescador 

Eu nasci aqui, na década de quarenta. 
Na nossa rua Ignácio Antônio da Silva 
era a nossa casa aqui, uma outra ali ... 
era uma, duas, três casas, mais as duas 
da esquina ... cinco, né. Nessa rua aqui, 
depois foi indo, foi indo. Fizeram um 

'' 

'' 

loteamento, o pessoal foi comprando e 
foram fazendo casas de comércio, 
abrindo por aí ... 
Eu me criei aqui. Nessa Avenida não 
tinha quase nada. Era uma rua bonita, 
mais bonita que agora, apesar do asfal
to. Era uma avenida muito bonita, e era 
muito cuidada, mas de pessoal tinha tão 
pouco ... '' 

Eva da Silva Moraes, dona de casa 

O Chapéu do Sol, quando eu era pe
quena, era assim: quatro casas, e a gente 
conhecia todo mundo. Não tinha luz, 
não tinha água ... Depois o meu pai co
meçou a trabalhar, os moradores se jun-
taram e botaram a rede. Cada um dava 
quinhentos mil réis ... eu não me lem-
bro como era o dinheiro ... E aí foi a luta, 
foi que se botou luz, toda a rede, e de-
pois a água também, foi uma briga. 
Naquele tempo não existia o Orçamen-
to, mas a gente se juntava, toda a co
munidade, e ia na Prefeitura, no DE-
MHAB Departamento Municipal de ''Habitação, fazia uma comissão e ia. 

Geny Pinto Machado, dona de casa 

Quando eu nasci, em 1924, isso já es
tava começando, porque Belém Novo 
já tem mais de cem anos. O meu pai 
era subentendente, e eu nasci num pré
dio aqui da Heitor Vieira. Era um lugar 
maravilhoso, só tinha campo aberto. A 
gente, da frente da casa, podia sair cor-
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rendo e se jogar no rio, tomar banho, '' 
porque era ali na frente. 

Mary Vieira Pedroso, dona de casa 

No início do boom turístico belenense, perce
be-se, portanto, a pouca urbanização do bairro. Ao 
cenário, composto por vastos espaços ainda desocu
pados e pelas antigas fazendolas, une-se outro ele
mento importante: a tranqüilidade. Enquanto a che
gada dos turistas vai aumentando, o bairro ainda 
consegue assimilar este fluxo, fazendo com que as 
lembranças do período venham marcadas por uma 

Vista da Praia do Leblon 
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idéia de paz social, sem as tensões das grandes cida
des. 

'' 
Na minha época de moça dava para dor
mir de porta aberta. Na casa do meu 
pai tinham aquelas tramelas, que a gen
te só fechava por dentro, às vezes nem 
isso, só encostava. Eu lembro que a 
gente não fechava a porta, ia dormir de 
noite. É muito diferente de hoje, todo 

''mundo se conhecia. 
Eva da Silva Moraes, dona de casa 



'' 

'' 

Quando eu era criança, a gente brinca
va na praça, à noite, de se esconder, e 
quando vinha alguém caminhando na 
praça, em noite de lua, a gente logo sa
bia quem era. A minha mãe sentava ali 
na frente de casa, sentava todo mundo 
junto e ia conversar. Quando havia um 
baile para fora - sempre na Tristeza 
- se a mãe não fosse a gente ia, mas
ela falava: 'Olha, bem direitinho, não
quero nada de agarramento, quem fi
zer assim não vai na próxima vez'. E,
por incrível q ue pareça, os rapazes e '' as moças obedeciam.

Adda Vieira da Silva, dona de casa 

Os presos não eram presos, eles tra
balhavam. O meu pai, que era da Pre
feitura, fazia a coleta dos impostos das 
casas, dos armazéns. Vinha com o ca
valo e o carrinho, ia lá na Delegacia, e 
os presos botavam o carrinho, cuida
vam dos cavalos. Os presos faziam 
tudo isso, capinavam, faziam roça, 
havia essa coisa aqui, que era comple
tamente diferente. Foi coisa de um 
delegado que ficou muitos anos aqui 
em Belém '' 

Noraci Martins Pinto, dona de casa 

Aqui era um céu aberto, era tão calmo 
que o meu pai, quando não tinha o que 
fazer, ia pescar com o pessoal da polí
cia. Iam lá para ilha, e deixavam um 
recado: se por acaso precisassem de-

' 

les, era só tocar o sino da igreja ou aba- ''
nar com o lençol. 

Mary Vieira Pedroso, dona de casa 

Em 1934, 33, por aí, eu tinha dezes
seis anos. Eu mascateava, vendia me
dicamentos, quinquilharias e coisas 
para as pessoas se enfeitarem, as da
mas principalmente. Eu tive a oportu
nidade de conhecer bem aquela região 
toda ali. Eu caminhava muito por ali. 
Então, nessa época foi a primeira vez 
que eu entrei no Leblon e fui almoçar 
lá. Eu fiquei encantado com aquilo lá, 
por aquele bosque de eucalipto, com 
aquele prédio construído na beira 
d'água, que está lá até hoje. Tinha uma 
subdelegacia, aliás, um posto policial, 
lá. Naquele tempo era a Guarda Civil 
vestida com fardamento azul. O homem 
lá era muito camarada, eu até dormia 
em uma cama por lá. Havia um hotel 
lá, mas para eu não pagar, dormia na 
delegacia. '' 

Amandio Santana, comerciante aposentado 

O fluxo de turistas a Belém Novo, bem como 
a ligação entre os seus habitantes e os núcleos mais 
centrais das cidades, enfrentam um grande pro
blema: o transporte. Ainda que a estrada, cons
truída na década de trinta, tenha facilitado os des
locamentos, vários problemas ainda persistiam. No 
entanto, as dificuldades para se ale ançar o lito
ral gaúcho - no caso dos veranistas - e a ne
cessidade de contato com a Cidade - no caso dos 
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moradores - faz com que esse problema seja su
perado - ainda que com mais boa vontade que 
recursos materiais, como se percebe nos depoi
mentos a seguir. 

'' 

'' 

'' 

Quando nós fomos para lá , na década 
de cinqüenta, tinha uma linha de ôni
bus, que era de uns italianos, que eu 
não recordo o nome agora. Tínhamos 
ônibus de duas em duas horas. Depois 
teve um período grande que foi atendi
do pela prefeitura. Então nós tínhamos 
um motorista muito antigo, o senhor 
Lobato, que era muito tradicional em 
Belém Novo. Era muito precário nessa 
época, mas ao menos se sabia que che
gando no ponto naquela hora 'x' o ôni
bus estaria ali. '' 

Julieta Poleto, comerciante 

O transpo1te naquele tempo, o movi
mento, era tudo parado, era péssimo no 
tempo em que não tinha essas empre
sas grandes. Belém Novo era morto, 
Deus me livre, era brabo. Essas estra
das eram ruins, era um aguaçal no in
verno. O ônibus, de vez em quando, ti
nha que ser empurrado. Com chuva, ele 
chegava ali e então o motorista pedia 
ajuda pra quebrar um galho. Nós tínha- '' 
mos pouca população. 

Francisco Viegas da Silva, pescador 

E como naquela época existia dificul
dades em todas as frentes de evolução, 

66 • MEMÓRIA DOS BAIRROS - BELÉM NOVO 

Vida rural em Belém Novo 

que era pouca na época. Era como, por 
exemplo, o ônibus: tinha dois na ma
nhã e dois à tarde. Eram dois ônibus e 
então era tudo mais difícil. Hoje tem 
ônibus de quinze minutos. Melhorou 
consideravelmente porque tinha dias 
que tu saía aqui de manhã para traba
lhar. Eu viajei quarenta anos para lá e 
para cá. Eu paguei meus pecados no 
ônibus. Saía daqui às seis horas da 
manhã e chegava às dez lá no centro. 
Porque o ônibus furava o pneu . Então 



'' 

tinha que buscar outro ônibus, mas cadê 
o outro ônibus? Não tem. Era particu
lar e depois foi a SOL - Sociedade de
Ônibus Ltda. A SOL parece que com
prou parece que uns cinco ou seis ôni
bus novos e colocou aqui em Belém.
Só para Belém. Em vez de dois aumen
tou para quatro ônibus. Então o horá
rio já era mais diminuto, já tinha mais
ônibus e em vez de sair dois ônibus
por hora, saía três ou quatro e come
çou a evoluir, a melhorar. E eles iam
até o centro pela Estrada Juca Batista.
Olha, até quarenta e quatro, quarenta
e cinco essa empresa de dois ônibus
era de uma espanhola - a dona Geno
veva - que era dona da empresa e de
um posto de gasolina. Então até qua
renta e cinco ela explorou. Depois en
trou a SOL que era do seu Guida e de
dois sócios, e melhorou bastante. Aí
já era com fardamento amarelo, de
quepe, era um negócio mais ou menos
organizado e no tempo da dona Geno-
veva tu trabalhava com qualquer rou-

'' pa sabe.
João José Pinto, motorista aposentado 

'' 

'' 

Aqui no Chapéu do Sol não tinha ôni
bus. Até cinquenta não tinha ônibus, 
tem gente daqui que tinha de cami
nhar dois, três quilômetros para vir 
de lá da faixa. Tinha que vir de lá de 
Belém Novo, e eram só três ou qua-
tro horários por dia. Só depois é que 

''foi melhorar. 
Geny Pinto Machado, dona de casa 

O meu marido trabalhou quarenta anos 
no Centro, agora é que ele botou um 
táxi aqui. Aqui nunca teve fábrica, nun
ca teve coisas desse tipo. O ônibus era 
muito ruim. '' 

Noraci Martins Pinto, dona de casa 

A chegada dos turistas traz a Belém uma gama 
variada de pessoas "de fora". Como aconteceu essa 
relação entre moradores e veranistas? Em primeiro 
lugar, fica clara nos depoimentos colhidos uma cer
ta tensão entre esses grupos. Basicamente dois fato
res potencializavam este estranhamento: as diferen
ças sócioeconômicas os turistas, em geral, pertenci
am a camadas mais abastadas que a grande maioria 
do povo de Belém e aquela desconfiança, típica de 
localidades do interior e de difícil definição "cientí
fica". No entanto, ao longo do tempo esse contato 
estreitou-se, embora dificilmente possa ser conside
rado plenamente harmônico. 

Quando eu era novinha, fizeram uma 
estrada, só que não era asfaltada, só 
mais tarde fizeram o asfalto, e outra 
ponte, porque a ponte ali complicava. 
Se ela não estivesse bem, ali na Guabi-
roba, não tinha como passar. " " 

Teve uma época em que vinha muita
gente veranear em Belém, e muitos ca
saram com moças daqui. Vinham para 
cá, porque dava para tomar banho na Mary Vieira Pedroso, dona de casa 
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praia, aquela coisa toda. No meu caso 
não, que eu e o meu marido somos da
qui, mas a minha irmã, por exemplo: o 
marido dela morava na cidade. Ele vi
nha e ... parece que foi num baile que eles 
se conheceram, porque ela foi rainha da 
Primavera, né ... Muitos casos eram as-
sim, os rapazes vinham - eram joga- ''dores de futebol, vinham jogar, sabe? 

Adda Vieira da Silva, dona de casa 

Uma das enchentes pós - 41 
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' 
Houve uma época que para Belém 
Novo vinham as pessoas de melhor 
poder aquisitivo. Eles faziam casas 
como aquelas do Flávio Alacaraz Go
mes. Eram pessoas de um nível maior 
naquelas casas na beira do rio. Havia 
uma casa com piscina que era casa do '' 
desembargador. 

Maria de Lourdes Remião Junghahnel, 

funcionária pública 



'' 

'' 

'' 

Antes dos anos sessenta era muito bo
nito. A praia era balneável porque ain
da não havia acontecido o grosso da 
poluição - esses venenos que coloca
vam nos curtumes de São Leopoldo. 
Esses produtos químicos ainda não 
eram grandemente usados. A poluição 
era mais dos dejetos que eram lança- ' dos da própria Cidade. 

Ney de Souza Antunes, pescador 

'' 

Teve um auge sim, eu me lembro, eu 
era guria, isso aí era assim ó ... de povo 
que veraneava, vinham tudo por aqui. 
Quando eu tinha uns doze, quinze anos, 
na década de quarenta. Isso aí era enor
me, vinha muito povo. Chegavam as se
leções aí ... não sei de onde, e fervia. 
No verão eles fechavam esses figuei
ras, faziam um tablado, faziam carna-
val, tinha muito divertimento. '' '' 

Noraci Martins Pinto, dona de casa 

A gente, morador, era meio tímido, era 
um pessoal mais simples, e aí vinha o 
pessoal veranista e então tinha serviço. 
O pessoal aqui trabalhava porque vi
nha esse outro pessoal de fora, era co
mida, roupa, que a gente fazia. Inclusi
ve a minha mãe até lavava roupa para 
o pessoal que vinha. A praia era mara
vilhosa. Eu lembro que, quando eu era
pequena, a gente morava na beira do
rio, e tinha um espaço de uns vinte
metros que era de uma areia fininha,

como se fosse praia de mar. Eu lembro 
que conia pela beira da praia e quei-
mava os pés com a areia, aquela areia 
branquinha, clarinha. A gente lembra, ''né, guarda essas coisas ... 

Eva da Silva Moraes, dona de casa 

Aos domingos os moradores quase não 
freqüentavam a prais, porque vinha 
muita gente, sabe? Vinham turistas de 
barraca, com caminhões, ficavam todos 
instalados ali. Tinha muita chmnsquei
ra, a Prefeitura que fazia, e também lim
pava a praia para todo o verão. Os mo
radores de lá freqüentavam mais duran-
te a semana, porque era muita gente, e ''a enseada ali era pequena. 

Julieta Poletto, comerciante 

O meu pai era de Viamão e tinha um 
padrinho que morava aqui em Belém 
Novo. Como ele era de família humil
de precisava trabalhar para dar uma 
força à minha avó. Minha mãe era de 
Petrópolis e tinha uma casa de veraneio 
em Belém Novo. O pessoal começou a 
vir para cá porque era um balneário, um 
lugar muito bonito, água limpa. Tinha 
um visual parecido com o de Pelotas, 
lá no Laranjal. Então tinha várias ca
sas de veraneio, e ela vinha para cá. 
Depois com o tempo, apareceram vá
rias outras casas, e aquele pessoal co
meçou a se integrar com os que já mo
ravam aqui. O bairro foi crescendo, e 
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'' 

os meus pais se conheceram e forma- '' 
ram família. 

Uilson Batista Xavier, autônomo 

Nós começamos a vir para Belém Novo 
no ano de 1934, éramos os primeiros 
veranistas do local. Desse ano em di
ante, nós viemos para cá todos os anos, 
todos os verões. Vínhamos em dezem
bro e voltávamos em março para Porto 
Alegre. Naquela época havia dificulda
des grandes de acesso às grandes prai
as de mar. Aqui em Belém Novo, as
sim como em Ipanema e Tristeza, es
ses balneários eram freqüentados pe
los moradores de Porto Alegre. Belém 
Novo era um povoado bastante afasta
do do perímetro urbano de Pmto Ale
gre. Nem estrada havia para cá, nem 
ponte, tinha que passar dentro dos ar
roios e diversos paços. Era um cami
nho de bois. Sem luz, sem água ... Se 
bebia água direto do rio, toda a popula
ção aqui bebia água do rio, não era só 
para o lazer, como também para o abas
tecimento de toda a região. Nossa fa
mília morava em Porto Alegre, no Me
nino Deus e nós vínhamos de lá num 
ônibus - que na época era um modelo 
"A" era o único que tinha. Então se 
pegava uma carroça, uma caneta de boi 
para fazer a mudança para essa casa que 
tinha no meio do mato. Mas as caracte
rísticas iniciais aqui - essas eu pre
senciei bem - era de um povoado aço-
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rita. Os prédios, alguns antigos que res
taram aqui, são de característica portu
guesa açorita. Faltou sensibilidade para 
nós não permitiimos que o pessoal de
molisse as casas antigas. Aqui era uma 
colônia de pescadores muito próspera 
e forte, que levava o pescado daqui -
peixe salgado tipo charque, tipo baca
lhau - até o mercado público. A psi
cultura fazia pmte da sustentação eco
nômica daqui, e era muito abundante 
na época: bagre, tainha, piava, doura
do, tinha de tudo. Havia também uma 
produção primária e rudimentar na base 
da bovinocultura de corte e de leite. 
Havia também bastante olarias, algu
mas atafonas, alambiques, tinha mela
do, cana, rapadura, farinha ... Se fazia o 
transpmte de tudo pelo rio. E até hoje 
eu não achei mais as minhas raízes ur
banas (risos). E eu não faço questão de 
achar. O progresso, entre aspas, come
çou a chegar aqui e o lugar a se deteri
orar no fim da década de cinqenta, no 
início da década de sessenta, quando 
se teve a facilidade de acesso às praias 
de mar e aqui se esvaziou como balne
ário e também decaiu enquanto situa
ção econômica. Aí houve a poluição de 
todo o estuário. Se estabeleceu um ni
cho populacional aqui que demorou 
muitos anos para levantar a cabeça de
pois que acabou o balneário e aqui fi
cou sendo uma periferia de um grande 
centro, como tem em qualquer grande 



capital brasileira. Uma periferia, uma 
vila-dormitório, praticamente. As opor
tunidades de trabalho são poucas, e a 
lavoura e a pecuária foram tomando um 
rumo econômico muito difícil. Meio 
que deu uma estacionada. 
Bom, aí o que aconteceu? Os grandes 
comerciantes, os grandes industrialis-
tas, o grande capital, na medida em que 
o governador tinha campo aqui, eles se
estabeleceram em casas de veraneio.
Grandes residências, como as das fa
mílias Aicher, Barcellos, Bertazo, que
era dona da Livraria do Globo. E ou-
tros grandes do comércio, burguesia e
pequena burguesia. Era uma espécie de '' Cancun de água doce.

Paulo Pacheco, médico veterinário 

Essa divisão entre moradores e veranistas tam
bém pode ser visualizada nos clubes que se forma
ram nesse período. O Grêmio Esportivo Belém 
Novo era fruto dos esforços dos moradores e a SA
BEN - Sociedade dos Amigos de Belém Novo, em 
contrapartida, dos veranistas. Essas associações 
aparecem como elementos dinamizadores do lazer 
no balneário, não apenas como fornecedores da in
fra-estrutura necessária, mas também como agre
gadores e definidores dos grupos sociais que com
põem a nova realidade do antigo arrabalde. 

O Clube Grêmio Esportivo Belém Novo foi, 
por mais de uma década, motivo de orgulho e gló
ria para os moradores de Belém. Tal agremiação 
colocava em evidência os valores do desporto be
lenense, proporcionando aos atletas - mesmo os 

que não moravam em Belém - uma posição de 
destaque na comunidade. Destaque esse que era 
fruto de um valor difícil de ser comparado comer
cialmente, principalmente em um tempo em que 
o esporte ainda não estava tão contaminado pelos
interesses econômicos do futebol. A SABEN que
surgiu com o intuito de articular os encontros so
ciais dos veranistas que se dirigiam ao novo bal
neário, foi promotora de festas, carnavais e en
contros suntuosos, que alçaram Belém a situação
de sítio preferencial para os eventos sociais da elite
porto-alegrense.

'' 
Eu vim para cá inicialmente para jo
gar. Vinha todos os fins de semanas 
para jogar futebol e depois, ao conhe
cer o pessoal daqui, me ofereceram para 
eu vir morar na casa dos outros. Um 
deles tinha uma dependência nos fun
dos e me deu para morar. Depois um 
outro amigo também me ofereceu uma 
casa que tinha nos fundos da sua. Daí 
em cinqüenta eu comprei um teITeno 
aqui e em sessenta eu construí. Naque
la época eu jogava no Grêmio Esporti
vo Belém Novo, que eu tenho impres
são que foi fundado em teinta e três. 
Era aqui na Vila. Quando eu digo Vila 
é que é o hábito de chamar de vila. Vila 
era a parte central de Belém Novo. Não 
era o "centro de Belém Novo", era Vila. 
E tinha o Xavante, tinha o Leblon, ti
nha a vila Brasília - que chamam de 
vila Júlia-, tinha o Arado Velho. E era 
aqui na Vila que ficava o campo do 
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Belém, ali de fronte ao posto de gasoli

na do Rudi, na chegada de Belém, uma 

quadra e meia antes de chegar, á esquer

da. Naquelas terras ali do Júlio Brune

lli, bem aqui dentro, uma quadra e meia 

da praça. 

Havia naquela época uma divisão em 

Belém Novo. Eram moradores e vera

nistas. Enfim, era como que um divi

sor de águas. Da esquina da antiga Ba

rão de São Januarte - que hoje se cha-
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Sede da Sociedade Amigos Belém Novo 
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ma Inspetor Adalberto Souza Remião 

- na direção do Leblon, na praia, era

veranistas; e do lado de lá eram mora

dores. Não havia nenhuma convivên

cia social entre eles. Esporadicamente

um participava conosco, mas a parte

esportiva, os jogos, era muito difícil

porque dava complicação na certa. As

poucas vezes em que se fez alguma

competição esportiva terminava em bri

ga. Rivalidade. Era uma rivalidade de



moradores com os veranistas. Isso 

quando eu cheguei aqui, por volta de 

cinqüntae dois. Isso durou até sessenta 

e dois, sessents e três, e existia em fun

ção de duas sociedades daqui: O Grê

mio Esportivo Belém Novo, que era o 

clube de futebol que tinha uma peque

na sedezinha ali, onde se reuniam, aos 

sábados de noite, para fazer uma reu

niãozinha dançante; e a SABEN Socie

dade Amigos de Belém Novo que era 

dos veranistas e, naquela época, era um 

clube de elite. O pessoal, vamos dizer, 

da Vila, não ia porque não era bem -

vindo. Os veranistas não aceitavam. 

Depois, com o tempo, foram aceitan

do, até mesmo porque os veranistas não 

podiam estar aqui para atender o clu

be. Então eles precisavam de gente que 

trabalhasse, que movimentasse tudo. 

Aí, em sessenta e dois, mais ou menos, 

fechou a SABEN, ela perdeu a sede. A 

sede inicial da SABEN foi ali onde hoje 

é a Capatazia ... não, primeiro eles se 

reuniam lá no restaurante Leblon, de

pois passaram aqui para onde é a capa

tazia do DMLU - Departamento Mu

nicipal de Limpeza Urbana e depois ad

quiriram uma sede onde hoje é CEFAL 

-Centro dos Funcionários da Assem

bléia Legislativa. Aquela sede grande

era a SABEN . Quem vendeu aquela área

para a SABEN foi o doutor Oscar Wan

der. Ele vendeu aquela área para eles

pagarem como pudessem, sem aquele

compromisso de prestações mensais. 

Aquilo ali era uma casa de moradia dele. 

Ali antigamente ele teve tambo de lei

te, e muitas construções: casas de em

pregados, galpões, etc ... Então ele ven

deu para a SABEN. Logo após ter ven

dido, ele morreu num acidente de avião. 

Quando ele faleceu, um dos herdeiros 

- Oscar Wander Filho -, que era um

sócio muito antigo, ficou morando

numa das dependências. Mas a SABEN

continuou fazendo festas e festas, e car

navais assim ... suntuosos. Era um cen

tro de atividade social de Porto Alegre.

Montavam circos para fazer carnaval ...

era realmente um clube de elite, mas

não pagavam nada por conta do que

haviam comprado. Com o tempo, os

herdeiros deram um prazo para come

çarem o pagamento, porque eles não ti

nham lá muitos recursos. Tinham pro

priedades, mas precisavam de dinheiro

para comprar o que quisessem: casa

própria, coisas assim ... E a SABEN não

deu o dinheiro. Criou-se o problema:

uma diretoria largou tudo de mão, fe

charam, desapareceram todos os móveis

do clube, se sumiram. Fechou, deixa

ram fechado lá e, não sei como , foi

desaparecendo tudo e desapareceu o

clube.

Nessa época dos veranistas os recursos

eram dirigidos mais num sentido do

social. Não havia aquela preocupação

da freqüência do sócio com atividades
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esportivas ou coisas assim. Apesar de 

terem um espaço muito grande, que 

podia caber muita coisa esportiva, eles 

só se dedicavam à parte social: bailes , 

carnaval, festas. Essa era a orientação 

da diretoria: desenvolver isso e apare

cer em Porto Alegre como um Clube 

Social, totalmente social. Mas em seu 

estatuto ela foi criada com a finalidade 

social, espmtiva e comunitária, só que 

Ilha de Pedra: referência de lazer em Belém Novo 
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a esportiva e a comunitária sempre fo

ram deixadas de lado. Existia um pou

co da parte esportiva, mas mais em fun

ção dos sócios que faziam lá um time 

de futebol para jogar, nada oficial do 

clube. 

O Belém Praia Clube indiscutivelmen

te era o melhor clube que teve aqui na 

zona sul. Rivalizava com os melhores, 

como o Tristezense por exemplo, que 



naquela época era um clube fortíssi

mo daqui da zona sul. Se chamava aqui 

de 'Diretório Belém-Vila Nova'. Na

quele tempo o clube tinha pavilhão 

cercado, um campo de futebol muito 

bom e jogos de campeonato todos os 

domingos. Nos jogos bons era um pú

blico de três, quatro mil pessoas. O 

pavilhão completamente lotado. Era 

muito público. Poucos diretórios ti

nham um público como esse daqui. 

Isso não acontecia só aqui. Nós tínha

mos mais público porque tínhamos um 

pavilhão. Uma arquibancada coberta 

que abrigava muitas pessoas. O pavi

lhão devia de ter uns trinta metros -

uns doze degraus. Então cabia muito 

público ali. Mas de um modo geral, 

também nos outros diretórios, o lazer 

do final de semana, daquele tempo, era 

o futebol.

Havia um movimento, uma parcela de

sócios tradicionais, que vinham des

de a fundação, que mantinham o fute

bol, porque mensalidade naquela épo

ca era o mínimo. E era esse pessoal

que agüentava, comprava camisetas,

tudo era esse pessoal, inclusive os

próprios jogadores, e eu participava .

Por exemplo, pagaram o meu farda

mento no início, depois eu pagava,

fazia questão, eu não era obrigado, mas

eu via todo aquele pessoal trabalhan

do e me sentia na obrigação. Então eu

pagava a minha camiseta, o meu cal-

ção, as minhas meias, tudo era pago 

psor mim. Então o Belém Novo tinha 

uma tradição de futebol. De futebol só, 

não tinha outro esporte. 

Os clubes do centro opunham resistên

cia, porque havia uma discriminação: 

Grêmio Esportivo não soava bem. E 

houve um movimento, um grupo que 

numa oportunidade deu o chamado 

'golpe'. Nós temos um 'golpe' em Be

lém. Não é só os políticos, né? Fecha

ram o clube e botaram a polícia lá e 

tomaram conta. Houve uma questão 

judicial. A primeira coisa: mudaram o 

nome para Belém Praia Clube. Seria o 

nome mais social. E esse golpe foi du

rante o período militar. Quem sabe até 

foi o entusiasmo, né. Não me lembro 

assim de cabeça, mas foi em setenta e 

quatro, setenta e cinco. Nós ficamos na 

justiça muito tempo. O juiz é hoje se

cretário da Justiça, né? O José Paulo 

Bisol era o juiz dessa questão. E a de

cisão dele foi de não julgar a questão. 

Não daria causa a nenhuma das partes, 

convocaria uma nova assembléia que 

elegesse um novo conselho, e daí que 

continuasse vida nova. E, assim, esse 

grupo, após essa assembléia, ainda fi

cou com o clube por bastante tempo. 

Daí os moradores antigos se retiraram 

e o futebol começou a cair, porque a 

mudança do nome já era uma intenção 

de transformá-lo em um clube social. 

O social nosso era por nós aqui, mora-
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dores, com uma sedezinha, que, a essa '' 
altura, já estava construída. 

Breno de Ávila Almeida, contabilista 

Naquela época, digamos assim, há uns 
quarenta anos atrás, o lazer número um 
era o futebol. Era o futebol dos bairros 
e os bailes. Né? Então três ou quatro 
chefes de família - o seu Heitor Vieira, 
o doutor Euclides ... - se juntaram e
faziam um baile, exclusivamente fami
liar. Só entrava gente identificada. En
tão era assim, tinha dois seguranças na
p011a, sentava aquela gente que entra
va para dentro do baile, no outro dia -
seis horas, sete horas da manhã termi
nava o baile. Então era o baile e o fute
bol. Inclusive Belém teve um time mui
to forte na época: o Grêmio esportivo
Belém Novo.
Nós jogamos contra eles, contra o Pelé
e as feras tudo. Eu, inclusive, não jo
guei porque eu era do segundo quadro.
Foi três a três. Até tem um camarada
que estava marcando o Pelé numa dis
puta de bola e bateram foto. Até o Pelé
passou a mão na cabeça dele, aí olhou
e disse assim: "Aqui ó guri, tu tem
muito futuro." Porque o cara era uma
sarna, não deixou o Pelé jogar. Era trei
no, né? A gente atacava e as goleiras
não-que naquela época não existia rede
- era bem menor, mais alta e mais es
treita. Então aquelas feras de antiga
mente: Pelé, Rivelino, Coutinho, Nil-
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ton Santos, ... uns monstros sagrados 
né cara? Só em tu chegar e bater neles 
tu estava realizado. Deus o livre, né? O 
goleiro está vivo ainda, com setenta e 
dois anos, o Gilmar. O Gil mar dos San
tos Neves foi um dos melhores golei
ros de nossa seleção. 
Antigamente não existia Campeonato 
Brasileiro, era uma disputa de seleções: 
Seleção Gaúcha, o próprio Paraná, San
ta Catarina, seleção Paulista ... Então a 
Seleção Gaúcha de Futebol vinha ficar 
no Hotel Cassino. A base era Interna
cional e Grêmio, tinha alguns jogado
res do Renner também, um ou dois do 
Cruzeiro na época. Então tinha o Adão
zinho que era o center-forward centro
avante do Internacional. Era um negro, 
mais ou menos um metro e sessenta e 
cinco, e naquela época eu tinha uma bo
linha de tênis - já sem cabelo. Então 
ele saiu para fazer a volta dele para 
depois tomar banho e jantar. Essa volta 
eles faziam no Morro da Cuica, que na
quela época a gente podia atravessar, 
que tinha espaço e não tinha ninguém. 
Então eu fui lá com minha bolinha e o 
Adãozinho disse assim: "Deixa eu ver 
essa bolinha aí!" Aí ele pegou a boli
nha e caminhou uma distância assim de 
vinte metros, com a bola no ar, sem 
bater, ia de calcanhar, de cabeça, de 
joelho. Nós ficamos apavorados. De 
boca abe11a. E eles treinavam no nosso 
campo, que era aqui nos fundos da pei-



'' 

xaria do Arlindo. Hoje tá lá abandona
do, não existe mais. E ia uns trinta gu
ris tudo atrás dos nossos ídolos, e uma 
vez o Teté - que era treinador do Inter
nacional e da Seleção Brasileira - dis
se assim para mim: "Ô guri, entra aqui 
na ponta direita". Os outros caras fica
ram tudo brabo: "Pô .... ". Ele dava as
sim três minutos para cada um -pon
teiro esquerdo, lateral esquerdo ... - e 
eu joguei os três minutos e ele: "Aqui 
ó, dá lugar para outro. Vêm tu aí de 
calça azul, vem." O goleiro da seleção 
era o Sérgio - que tinha o apelido de 
Sérgio Chorão - e ele ficava atrás da 
goleira. Cada vez que a bola passava 
pelo gol a gente tinha que ir lá no meio 
do gravata! buscar a bola, porque não 
tinha rede.Às vezes nem era golo, pas
sava por fora, e o Teté dava. Esse tipo 
de coisa, que a gente quando era guri '' gostava de fazer. 

João José Pinto, motorista aposentado 

Na década de cinqüenta, o Grêmio Es
portivo Belém Novo era fortíssimo, era 
uma loucura, o pessoal era alucinado. 
Não existia Grêmio e Internacional, era 
o Belém Novo. Então, a gente formou
um time poderoso. Aqui nos domingos 
tinha o campeonato da região. O lazer 
aqui do pessoal era o futebol. Esse clu
be fez um salão, uma parte social. A 
SABEN já existia no tempo em que o 
pessoal era veranista aqui. Ficaram, 

'' 

'' 

então, dois clubes sociais. O Belém 
Novo levantou muitas taças. O Hotel 
Cassino era a concentração dos joga
dores do Grêmio, do Internacional e da 
Seleção Brasileira. Então, eles nos cha
mavam para fazer os treinos. Mas aqui 
o preparo físico era de varzeano. O
Hotel Cassino era de qualidade e per
tencia à família Bentz. Na mesma épo
ca em que terminou o Balneário, ele 
também acabou. O fim do balneário foi 
o fim do Hotel. Naquela época, o pes
soal ganhava dinheiro no verão como
hoje ganha o pessoal de Irnbé, Pinhal,
Cidreira, etc. '' 

Paulo Pacheco, médico veterinário 

Nós tínhamos grandes valores aqui em 
termos de artistas, jogadores de fute
bol, essa coisa toda. O nosso lazer aqui 
era o futebol, naquela época a gente ia 
ao futebol, namorava, ia na cancha reta, 
né. Ali no Chapéu do Sol tinha uma 
cancha reta, a gente dançava nos bailes 
e combinava: 'Amanhã tu vai para car
reira?' Então a gente ia para as carrei
ras e não via carreira nenhuma, ficava 
era namorando. '' 

João José Pinto, motorista aposentado 

Ainda hoje isso acontece eu me criei 
assim, também não posso reclamar. Nós 
tínhamos uma certa rejeição ao pesso
al que vinha de fora, com os que apare
ciam por lá. Teriam que ser convida-
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dos por algum amigo, apresentados, 

para que pudessem participar de fes

tas, e inclusive do clube.Senão, não 

entrava. '' 
Arno Warczawski, funcionário público 

Os turistas deixaram profundas marcas em 

Belém Novo. A configuração do bai1To como um 

local de descanso e veraneio dos porto-alagrenses 

talvez seja, entre todas, a herança mais importante. 

Atual fachada do Hotel Cassino 

78 • MEMÓRIA DOS BAIRROS - BELÉM NOVO 

A estrutura montada para atender ao visitante, fosse 

mais ou menos abastado, sedimentou na lembrança 

de muitos moradores um tempo de divertimento e 

glamoltl: Grandes construções, como os restauran

tes Leblon e Copacabana, o Hotel Cassino, os cine

mas, ainda são referências rec01Tentes quando se toca 

no período. Para além destes marcos físicos, porém, 

há a lembrança de um cotidiano paradoxalmente 

agitado e calmo - marcado pelas festas e confra

ternizações em espaços refinados e pela serenidade 



dos detalhes e pormenores da vida transcorrida nes

se tempo "áureo". 

'' 
O local onde o hotel Cassino está as

sentado foi a base da primitiva estân

cia do Morrinho, que deu origem a Be

lém Novo, mas só muitos anos depois, 

no final dos anos vinte, é que come

çou a construção do Hotel Cassino. 

Como era balneável, e Belém Novo era 

o distrito de turismo da Cidade, gran

de parte dos moradores do centro se

hospedavam no hotel. Fim de semana,

ao invés de subir a serra, como se faz

hoje, eles vinham para cá. Era um ho

tel grande, se eu não me engano tinha

vinte e oito quartos na época. Posteri

ormente, até me lembro bem porque

eu era guri, a seleção gaúcha esteve

hospedada aqui. Naqueles anos a se

leção gaúcha jogava contra a seleção

do Paraná, a carioca, a paulista, etc.

Assim como a seleção vai para o Ca

xambu, para as senas do Rio de Janei

ro, a Seleção Gaúcha vinha se concen

trar aqui. E a gente era guri e queria

ver os craques, que nessa época era o

Adãozinho, Tesourinha, Júlio Peter

sen, etc.

O Leblon, eu não posso lhe provar, mas

eu sempre soube que era de proprieda

de do Município. Nessa época década

de cinqüenta, era muito organizado, era

um bar-restaurante muito freqüentado

pela população de Porto Alegre. Lá se

'' 

realizavam bailes de Carnaval. A SA

BEN organizava carnavais e bailes fa

miliares e, nas tardes de domingo, era 

comum ter o Suerê - como se dizia na 

época-, que era uma reunião dan çan

te. Lá no Leblon tinha sorvete, café, chá 

.. essas coisas. Havia um movimento 

social no Leblon, que congregava a 

comunidade, mas com aquela loucura 

da cidade grande - que vai triturando 

essas coisas todas, essa ânsia das pes

soas aparecerem e desaparecerem com 

a mesma intensidade- ficou assim ati

rado como está. '' 
Alberto Koller, professor 

Pois eu sei é que fizeram o Hotel Cas

sino ... O seu Marques morou ali por 

muitos anos. Vinham pessoas do Cen

tro veranear, vinha colônia de férias 

para cá. Do futebol vinha seleção do 

Paraguai, do Uruguai, todos procura

vam aqui. Os campos aqui eram uma 

maravilha. Eu me criei vendo as pes

soas subindo e descendo aí. 

Belém era o Leblon, que era a coisa 

mais linda, aquele café colonial, aque

le povaréu do inferno, precisava ver a 

festa. Aquilo tinha parque de diversão, 

brinquedo para as crianças, na beira 

da praia todinha. 

Ficava o Leblon tomado todinho, essas 

casas de veranistas ficavam cheias. Che

gava o verão e meus tios, primos, vinham 

todos veranear aqui. O Veludo aqui era 
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a coisa mais linda, vinha um pessoal de 
baii-aca. Era a coisa mais linda. A gente 
fazia baile de carnaval, vinha cá para 
lado de Belém, convivia, era uma festa. 
Belém era uma festa, a praia era a coisa 
mais linda de caminhar. Eu só fui co
nhecer o litoral do Estado quando meus 
guris estavam com dez anos, não se fa-
lava em praia por aqui. Não tinha jun-

'' cos na beira do rio, era limpinho. 
Noraci Martins Pinto, dona de casa 

Interior do antigo Restaurante Leblon 
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' 
O prédio do Leblon era administrado 
pela Associação dos Funcionários da 
Prefeitura. Deixei de ser vendedor am
bulante e em quarenta e oito comprei 
aquele restaurante. Eu fiquei três anos 
por lá. Onde está o restaurante era uma 
praia muito concorrida. Havia o seu 
Guido Bianchi, que tinha uma linha de 
ônibus muito boa, muito eficiente. Le
vava milhares de pessoas para Belém 
aos domingos. Era muita gente e iam 



apertados. E depois para voltar, as filas 

iam até de madrugada. Para ir, iam com

passadamente, mas para voltar queri

am voltar tudo na mesma hora. Era, por

tanto, um lugar de veraneio, tinha mui

to veranista lá. Havia até desembarga

dor, que no momento eu não recordo o 

nome. E tinha também o seu Pacheco, 

alto funcionário do governo que tam

bém veraneava. Aquela volta do Leblon 

tinha umas casas boas, como tem até 

hoje. 

No restaurante eu caprichei. Botei azu

lejo nas paredes, fiz balcão novo e tor

neira. Sabe como é que eles lavavam 

os copos? Em um tonel embaixo do bal

cão, um tonel de água suja. Naquele 

tempo, Belém Novo era um lugar apra

zível. Eu mandei const ruir, para alu

gar, mais ou menos umas vinte duas ca

sinhas, para o pessoal trocar de roupa. 

Alugava também calção de banho. Eu 

também mandei construir uma peça 

grande com umas gavetas para guardar 

as roupas do cliente. Então as pessoas 

se trocavam na casinha e entregavam a 

roupa ali e recebiam uma ficha nume

rada com uma joaninha que prendia no 

calção. Então, quando voltava entrega

va a ficha e recebia a roupa. Era para 

homens e mulheres, mas a casinha era 

individual, cabia só uma pessoa. Com 

o tempo sumiu. Eu sai em cinqüenta e

um. Aí entrou o Polleto, que ficou mais

de trinta anos lá. O Polleto gostava

muito de floricultura, e deixou aquele 

restaurante que era um brinco. Ele ti

nha andado pelo Amazonas e trouxe 

umas plantas de lá. Ficou muito boni

to. Tinha gente que ia lá só para olhar 

as plantas Havia um barquinho peque

no, uns cinco metros, era um veleiro, 

mas eu tirei as velas e ele andava só 

com o motor e se cobrava para o pes

soal dar uma voltinha. O Polleto ganhou 

dinheiro lá e ficou conhecido em Porto 

Alegre por causa do tal 'Galeto ai Prim

mo Canto', que depois se espalhou pela 

cidade. Ele atendia bem e tinha muita 

freguesia. Uma vez uma orquestra in

glesa acampou lá. Aí a gente teve mui

ta dificuldade na hora de atendê-los. 

Ninguém falava inglês. Havia umas 

aparelhagens de som muito boas por lá, 

que é de quando eu comprei. Então, os 

veranistas todos os dias iam dançar. 

Levavam discos e ocupavam a apare

lhagem - uma eletrola de luxo, da boa. 

No início, para o senhor ver, não havia 

padarias em Belém Novo, e o pão de 

sanduíche eu tinha que comprar no cen

tro. Trazia de ônibus. A carne por exem

plo: naquele tempo carneavam o bicho 

em cima do couro, num lugar chamado

Chapéu do Sol. O homem que morava

lá carneava. Ele carneava e vendia o 

dianteiro, as costelas, a cabeça, o pes

coço ... mas a traseira e os quartos fica

vam para mim. Aquilo durava uns 

quantos dias na geladeira. A galinha, 
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os ovos e o leite a gente comprava do 

pessoal de lá mesmo. O Polleto ficou 

até o final dos anos setenta. Depois a 

minha irmã gerenciou o restaurante por 

uns tempos, em seguida ela vendeu para 

um casal de uruguaios. Era uma cala

midade aquilo lá. Eles tinham uns ca

chmTos grandes e peludos. Os cachor

ros andavam soltos no meio do salão. 

Consta que os cachorros queriam su

bir, botavam as duas patas na mesa para 

pegar o bife do freguês. Não sei se isso 

é verdade. O povo inventa muita coisa. 

O Polleto botou uma churrascaria com 

piano, uma pista de dança e envidra

çou tudo em volta. A filha do Polleto 

tocava piano. Havia uma fila imensa 

para comprar alguma coisa. Tinha que 

pedir pelo amor de Deus que se acal

massem, porque avançavam, todo mun

do queria na mesma hora. Chegava 

meio dia e o pessoal ficava acampado 

Confraternização nas dependências externas do Restaurante Leblon 
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'' 

'' 

lá embaixo das árvores. Tinha cinco, 

seis atrás do balcão atendendo, e mais 

os garçons. Eles ganhav am dez por 

cento de comissão, mas era proibido 

cobrar do freguês. Estava tudo escrito 

no cartaz pendurado na parede. Porque 

a SUNAB obrigava a tudo. O Polleto fez 

um quiosque depois, em frente do res

taurante. Embaixo das árvores, ele fez 

um prédio com toda a infra-estrutura. 

Tinha umas mesinhas e lá o pessoal 

comia. O pessoal de Belém vendia le

nha para os fornos, de carroça. Vendi

am o tronco inteiro e a gente tinha que 

cortar a machado para·botar no fogão . 

Amandio Santana, comerciante aposentado 

O Hotel Cassino era de luxo. Na época 

o pessoal falava, a gente passava na

frente e olhava aqueles carros entrar e

sair. Eu sabia que era um hotel de luxo,

pessoas de poder aquisitivo que vinham

parar aí. '' 
Maria de Lourdes Remião Junghahnel, 

funcionária pública 

O seu Nicola, um argentino, uma pes

soa maravilhosa, tinha uma filha cha

mada Helena, ele era o dono do Copa

cabana, um bar assim na beira da praia, 

que tinha muito movimento, recebia 

muita gente do Centro. Ele era o dono 

daquilo ali, tinha uma filha, uma moça 

muito bonita. Depois ele até botou um 

cinema. Mas esse bar, o Copacabana, 

'' 

também era muito bonito, vinham as 

mulheres do centro, essa coisa toda, e 

aquilo virou uma folia danada. 

Eva da Silva Moraes, dona de casa 

Nós fomos residir em Belém Novo em 

1951, eu, o meu marido e a minha filha 

Odessa, que tinha três anos na época. 

Aí nós fomos desenvolvendo, fomos 

progredindo. Nós tínhamos duas tem
poradas, a de verão e a de inverno. No 

verão tinha muito fluxo de banhistas, 

naquela época o nosso Guaíba possibi

litava o acesso a banhos, não havia essa 

poluição que existe. Terminando a tem

porada de verão em março vinha de in

verno, com outro tipo de clientes. Aí 

tínhamos o famoso Café Colonial, e vi

nham clientes ali do Bom fim, Oswal

do Aranha, os israelitas eram muito 

assíduos. Nós tínhamos muitas plantas, 

tinha piano, que ficava à disposição de 

quem quisesse, e aos domingos sem

pre tinha uma música, né. 

Com o tempo nós fomos fazendo aque

le relacionamento com os fregueses, e 

no fim se tornavam parte de uma gran

de família. Bem dizer era isso, uma fa

mília. Muitos iniciavam seus namoros 

lá, casavam, logo depois vinham os fi

lhos, as famílias foram crescendo com 

a gente lá. 

O Pituca era um grande fornecedor de 

peixes para nós, ele trazia aquelas tai

nhas maravilhosas daquelas ilhas aon-
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de ele pescava. Aqueles peixes fres

quinhos, aqueles bagres lindíssimos ... 

No meio da semana, então, ele sempre 

nos supria. Nós tínhamos muitos ami

gos pescadores, aquela turma era muito 

boa, pessoas humildes, muito nossos 

amigos. '' 
Julieta Polleto, comerciante 

'' 
Lá por t1inta e sete, quarenta, parece que

foi evoluindo. Veio a época de Belém 

Aspecto da antiga fazenda de Breno Caldas 
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ser um balneário de recreação do pes

soal: o desembargador Nelson Guima

rães, o desembargador Viera Pires, o 

primo dele, João Viera Pires - diretor 

da Caixa ... gente da alta sociedade que 

vinha veranear aqui. Aí abriram aquela 

parte de lá do Leblon para veranistas. 

Ali se fazia carnaval, se cercava o Le

blon todo. Era uma festa. E o grupo de 

lá também fazia carnaval no Hotel Cas

sino. Ali embaixo da figueira eles fazi-



'' 

'' 

am um grande tablado, e vinham as or

questras. No Leblon tinha o restauran

te, e ali eles faziam esses bailes todos. 

Eu era rapazote quando eles faziam es

ses bailes, que eram muito concoITidos. 

Vinha muita gente, vinham blocos da 

cidade. Era uma maravilha. Depois foi 

indo, foi indo ... vindo pessoas de fora 

que compraram residências aqui. No 

que tu pegares a faixa, no fim é o Le

blon. Do lado de cima do morro aquilo 

tudo era casa de veraneio, tudo, tudo. 

Só no verão é que eles vinham passar 

aqui, né. Era gente de poder aquisitivo 

elevado. '' 
Alpheu Só da Silva, comerciário 

O Hotel Cassino era um casarão, eu 

muito dormi naquela casa. Eu tinha um 

medo ... A dona ali gritava para minha 

mãe - a gente morava ali no Polonês 

- e pedia para eu ir dormir lá com ela,

porque o marido dela ia jogar. A casa

tinha vinte e tantas peças. A parte anti

ga ainda existe ali, aquela parte era a

sala de visitas, depois vinha vindo até

o corredor, tinha um quarto do lado do

outro. O dono ali era o Joaquim Mar

tins da Silva, que era neto desse Igná

cio Antônio da Silva, que é o nome da

rua aqui. '' 
Araci Jacinta Moraes, dona de casa 

Existia carnaval aqui no Hotel Cassi

no, no Leblon, no Copacabana. O Co-

pacabana tinha uma parte que era den

tro da água, tinha um sustentáculo fei

to com eucaliptos - às vezes, quando 

chovia quatro, cinco dias, a água che

gava a bater embaixo do assoalho. E o 

pessoal ali em cima, almoçando, jan

tando ... Tinha umas escadas de madei

ra que saía lá fora na rua, tipo de um 

trapichezinho de rua. E o Leblon tam

bém, a mesma coisa, teve grandes bai

les de carnaval. 

No Hotel Cassino vinha a seleção gaú

cha se hospedar, eles sempre gostavam 

de ficar em um local bem longe, então 

vinham para cá. A seleção brasileira 

também se hospedou ali, nós jogamos 

uma vez contra ela aqui no campo. Isso 

no tempo do Pelé, Garrincha, Zagalo, 

todas aquelas feras, e a gente, guri, fi

cava ali no meio deles. 

Nas festas aqui a gente pegava umas 

bolinhas de serragem, bem amarradi

nhas, coloridas, e jogava nas gurias. 

Tinha também o alto-falante, onde eles 

anunciavam: , Alô, alô, para moça de 

sapato cor-de-rosa, saia preta pá, pá, pá, 

vai esta música, com amor e carinho ... '. 

Aí chegava lá no escritoriozinho: 

'Quem foi que dedicou isso para mim?' 

Aí acontecia um monte de coisa, tinha 

a cadeia, que depois tinha que pagar 

para soltar, tinha ca1rnssel, roda-gigan

te. Um monte de coisa que a gente nun

ca vai esquecer ... Naquele tempo a gen

te caçava de funda, e hoje eu vejo um 
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' 

guri com uma funda e já vou para cima: 
'Pô! Tá a fim de matar passarinho?', 
mas eu fazia, né, não tinha quem orien
tasse ... 

João José Pinto, motorista aposentado 

Do Hotel Cassino eu lembro assim: 
quando moça, tinha um prédio muito 
bonito ali. O Hotel era lindo, muito 
bonito, tinha bailes de carnaval. O pes
soal da comunidade aqui até chegou a 
ir a baile de carnaval. Tinha brinquedo 
para criança, balanço, e o restaurante 
era muito bom, também recebia muita 
gente. 
A gente sente saudade daquela época, 
era uma beleza, depois eles foram ven
dendo toda essa praia aí, foram venden
do para grupos ... o Real comprou, fez 
colônia de férias. Então vai tirando da 
comunidade aquilo ali. 

Eva da Silva Moraes, dona de casa 

No início da década de quarenta, o Rio Guaí
ba, elemento referencial da realidade de Belém Novo, 
avançou sobre a região. É a enchente de quarenta e 
um, quando os moradores são surpreendidos por uma 
elevação no nível das águas, que causa transtornos 
enormes à comunidade é sentida, ai iás, em toda a 
cidade. Contudo, não são apenas os estragos que per
manecem na memória dos moradores, mas também 
o movimento de solidariedade empreendido para res
gatar e auxiliar as famílias mais carentes. A enchen
te, além disso, acabava por deixar ainda mais per
ceptível a ligação entre Belém e o Guaíba: ao mes-
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mo tempo em que o turismo, a pesca e o lazer eram 
potencializados pelo contato com a natureza, ficava 
clara a fragilidade da região caso as condições am
bientais não permanecessem estáveis. No futuro, 
após várias agressões ao rio, as atividades a ele vin
culadas entrariam em declínio. 

' 

'' 

Quer ver ó ... eu era muita nova, é como 
se fosse um sonho, mas eu lembro de 
uma chuva de pedra muito forte, e da 
minha mãe nos botando embaixo da 
mesa. Eu lembro que o meu pai nos ti
rou de dentro da casa de canoa, e nós 
viemos para cá, para onde é o Louro, 
que era uma parte mais alta, e tinha uns 
compadres deles que moravam ali. En
tão nós saímos de barco lá na praia para 
vir para cá, por causa da enchente. O 
centro, a praça, ficou tudo tomado de 
água. Quando caiu essa chuva, morre
ram todos os bichos que o meu pai ti
nha, até os porcos, a chuva matou tudo. 
As frutas caíram e a gente tinha muito 
arvoredo: bananas, laranjas, se perdeu 
tudo. Nessa chuva, eu lembro de ver 
tudo como se fosse um filme. Quando 
a gente é criança a gente guarda coisas 
assim ... '' 

Eva da Silva Moraes, dona de casa 

A enchente de 1941 foi braba, deu qua-· 
se na igreja a água do Guaíba. A praça 
ficou toda embaixo d' agua, toda essa 
parte baixa aqui ficou submersa. Eu 
passava por ali para comprar coisas nos 



'' 

'' 

bares e armazéns e passava por dentro 
dágua. A comunidade, depois, buscava 
lenha, essas coisas, e dava paras pesso-

'' as pobres. 
José Jacinto da Silva, agente administrativo 

A gente estava dentro de casa- a nos
sa casa ficava na beira da praia, mas no 
alto - os homens pegaram um bara
lho e começaram a jogar carta. Do lado, 
havia uma varanda para a gente dormir, 
descansar um pouquinho. Aí ficou todo 
aquele povo assustado com o aguaredo 
que estava vindo. A água foi fazendo a 
volta em nossa casa, veio vindo, veio, 
veio, chegou na cozinha, começou a 
entrar, veio entrando e foi até o meio 
da parede. Mas naquela hora a gente já 
tinha tirado tudo que era móvel de den
tro de casa. Eu fiquei na casa dos pri
mos do meu marido, e a mãe ficou na 
casa de umas comadres dela. 
As pessoas andavam de caiaque, den
tro da nossa casa, entravam por uma 
porta e saíam por outra. Ainda bem que 

''era uma casa bem feita, e não caiu nada. 
Araci Jacintha Moraes, dona de casa 

Na enchente de quarenta e um a água 
teve a um metro, um metro e meio de 
altura na parada do colégio Flores da 
Cunha, e se projetou para dentro da 
praça. Choveu trinta dias consecutivos, 
sem parar, ininteITuptamente, dia e noi
te sem parar. Então, naquela época, o 

pai era guarda civil e era ele quem re
colhia os flagelados da ribeirinha e le
vava eles para a igreja, que naquela 
época não tinha nem casa canônica, mas 
levava eles para dentro da igreja mes
mo. Eles tinham uma roupa para mu
dar, tinha comida ... o pai distribuía 
comida para eles. Às vezes era pão, 
bolacha em sacos que se distribuía para 
os flagelados. Então nessa época mui
ta gente ficou dasabrigada, perdeu os 
animais. MoJTeu cabrito, morreu boi, 
morreu porco. Os bichos apareciam 
aqui na praia. Apareceu também uma 
casa aqui na praia, era um chalé assim 
de duas ou três peças, sem as telhas, só 
o madeiramento, cara. Apareceu boi
ando mais ou menos na frente da casa 
do Flávio Alcaraz Gomes. '' 

João José Pinto, motorista aposentado 

Acompanhando tendências ditadas pelos cen
tros urbanos mais desenvolvidos, a população de 
Belém Novo toma contato com elementos "clássi
cos", sempre citados quando se retoma a história 
nacional ao longo do período décadas de trinta, qua
renta e cinqüenta: o rádio, as agitações de carnavais 
inesquecíveis mas ainda "bem comportados" e o 
contato com o cinema e seus astros. 

'' 
O cinema era de um espanhol, num pré
dio onde hoje é o Lunardelli. Era uma 
construção antiga, de madeira, um cine
ma comprido. Tinha matinê e à noite tam
bém. A meninada - a minha filha, in-

MEMÓRIA DOS BAIRROS - BELÉM NOVO • 87 



clusive-fugia de casa para ir nas mati
nês. Ia ela e uma menina chamada Bere
nice, que era amiguinha dela, e filha do 
doutor Oscar. Era muito gostoso ali. 
Tinha filme de bang-bang, essas coi
sas, também tinha dias que era roman
ce. Eu pouco ai no cinema, não tinha 
tempo, né, a gente trabalhava muito e 
não dava para sair. Às vezes eu ía acom- '' panhar a minha filha. 

Julieta Polleto, comerciante 

Antiga casa de veraneio 
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'' 

Passava uns filminhos bons. Filme me
xicano, filme nacional ... era bom o ci-
nema '' 
Amandio Santana, comerciante aposentado 

Até que um belo dia chegou aqui uma 
mesa de bilhar e isso foi o maior susto, 
puxa, uma mesa de bilhar aqui em Be
lém Novo ... Coisa de cidade grande, né. 
Não tinha isso aqui. As brincadeiras do 
meu tempo de gurizão era brincar na 



'' 

praça, de polícia e ladrão, futebol, ou 
pescar, fazer pescarias lá do outro lado, 
de canoa ... Passeios assim, bonitos ... 
Essas eram as atividades aqui na nossa 
época, antes do advento da televisão. 
Mas já tinha o rádio, desde 1927, né. 
Mas essas pequenas atividades foram 
violentamente deturpadas pelos meios 
de comunicação que surgiram aí, avas
saladores. 

Alberto Koller, professor 

Na inauguração do cinema tinha banda 
de música, a banda na frente e todos os 
familiares atrás. Chegamos lá e era ci
nema mudo ... Claro que tinha de pas
sar filme de mocinho, né. Teve uma 
hora em que o mocinho estava numa 
choupana, se despedindo da mocinha, 
e apareceu o bandido. Quem estava as
sistindo o filme via, mas o mocinho 
não. Então uns daqui de Belém ficaram 
assustados e começaram a gritar: 'Olha 
o bandido atrás da moita!' Aí o moci
nho viro e atirou, e diziam eles: 'Viu,
salvamos eles ... '' 

Mary Vieira Pedroso, dona de casa 

Ah, o cinema lá não era todos os dias, 
mas tinha. Durou pouco, não foi bem
sucedido. Só sábado e domingo. Cine
minha como esses do interior, dessas 
cidadezinhas pequenas, desses lugares '' 
fraquinhos. 

Amandio Santana, comerciante aposentado 

No começo, antes da televisão, tinha 
muito público para o cinema, era uma 
novidade aqui em Belém Novo, né. 
Naquela época, para ir ao cinema, ti
nha que ir lá no Cinema Avenida, no 
Roma, lá no Centro. Quando veio ci
nema para cá o pessoal ia de cavalo, 
carroça, ca1Teta, bicicleta, se amarrava 
aí na praça. Tinha o Cine Arte e o Bel
grano. 
O primeiro filme que passou aqui no 
Cine Arte foi 'Tudo por um beijo' Mas 
o que tinha de ... toda a coisa tem a sua
parte cômica, né: naquela época o ci
nema tinha aquelas máquinas de proje
ção, com disjuntores de fusíveis, que
queimavam. Então o dono do cinema
já tinha quatro ou cinco fusíveis pron
tos -tirava um colocava o outro. Eram
com rosquinha, lembra? Vocês não pe
garam isso ... Às vezes parava quatro ou
cinco vezes durante um filme. Então
tinha essa paite cômica: 'Olha, quei
mou!' Todo mundo no escuro e quei
mava ... aquela farra!
Passava muito seriado ... um que pas
sou era a 'Deusa da loba' ... Parece que
quarta-feira era o dia da 'Margarida',
quando as mulheres não pagavam en
trada. E sempre tinham aquelas 'maca
cas de auditório né, sempre existiu isso
e sempre vai existir. As mulheres fazi
am um alarido, uma gritaria, fingiam
que desmaiavam. Naquela época ti
nha ... O Francisco Alves, que era um
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bacanão, né. Tinha os cantores, que 

eram paixão das mulheres não pela be

leza, mas pela voz, que antigamente ti

nha que ter aquele vozeirão ... Carlos 

Galhardo, Orlando Silva, João Dias ... 

Tinha também as mulheres, a Marylin 

Monroe, a Lana Turner, as vedetes 

americanas ... até tinha a Dercy Gonçal

ves, que foi uma vedete nossa, tem seus 

noventa e três anos hoje ... 

Angulo da praça central de Belém Novo 
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Antes do cinema, o grande lazer era o 

rádio, principalmente as novelas radio

fônicas. Nós tínhamos naquela época a 

Rádio Fa1rnupilha, que tinha um cast 

de novelas muito bom. Aos domingos 

era imperdível começava às oito e ter

minava às nove. Ninguém perdia, e era 

considerado o melhor cast do país. Dei

xa eu ver se eu ainda me lembro de al

guém ... o Jarbas Alaor, o Luiz Mene-



'' 

zes, o Darci Fagundes, os programas... ''tinha Ciranda Generosa, e aí por diante ... 
João José Pinto, motorista aposentado 

O lazer aqui, nas décadas de quarenta, 
cinqüenta, era uma maravilha, tinha 
campo de futebol, teatro, cinema. A 
Dirce era uma que trabalhava no tea-
tro. Todos os sábados eles passavam fil-
mes, e tinham também os guris do tea-
tro, era muito lindo. Traziam muitos fil-
mes, tinha os da Carmen Miranda, que 
eu nunca esqueço: "A noite no rio", era 
branco e preto, e ainda não tinha tele-
visão naquele tempo. Os donos do ci-
nema eram o Milton e o Nicola. 'Ah, 
eu vou no Milton'; 'Ah, eu vou no Ni-
cola'. Era aquela correria ... Era só uma 
vez por semana, aquela máquina fazia 
um barulhão, eu me lembro que cansa-
va de subir lá na sala de projeção para 
ajudar. Arrebentava a fita, né. T inha 
muito público para o cinema, mas quan-
do um fazia lá, o outro não fazia aqui. 
Um fazia sábado, o outro fazia domin-
go. Às vezes tinha quarta-feira, no Ni-
cola. 
Depois veio a televisão - ela veio 
para o Brasil em cinqüenta, eu me lem
bro que o meu marido foi em São Pau
lo e voltou apavorado, contando. 
Quem comprou a primeira aqui em 
Belém foi a minha irmã, e eu vivia na 
casa dela, era assim ... todo mundo lá. 
Lá em casa era a mesma coisa, a gente 

'' 

tinha gal�na, se reunia todo mundo lá ''para ouvir. 
Noraci Martins Pinto,dona de casa 

Romance estava descartado, porque o 
pessoal que vinha para o cinema esta-
va mais na faixa etária de quinze a de-
zoito anos. O pessoal queria mais era 
ver bang-bang, filme policial. .. e, lógi-
co, os seriados. Os seriados de antiga-
mente eram como as novelas de hoje: 
quando tenninava o seriado de segun-
da se pensava que na terça é que esta-
ria bom no fim da terça, parecia que 
era na quarta, e assim por diante ... es-
tava sempre esperando uma ação nova, 
um acontecimento novo ... 
Eram seriados que não duravam muito, 
que terminavam rápido. Se as projeções 
fossem mais longas, acabaria em dois 
dias e aí o dono não teria lucro nenhum. 
Digamos que passasse na sexta e na ter-
ça. No final da sexta a gente já ficava ''chuleando que viesse logo a terça, né? 

João José Pinto, motorista aposentado 

O que faziam estes moradores de Belém na dé
cadas de trinta, quatrenta, cinqüenta? Remanescen
tes das fazendolas, das olarias, do comércio via-rio, 
os habitantes da região agora em maior número atu
am num leque mais amplo de atividades. Muitos pas
saram a se ocupar dos serviços públicos, outros se 
dedicam ao comércio e à construção civil. Com as 
novas facilidades das vias e meios de transporte, as 
longas viagens entre o centro da cidade e o bairro se 
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tornam uma dura rotina para alguns moradores. Por 

fim, havia ainda a produção agrícola - embora seja 

difícil precisar o quanto do que era plantado em fun

ção do comércio, afinal, quase todas as casas tinham 

sua horta, conjugada a uma pequena criação de ani

mais e alguns tambos de leite que, na década de cin

qüenta, decaem pela metade. 

'' 

'' 

Basicamente, tinha comerciantes ... não 

existia o supermercado naquela época, 

existia o armazém, ou bodega, onde ti

nha, nos depósitos de madeira, os pro

dutos. Tinha a bomba de gasolina, que 

naquela época era à manivela. Eu me 

lembro que, depois, apareceu aquela 

igual a dos filmes de caubói, quando tu 

via um deserto e lá adiante uma maqui

ninha ... tipo um vidro redondo, uma 

tonezinha assim de metal. 

A maioria dos que passaram a residir 

lá eram funcionários públicos, do Es

tado ou municipais. Isso na época que 

eu me criei, em quarenta, cinqüenta. 

Quanto à pesca, tinha muito pescador 

aumentou porque as famílias começa

ram a aumentar. Os pescadores não 

eram ali da vila. O nascedouro deles 

todos é lá no Arado, depois vieram para 

Belém, e aí para a Vila. Começaram a 

ficar, casar, ter filhos, mas sua origem 

é o arado. '' 
Arno Warczawski, funcionário público 

Os meus clientes eram os veranistas e 

os habitantes fixos, mas tinha muito 
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veranista. Era como em Cidreira, Tra

mandaí, no inverno ficavam muitas ca

sas fechadas ... Eles vinham no fim de 

semana para cá, tinham cano. Fim de 

semana, nosso movimento era no fim 

de semana. Naquela época, o cliente 

chegava e pedia: 'Me dá dois quilos de 

pão, três quilos de pão.' Hoje o cara 

pede: 'Três cacetinhos, cinco caceti

nhos.' Tu vê como mudou a coisa ... An

tigamente era caderno. O cara compra

va durante um mês, fazia caderninho, 

de vez em quando ele vinha e pagava. 

Hoje já não tem mais, hoje é cheque, 

esses tíquetes, vale-refeição, não-sei-o

quê ... '' 
Darci Marcos, comerciante 

Eu saí do colégio com quinze anos e 

tinha o curso primário e o de admissão 

no ginásio. Aí já comecei a trabalhar, 

mas como o trabalho em Belém Novo 

era muito difícil o sujeito tinha que tra

balhar nos tambos de leite, na constru

ção civil ou na agricultura. E eu traba

lhei na construção civil até os dezoito, 

dezenove anos, e com vinte e um eu 

tirei a carteira de motorista e trabalhei 

no caminhão de uma loja de tecidos, 

puxando lenha do trapiche para as cal

deiras da fábrica. Depois deixei de tra

balhar como motorista de caminhão e 

fui trabalhai· com táxi. Fui cuidar de 

uma frota de táxi. 

Meu avô- que também morou aqui em 



'' 

'' 

arroz o bodegueiro vendia. Era enro
lado ali na hora. Tinha uns papéis em 
cima do balcão, pegava o papel, pesa
va, embrulhava e cobrava. Máquina 
registradora pouco a gente tinha. Má
quina de somar, só manual, se é que 
existia. '' 

Amandio Santana, comerciante aposentado 

Belém Novo-tinha na época um açou
gue. Hoje não existe mais açougue, é o 
supermercado que vende tudo. Nós tí
nhamos um açougue onde hoje é um 
bar, passando a igreja, e nessa época a 
gente carneava aí na praça. Não tinha 
carimbo não tinha nada. Vendia o gado 
ali e não tinha nada de Secretaria da 
Saúde, isso não existia. Às vezes se 
carneava ali na Boa Vista e vendia em 
cima do catTO e pronto, cara. '' '' 

O pessoal daqui não tinha indústria,
eles viviam da agricultura. Era tambo 
de leite, era criação de gado, era ola
ria, plantação de arroz e muitos pes
cadores viviam do rio Guaíba. Naque
la época pescavam muito peixe aí. 
Aqui tinha quatro ou cinco armazéns, 
onde hoje é o supermercado Lunarde
lli, era um armazém colonial. Na par
te de baixo da praça tinha um tio meu, 
o tio Trajano que tinha outro armazém
daqueles grandes que vendiam de 
tudo: roupas, tecidos ... Ali do lado da 
igreja tinha outro com uma padaria nos 
fundos. 

João José Pinto, motorista aposentado 

O armazém que havia na época era do 
seu Pedro Rocha e o do seu Trajano. E 
aqui na esquina era a bomba de gasoli
na, depois passou para armazém tam
bém. Tinha três, então. Aqui mesmo as 
pessoas plantavam muito. Eu, por 
exemplo,na casa do meu pai tinha tudo, 
ele plantava de tudo, frutas, verduras ... 
A gente nem comprava, não havia aque
les verdureiros, aquela coisa de vender 
verduras, vender galinha, não tinha. 
Cada um possuía o que era seu, os ar-
mazéns era só para o necessário. '' 

Noraci Martins Pinto, dona de casa 

Comércio tinha. Tinha os tais de ar
mazéns que vendem tudo. Secos e Mo
lhados era o nome. Vendiam tudo a 
granel. Naquele tempo era pesado na 
balança. Se o cara queria quinhentos 
réis, que era cinqüenta centavos, me
tade de um cruzeiro de farinha, sal ou 

'' 

'' 
Alpheu Só da Silva, comerciário 

Aqui tinha um comércio de subsistên
cia, para abastecer as famílias. Havia 
um armazém grande, desses de campa
nha, que vendia de tudo: roupa, sapato, 
remédio ... Aí vinha aquele pessoal, os 
mascates, que abasteciam os vendedo
res em cima de mula e catToça. Isso na 
década de trinta. Depois começaram a 
surgir os armazéns conc01Tentes: uma 
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loja de madeira e material de constru
ção, por exemplo. Depois vieram ou
tros, hoje já tem seis supermercados 
aqm. '' 

Paulo Pacheco, médico veterinário 

'' 
Meu pai estava na agricultura e a gen
te ia mal, botamos tudo fora na plan
tação e viemos para cá, para mudar de 
vida. Eu segui na pesca, nunca tive 
outro emprego. O meu pai era autôno-

Restaurante Leblon nos dias de hoje 
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mo, fazia obras, era pedreiro, construía '' 
canoas. 

Francisco Viegas da Silva, pescador 

O meu pai tinha uma horta muito gran
de, tinha uma vaca para tirar leite, ti
nha criação de porco, galinha, todo 
mundo tinha. O meu pai, quando mata
va os porcos, fazia assim na época: um 
era para família e outro para distribuir ... 
Tinha também um dentista, que ia uma 



'' 

'' 

vez por semana no Centro. Então ele 
mandava alguém em todas as casas para 
ver o que queriam, se precisavam de 
alguma coisa. A gente não tinha lojas, 
lojas de calçado - até porque naquela 
época se usava tamanco - e o comér
cio era assim: tinha os alimentos -
secos e molhados. Depois tinha as fa
zendas ... 
Os dois armazéns que tinha eram Ro
cha, uma era o Trajano Rocha, o outro 
era o Pedro Chaves da Rocha. '' 

Adda Vieira da Silva, dona de casa 

Na Vila de Belém tinha uma padaria, 
um cinema - o cinema do Nicola -
eu lembro que não tinha farmácia ... Ti
nha um doutor que trabalhava ali tam
bém, mas só vinha uma vez por sema
na. E tinha também uma peixaria. Mas 
o grosso da compra a gente fazia no
Lami, pelo menos nós aqui no Chapéu

'' do Sol.
Geny Pinto Machado, dona de casa 

Havia muita produção caseira de ba
nhas, de estripados, muita galinha, ovos 
para a venda ou subsistência. De fora 
vinham roupas, artigos manufaturados 
que não eram produzidos aqui, e o açú
car, o café, tamancos, essas coisas, viu ... 
Nós tínhamos aqui um empório que ti
nha de tudo que você pode imaginar, 
tinha até medicamento ... Agora, com o 
tempo, as casas especializadas mataram 

'' 

esse empório, né? Porque vieram far
mácias, padarias, madeireiras que ven
diam pregos, lojas de calçado ... enfim, 
acabou, né? '' 

Luiz Alberto Koller, professor. 

Meu pai veio para Belém na década de 
vinte, para trabalhar numa olaria que 
tinha ali por onde é hoje a Sociedade 
Polônia. A gente morou ali muitos anos, 
e depois meu pai foi ficando velho e 
parou de trabalhar em olaria. Aí ele foi 
trabalhar na praça, era funcionário da 
Prefeitura, jardineiro. A praça era lin
da, maravilhosa, porque ele cuidava e 
plantava flores, rosas, cuidava muito, 
brigava com a criançada. Todos os dias 
ele apanhava rosas e levava para dire
tora da escola, a dona Maria. Enfeitava 
a secretaria ... 
Antigamente o pessoal trabalhava nes
sas olarias, e trabalhavam muito na 
construção civil, principalmente a gu
rizada nova: os meus irmãos, por exem
plo, iniciaram na construção civil. Be
lém Novo era um bairro em crescimen
to, tinha muita gente fazendo casa. Eles 
eram, então, ajudantes de pedreiro, e 
depois de adulto cada um tomou o seu 
rumo, anwnou emprego no Estado, na 
Prefeitura aqui, mas era ainda muito na 
construção civil. Porque aqui em Be
lém nunca teve emprego, né, era comér
cio ... algum comerciozinho ... 
Chácara de produção sempre teve. Ti-
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nha os leiteiros - o seu Brasiliano, por 

exemplo, o seu Ermínio ... Eles tinham 

tambo de leite, vendiam de porta em 

porta. E tinha aqui pela redondeza, pelo 

Chapéu do Sol... que também abasteci

am Belém. E verdura eu acho que cada 

um tinha o seu, mais ou menos. Todo 

mundo plantava, desde o aipim, bata

ta-doce, a gente não comprava nada. 

Tinha laranja, bergamota, goiaba, li

mão, tinha de tudo. '' 
Eva da Silva Moraes, dona de casa 

Um capítulo à parte no que tange à produção 

de gêneros alimentícios em Belém Novo refere-se 

à psicultura, detentora que é de, pelo menos, duas 

vertentes: a pesca propriamente dita - o que in

clui o comércio - e a relação dela com a comuni

dade. As colônias de pescadores, bem como seu 

sustento, de alguma forma caracterizaram Belém 

Novo e se afiguraram em mais um componente de 

atração para os turistas que ali chegavam. As fes

tas de Nossa Senhora de Navegantes - nas quais 

os pescadores se encarregavam de transladar a ima

gem santa, colocando-os em um patamar de evi

dência e reconhecimento - uniam-se às da padro

eira do bairro e simbolizavam o congraçamento 

entre os diversos aspectos da vida do bairro: aque

les que variavam desde a vida nas pequenas fazen

dolas até a atividade pesqueira: 

'' 
Dentro da história de Porto Alegre, tam

bém é interessante a festa de Nossa 

Senhora dos Navegantes. Então, na 

colônia de pescadores era escolhido, 
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pela paróquia, o casal festeiro do ano. 

Era assim: o casal tinha que montar a 

procissão por água, convidar os outros 

pescadores da comunidade, embandei

rar seus barcos ... enfim, preparar tudo 

para fazer uma procissão bem bonita. 

O pessoal era devoto, havia esse lado 

da religião, da cultura e da fé, e a in

fluência disso tudo na pesca e nas coi

sas do gênero. A outra pa1ie da igreja 

preparava o que seria a procissão por 

te1n. Havia um barquinho ao lado do 

salão paroquial. Antigamente era uma 

coisa muito cultuada. Em fevereiro reu

nia, inclusive, muita gente de fora. A 

Nossa Senhora dos Navegantes ia de 

barco, e a santa daqui, a padroeira de 

Belém, ia por te1Ta e se encontravam 

num ponto na margem do rio, e vinham, 

novamente, por terra até a igreja. Com 

o decoITer do anos isto foi se perden

do, mas existe até hoje, só que o volu

me de pessoas não é tão grande como

era antigamente. As pessoas eram mais

dedicadas a esse tipo de evento. A pro

cissão por terra é mais forte porque o

pescado diminuiu, mas também decaiu,

não existe mais aquele barquinho e, às

vezes, nem mesmo vem buscar a outra

santa. '' 
Uilson Batista Xavier, autônomo 

A festa na igreja era assim: tinha os fes

teiros que eram escolhidos, tinha core

to com banda de música, faziam o lei-



'' 

tão, depois tinham as barraquinhas. O 
pessoal pagava um tanto para a igreja e 
colocava as barraquinhas. Na época, 
nós não tínhamos padre fixo. Vinha 
muito pessoal de fora, e tocava para o 
festeiro dar o almoço, dar tudo né, fa
zer a festa mesmo. Aquilo foi indo, foi 
indo ... depois um senhor deu a ima
gem da Nossa Senhora dos Navegan
tes. Aí então ficou a festa da Nossa 
Senhora dia 04 de setembro e a dos Na
vegantes dia 02 de fevereiro. Aí então 
fazia assim: a Nossa Senhora dos Na
vegantes vinha pelo rio, e a Nossa Se
nhora de Belém ia por aqui, pela Hei
tor Vieira, e se encontravam lá no Le
blon, aí depois vinham as duas juntas 
para a igreja. '' 

Ada Viera Silva, dona de casa. 

Tinha festa junina durante o mês de 
junho no dia treze, dia vinte e quatro e 
no dia vinte e nove. Aquilo ali teve, né 
cara, era uma semana de festa, era um 
mês de festa. Isso aí eu cheguei a pe
gar. Então a gente pegava assim: às seis 
horas da tarde ia duas, três da madru
gada, pulando fogueira, tomando quen
tão, pinhão, esse tipo de coisa. Mas esse 
tipo de festa tá ficando cada vez mais 
raro, tá diminuindo. Não sei se é situa
ção financeira ou o ânimo das pessoas 
.... Essas festas ocorreram assim ... de 
quarenta e cinco a sessenta, mais ou 
menos. Aqui na frente da minha casa 

tinha m _uit� fes_ta, fogueira que queima- '' 
va a noite mte1ra. 

João José Pinto, motorista aposentado 

Sem dúvida, para se compreender a complexi
dade da vida dos pescadores e suas famílias é ne
cessário entendê-los e valorizá-los mais profunda
mente e para além da ótica que a cristandade -
um de seus símbolos é justamente o peixe - lhes 
confere. Ou seja, como descendentes de Pedro e 
cuja profissão ainda hoje agrega algo de sacerdó
cio ou de missão descompromissada das necessi
dades materiais. 

'' 
Eu moro em Belém Novo faz sessenta
e poucos anos. A pesca ali foi boa. 
Existia peixe, se produzia, a gente ga
nhava dinheiro. Hoje está ruim, não 
vale a pena. Na minha mocidade se 
vendia muito peixe no mercado. Às 
vezes a gente saía para a Lagoa dos 
Patos, tinha uns comércios por lá. De
pois abriu um comércio. Antes era só 
um armazém, era difícil. O pescador 
tinha que comprar a crédito. Havia um 
armazém que eu trabalhei muito com 
ele - o cara está vivo ainda - aí de
pois que ele fechou e para "nós foi 
muito ruim, estragou tudo. Ele era um 
bom comprador, roubava um pouco de 
nós, mas era um bom comprador. Na 
Semana Santa, a gente entregava pei
xe para os engarregado da feira e vi
nha embora. Se vendia assim, perto da 
praia mesmo·. 
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Tinha que ir cedo, meu filho, levantar 
de madrugada quando o dia ia clarear. 
A produção dependia muito de se es
forçar . Uns não pegavam nada, não 
sabiam, a coisa não é fácil. Lógica cer
ta não tem. Eu já dei pegada de mil 
quilos de peixe. Bagre, com os que es
tavam estragado, ia a mil quilos e pas
sava. Tinha peixe estragado, mas aque-
le, é claro, não se pesava. Eu tenho sau- '' dades, mas o que adianta? 

Francisco Viegas da Silva, pescador aposentado 

'' 

'' 

'' 

Eu comprava peixe deles. Eles traziam 
alí na praia. Tu ia ali e escolhia o peixe 
que queria. '' 

Darci Marcos, comerciante 

Aquilo era muito bonito, porque além 
dos nossos pescadores, ali da beira do 
Guaíba, vinham outros pescadores da 
Ponta Grossa, do Lami, da Lagoa, e eles 
se reuniam todos ali para que a Nossa 
Senhora dos Navegantes saísse do lago 
do Leblon. A comunidade toda pattici
pava, as pessoas do centro de Porto 
Alegre vinham em grande número para 
acompanhar e, mesmo não sendo por 
água, acompanhavam ali na beira do 
Guaíba. '' 

Julieta Polleto, comerciante 

A pesca, tu pescava aqui mesmo lá pe
los anos setenta ... O Maurício Catari
na comprou uma canoa para pescar com 

98 • MEMÓRIA DOS BAIRROS - BELÉM NOVO 

Caixa d'água no Morro Cuíca 

um enxadão, para irem pescar lá na la
goa, mas depois que eles compraram 
não saíram daqui, entre a Ponta Grossa 
e o Mon-o da Cuíca, só pescavam ali -
não precisavam sair de Belém Novo. 
Dava muito peixe: bagre, piava ... tudo 
que era peixe. '' 

Ney de Souza Antunes, pescador 

Sabe-se, inclusive, que havia uma seção do 
Ministério da Agricultura, que se dedicava ao pro-



blema da pesca, mas que já no início dos anos ses
senta encontrava-se paralisada e quase em ruínas. 
Uma publicação da Prefeitura, de junho de 1961, 
registra, por exemplo, que o pintado, o bagre, a tai
nha, a piava, entre outros, eram algumas das espéci
es mais pescadas, variando de acordo com o mês. 
Nessa mesma época, o bagre, por exemplo, era ven
dido pelo pescador por Cr$ 26,00 o quilo e, em vir
tude da ação de intermediários, alcança o preço de 
Cr$ de 120,00 ao chegar no centro de Porto Alegre. 

'' 
A colônia Z-4 ficava num braço de ter
ra de propriedade do doutor Breno Cal
das - antigo proprietário do Coneio 
do Povo - na Ponta do Arado. Esses 
pescadores tinham, mais ou menos, de 
dez a quinze casas. Ou de dez a quinze 
famílias. Cada família tinha quatro ou 
cinco pescadores, então, se multiplicar, 
eram mais de cem pessoas. Eram ca
sais. Pessoas daqui, e era uma coisa 
muito bonita porque se comprava um 
peixe bom e variaçlo. Eles vendiam na 
beira da praia para os banhistas de Be
lém Novo. Na verdade, todas as tardes 
- às vezes de manhã - eles estaciona
vam as canoas atrás do grupo escolar
da praça, onde hoje está ocupado por
casinhas. Ali eles pescavam de caniço
e não era uma colônia, era o ancora
douro das canoas que vinham da colô
nia da Ponta do Arado. Eles levavam
mais ou menos vinte minutos de via
gem, quando chegavam estacionavam
as canoas uma do lado da outra e fazi-

'' 

'' 

'' 

am o seu comércio de peixe, como é 
feito naquele braço de Copacabana. 
Assim eles faziam, chegavam as cano-
as na praia, os moradores desciam e 
escolhiam o peixe na canoa. Vendiam 
também, em grande parte, na Bana do 
Ribeiro, e outra parte vinha de canoa '' 
para Porto Alegre 

Luiz Alberto Koller, professor 

Eu te digo o seguinte: hoje em dia não 
tem tantos pescadores quanto as pes
soas pensam que têm. Mas aqui atrás 
do Grupo Escolar, aqui peito da praça, 
tem algum, sim. E já foi dito, se eu não 
me engano, que os galpões dos barcos 
vão ficar aqui. Mas eu acho que tudo 
vai se localizar no ancoradouro, que é '' 
lá no antigo camping da Prefeitura. 

Shirley de Oliveira Vieira (Dona Chica), 

dona de casa 

O pessoal daqui não tinha indústria, 
eles tinham agricultura. Era tambo-de

. leite, criação de gado, olaria, plantação 
de arroz e muitos pescadores que vivi
am do Rio Guaíba. Naquela época se 
pescava muito peixe. '' 

Alpheu Só da Silva, comerciário 

Eu tenho um cunhado, ele é um dos pes
cadores de Belém, o Pituca. Inclusive, 
quando morria alguém afogado, a úni
ca pessoa que achava era o Pituca. Vi
nha bombeiro, vinha todo mundo, não 
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sei se ele já sabia, talvez pela direção 
da água, do vento, ele sabia mais ou 
menos onde estava o afogado. Alguns 
daqueles que vinham do centro vera
near abusavam da água, iam entrando, 
entrando, e de repente acontecia ... 
O meu cunhado era um dos pioneiros 
aí da pesca, que agora é tão pouca, eu 
acho que já não tem mais. Os meus so
brinhos todos se criaram pescando com 
ele, junto com o pai, mas só tem um 

Toda a beleza da pesca em Belém Novo 
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que é pescador. Depois de adultos, eles 
arrumaram emprego, foram trabalhar 
em outras coisas, porque a pesca não 
deu mais. Só tem um que parece que 
estava pescando em Itapuã, mas agora 
foi para outra praia, não sei se é lá por 
perto de Itapuã. Ele agora está pescan
do por lá, porque não tem mais aonde 
pescar. O meu cunhado ficou velho e 
os guris todos agora estão se aposen
tando e comprando rede, mas estão em 



'' 

'' 

Itapuã, com canoa e tudo, porque aqui 
em Belém não, eu acho que não deu 
mais. Os pescadores traziam o peixe ali 
para a peixaria do Seu Pedro e dali da 
Vila ia para o centro também, para o 
mercado. A gente comprava deles mes-
mo ou eles nos davam, porque todo ''
mundo era conhecido naquela época. 

Eva da Silva Moraes, dona de casa 

O seu Pituca era uma pessoa antiga 
aqui. Ele pescava peixes sadios, e a 
gente comprava diretamente dele. 
Quando ele chegava com o barco, o 
meu pai já costumava esperá-lo para 
comprar bagre. Aqueles peixes mara
vilhosos para se fazer ensopado. Ago
ra a gente compra assim, só quando é 
Sexta-feira Santa ou alguma coisa pa
recida. Em vez de comprar no centro, a 
gente compra aqui em Belém mesmo, 
na peixaria. 
Ele trazia o peixe inteirinho, pesava e 
enrolava com o jornal, e o meu pai tra
zia para casa. Mesmo acampando na 
beira da praia, e com a gente morando 
aqui, ele sempre mandava os seus fi
lhos virem avisar o meu pai, no dia an
terior, que ele ia pescar. Então ele sa-
bia certinho que o meu pai compraria ''os peixes dele. 

Rejane Carvalho Pereira, manicure 

Na minha mocidade eu vendia muito 
peixe no mercado. Às vezes eu saía para 

a lagoa, tinha comércio lá. A turma de 
São Lourenço vendia peixe por lá. De
pois abriu um comércio aqui, um ami
go tinha armazém e botou uma venda 
durante muito tempo. Agora está meio 
parado. 
Dava para viver da pesca, dava dinhei
ro. Teve um rapaz aí que se aposentou 
e até piscina fez, mas não dá para viver 
disso hoje em dia. Vi ver só de peixe eu 
duvido. 
Eu tirava uns seiscentos, oitocentos 
quilos, quase mil, mas terminou -
hoje a gente vai nesses mesmos luga
res e parece mentira, pesca dois, três 
peixes. Eu fiquei velho nesta costa bra
va aí defronte a Tapes, mas hoje não 
vai mais ninguém lá. A gente ia, se abri
gava lá, ficava dois ou três meses no 
verão, mas hoje não vale mais a pena. 
Eu tenho saudade, mas o que adianta? 
Antes só havia armazém por aqui, era 
difícil. O pescador só podia comprar a 
crédito. 
Agora têm uns compradores aí, que são 
pequenos, não são compradores de es
toque, quando aparece peixe, eles se 
atiram e compram, querem é três qui
los de um, cinco de outro." '' 

Francisco Veigas da Silva, pescador aposentado 

'' 
Os pescadores do meu tempo se apo
sentaram, o Guga, o Mirim, o Wálter. 
Naquela época o peixe deles mantinha 
Belém Novo inteiro. Eles vendiam para 
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'' 

fora tambér�1, n� A1mazém do Pedro ti- '' '' 
nha uma pe1xana. 

Noraci Martins Pinto, dona-de-casa 

Chegavam com o barco cheio de pei
xe, já tinha gente esperando e eles ven
diam na barranca do rio. Se tu quisesse 
eles estripavam o peixe, mas isso, é cla-
ro, era outro preço. Os pescadores tam- ''bém vendiam para a peixaria. 

Amandio Santana, comerciante aposentado 

Detalhe do cemitério de Belém Novo 
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No Arado Velho a minha família vivia 
mais da pesca. Tinha alguns que, às 
vezes, plantavam, mas a minha família 
praticamente viveu da pesca. Quem 
plantou muito anoz foi Breno Caldas, 
criava cavalo e gado. Naquele tempo 
tinha muito peixe - hoje em dia não 
dá mais - não tinha preço, mas tinha 
quantidade. Meu pai nos criou na pes
ca. Eu comecei a pescar com seis, sete 
anos ao lado do meu pai, com quinze 



'' 

anos eu tirei meus documentos de pes
cador profissional. Agora só dá um pei
xinho em fevereiro, março e abril, qua
se não compensa trabalhar. Olha, foi um 
período muito bom naquele tempo. Era 
outra época. De anos para cá a vida se 
tornou muito difícil para todos. A gen
te viveu numa boa. Vida controlada, 
mas boa. Hoje em dia cada um luta com 
unhas e dentes para sobreviver. Naquela '' 
época era bem melhor. 

Nilton Nunes da Silva, pescador 

Então o meu pai - por ter esse padri
nho que já trabalhava numa fazenda -
trabalhou numa olaria e na fazenda do 
Breno Caldas. Ainda havia essa parte 
da pesca - muito grande -tanto é que 
depois o meu pai virou pescador pro
fissional. Ele se introduziu na pesca 
porque aqui na beira da praia tem uma 
colônia, a Z4 - que era o nome de um 
jornal. Até foi interessante, depois de 
ele ter trabalhado em tudo, realizado 
vários serviços, ele acabou se profissi
onalizando na pesca. Depois, quando 
eu nasci, ele largou a pesca e foi para o 
município, se tornou funcionário públi
co. Ele largou por causa de mim, para 
estar mais peito da farrúlia, porque pes
cador, às vezes, sai e volta uma sema
na, um mês depois, dependendo do tem
po e da quantidade de peixe, pois não 
se podia guardar todo o pescado den
tro do barco. Então era uma vida as-

sim, muito incerta. Uma vez dava bas
tante, porque tinha a época do bagre, a 
época da tainha ... todo esse mananci
al. Não é como hoje, que está tudo de
predado, poluído. Naquela época o pes
soal às vezes tirava quatrocentos, qui
nhentos, seiscentos quilos de peixe num 
lance de rede. Naquela época, o tempo 
era mais valorizado. Era muito dinhei
ro. Dependendo da situação, o pessoal 

Campeando por Belém Novo 
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ia até a Lagoa dos Patos, em vários lo
cais longe, perto de Tapes, São Louren
ço, parte de Palmares. Havia uma salga 
na Pedreira e outra em Itapuã, e eles 
largavam o peixe lá. Ou traziam para 
cá, porque já havia o acerto com a pei
xaria de Belém Novo. Faziam uma per
muta, vendiam o peixe e tinham o di
nheiro garantido. Ou então, se a famí
lia precisasse, ia lá e tirava um dinhei
ro com a peixaria. Depois, quando os 
pescadores voltavam, descontavam do 
peixe, o tanto daquilo que a família ti
nha pego emprestado, e pagavam o res
tante do pescado. No rio tinha muito 
peixe. Na época em que a tainha entra
va - de dezembro a março- ela apa
recia muito aqui, agora não tanto, mas 
entrava bastante. Hoje em dia ela se re
sume à Lagoa dos Patos e um pouco 
aqui perto de Itapuã. Então, com o tem
po - acho que no final dos anos seten
ta e início dos oitenta - começou a 
diminuir o bagre também. Antes, de
veria ter de trinta a quarenta pescado
res. Eu sei que tinha uma parelha -
como eles diziam - ou tinha dois bar
cos, havia o proeiro e mais os ajudan
tes, ou então era um barco só, mas com 
uma aparelhagem bem boa. Antigamen
te, o peixe era selecionado assim: o pes
soal só queria aquele de sabor, com 
mais carne, e tinha alguns peixes que o 
pessoal botava fora, não queria saber. 
Hoje em dia, pega-se qualquer peixe, 
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se faz qualquer coisa do peixe. O biru, 
por exemplo: 'Eu não quero saber, é um 
peixe de terceira qualidade'. Hoje em 
dia, do biru se faz um filé muito bom, 
ele fritinho fica maravilhoso, mas na-
quela época não se dava valor. Já se 
pegou alguns dourados aqui, muito pei- ''
xe-rei, que é um bicho muito sensível. 

Uilson Batista Xavier, autônomo 

Se praticamente toda a população de Belém -
que viveu esta época - incorporou a idéia de um 
tempo "áureo", há uma questão menos charmosa 
que foi vivida de forma mais homogênea por to
dos: a precariedade infra-estrutural do local. Ao 
mesmo tempo em que podiam desfrutar das benes
ses do contato com a natureza - e, especialmente, 
com o rio - os moradores permanentes de Belém 
encontravam dificuldades sérias quanto à sua qua
lidade de vida. Muito provavelmente, quando se 
intensificou o contato com os habitantes dos nú
cleos mais centrais da Cidade, tornaram-se mais 
óbvias essas necessidades. A situação, de qualquer 
forma, não deixa de configurar-se como um para
doxo, especialmente interessante em uma região 
geograficamente periférica, de um país também "em 
desenvolvimento" e afastado dos grandes centros 
mundiais: a comunidade de Belém Novo, em meio 
à década de cinquenta, já tomava contato com a 
tecnologia cinematográfica, mas ainda não tinha re
solvido algumas questões infra-estruturais básicas. 
A articulação desses fatores tão diversos acaba se 
tornando mais um elemento a reforçar a originali
dade do processo histórico da região, apontando 
um importante espaço para a reflexão. 



'' 

'' 

'' 

Eu sou de 31, e eu acho que em qua
renta já começou a luz, eu tinha oito 
ou nove anos. Era lampião, vela, can
deeiro. Fraquinha assim ... depois apa
gava. 
Quanto à saúde, era na Delegacia, uma 
casa grande. Tinha ali junto um Cen
tro de Saúde. Tinha a dona Filomena, 
que trabalhava de enfermeira, que vi
nha todos os dias - ela trabalhou trin
ta e um anos, até se aposentar. E tam
bém vinha um doutor, uma vez por 
mês, e depois ia embora, e ficava só a '' enfermeira. 

Noraci Martins Pinto, dona de casa 

Era fossa de fundo de quintal, aquele 
buraco, né. Era aquela coisa horrorosa. 
De vez em quando botavam cal, fecha
vam. 
Em relação à água, tinha uma vertente 
muito boa aqui, nos fundos da casa do 
meu pai. Depois ele fez poço mais ali 
para cima, justamente por causa des- ,. ' '' 
sas fossas. 

Eva da Silva Moraes, dona de casa 

Tinha um posto de saúde do lado da de
legacia. A dona Filomena deve ter tra
balhado ali acho que uns trinta anos 
como enfermeira. Mas antes da dona 
Filomena tinha o doutor Euclides Gou
lart, que hoje tem até o nome da rua ali 
embaixo. Ele era dentista, mas ele era 
espírita e dava remédios espíritas para 

as pessoas. Era o mesmo quebra-galho. 
Se tinha qualquer coisa: "Vai lá no seu 
Euclides". É, porque sábado e domin
go tu não tinha atendimento. Aconte
ceu alguma coisa sábado: "Vai no dou
tor Euclides". Tu ia lá, ele receitava e 
te dava o remédio. 
- Quanto é doutor
- Não, não é nada.
Ele já tinha tudo preparadinho:
"O que que tu tem ? O que que tu sen
te?" Ele não te dava a receita, ele te
dava o remédio, e como funcionava.
Hoje não é mais, antigamente era líqui
do, hoje são tudo comprimidinhos de
bolinhas .
O doutor Euclides funcionou bastante
tempo digamos assim por uns dez ou
doze anos. Digamos, assim, de quaren-
ta e cinco a cinqüenta e cinco, cinqüenta 

''e oito, mais ou menos por aí. 
João José Pinto, motorista aposentado 

A gente usava lampiões, velas, porque 
luz elétrica não tinha, mas a gente vi
via tão bem que brincávamos de roda 
na praça nas noites de luar, enxergan
do perfeitamente todo mundo. A gente 
se conhecia, sabia quem era quem. Mas 
aí, mais tarde, vieram os veranistas. Aí 
eles botaram um motorzinho lá e dava 
luz até uma certa hora - aí pela meia
noite. Aí dava duas piscadas e pronto, 
terminava a luz. '' 

Mary Vieira Pinto, dona de casa 
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'' A água era puxada por motor, a luz era 
ruim, depois que a CEEE - Compa
nhia Estadual de Energia Elétrica -
entrou ficou bom, mas isso foi há mui-

'' to tempo ... 
Francisco Veigas da Silva, pescador aposentado 

'' 
Tinham três irmãs que eram telefonis
tas em Belém Novo, elas já trabalha
vam em quarenta e um. Eram os telefo
nes de manivela grudados na parede. 

Restaurante Leblon 
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A gente tinha que pedir para a telefôni
ca passar a ligação. Tinha só três nú
meros. 
Antigamente eu trabalhava na Secreta
ria de Saúde, e o que tinha por aqui era 
um subposto de saúde que era anexo 
ao Centro de Saúde Três de Maio do 
Menino Deus. Os médicos vinham, na
quela época, duas vezes por semana 
pelo que me consta. Não posso falar 
com certeza, mas parece que era só um 



'' 

'' médico realmente, uma atendente e tal
vez um servente. Os médicos particula
res daqui eram poucos e atendiam so
mente até as seis da tarde. Quando -
até hoje - se tem um problema grave 
de saúde, seja meu, dos meus filhos ou 
dos meus netos a gente tem que pegar 
um táxi e se tocar para Porto Alegre. As 
duas últimas vezes que eu adoeci, fiquei 
internada aqui, um pouquinho mais adi
ante. Farmácias não. Naquela época eu 
acho que não tinha aqui, não me recor
do se tinha farmácia. Em 1941 eu não 
me lembro de farmácia aqui. " " 

Maria de Lourdes Remião Junghahnel, 
funcionária pública 

Até cinqüenta e tantos, o telefone era 
muito precário. Mais tarde é que cria
ram um centro telefônico lá. No iní
cio, no tempo em que eu morei lá, no 
centro telefônico tinha uma moça que 
atendia dia e noite. Quando a gente 
queria uma ligação tinha que tirar a 
telefonista da cama para ela ligar para 
o centro de Porto Alegre, pois não ha
via ligação direta. Pouca gente tinha
telefone lá. Os que possuíam, quando
queriam falar com o centro de Porto
Alegre, tocavam a manivela e ela aten
dia. Se dava o número que se desejas
se para ela completar a ligação. Ficou
velha por lá. Eu acho que ela estava lá
desde a década de vinte. '' 
Amandio Santana, comerciante aposentado 

'' 

Existia um Posto de Saúde, mas não 
tinha água no Posto, tinha um médi
co que trabalhava ali e que também 
abriu uma clínica naquela época, era 
o doutor Nelson Gonçalves que ficou
cinco anos, depois mudou. O doutor
Monza é muito antes. Havia um
dentista aqui na época do doutor
Monza. '' 

Édson de Moura Braga, médico 

A saúde era péssima naquele tempo. 
Eu tinha que ir ao centro, para o Pron
to-Socorro, pois não havia médico por 
aqui. Quando abriu o Posto de Saúde 
tinha um doutor que vinha duas ve
zes por semana. Depois, lá por mil no
vecentos e sessenta e poucos, já foi 
mudando. Belém Novo cresceu e aí 
já tinha farmácia, mais médicos. ''
Abriram uma clinicazinha aqui. 

Geny Pinto Machado, dona de casa 

Em cinqüenta e dois, quando eu che
guei aqui, não tinha água encanada. 
Eu acho que em cinqüenta e quatro 
encanaram a água, era uma caixa em 
cima do morro. Era uma água suja, 
naquela época, da cor do Guaíba mes
mo. O pessoal vinha com aquelas car
rocinhas com barricas e vendiam cada 
barrica por mil réis, naquela época. 
Era assim que o pessoal se abastecia 
d'água. '' 

Floriano Pereira, barbeiro 
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'' 
Existia um postinho, mas não era um 
atendimento bom, era muito fraco. Pou
cos médicos. Agora está melhorando 
para conseguir uma entrevista é preci
so pegar uma ficha. Na saúde de Be
lém teve uma melhora boa. Mas o aten
dimento às pessoas carentes deve me
lhorar. 
Antes as pessoas se tratavam em casa. 
Por exemplo, a gente trabalhava na fa-
zenda do Breno Caldas, que botava um 
anúncio no jornal e aí aparecia um mé-
dico para nos tratar. O doutor Pianta 
atendia o pessoal lá mesmo na fazen-
da. Inclusive, ele era o mesmo médico 
da nossa família. Uma vez eu tive ses-
senta dias de cama e não fui para o hos-
pital. Queriam me levar para o hospital 
e a minha mãe não deixou. Quando 
acharam, que eu estava bom, me levan- ''tei e caí sentado na cama de tão fraco. 

Nilton Nunes da Silva, pescador 

Durante este período, há um indicativo impor
tante do aumento populacional de Belém Novo e 
a1Tedores: a construção, ou consolidação, de várias 
escolas. Em um quadro de necessidades infra-estru
turais crescentes, as instituições de ensino acabam 
enfrentando sérias dificuldades. Esse difícil proces
so de consolidação acabou por unir parcelas impor
tantes da comunidade na mesma luta. Apoiadas pela 
população, as escolas, através de mobilizações co
munitárias e Centros de Pais e Mestres conseguem 
ocupar seu espaço. Nas décadas seguintes sessenta 
- oitenta, a demanda por atendimento às crianças
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em idade escolar iria crescer ininterruptamente, for
çando a expansão da rede de ensino no local. 

'' 

'' 

A escola foi fundada como ginásio, 
porque só tinha primário aqui. Então 
o professor Olímpio, junto com algu
mas pessoas aqui da comunidade, foi
ali para baixo da figueira e começou a
traçar um projeto para a fundação de
um ginásio. A escola foi fundada numa
data muito especial, dia 31 de março
de 1964. Até setenta não tinha prédio
próprio, de sessenta e quatro a seten
ta. Funcionava no Evarista e no Salão
Paroquial - todos que podiam ceder
salas, cediam. Enquanto isso, era cons
truído o prédio aqui, pela comunida
de, num te1Teno que era baldio. A par
tir de 1970, mudou-se para cá. Depois,
em 1982, foram construídos dois pa
vilhões de alvenaria aqui. Só aí come
çou a escola completa, de primeira
série primária até a terceira série do
segundo grau. '' 

Ana Maria P. Cruz, 

professora da Escola Glicério Alves 

No começo, principalmente porque não 
havia escola mais graduada no Lami e 
na Boa Vista, esses alunos todos vi
nham para cá, inclusive de Itapuã, de 
Ipanema, ali perto da Hípica, etc. En
tão, todo mundo estudava em Belém 
Novo. 
O Glicério Alves começou onde era 



aquela colônia de férias. Então, cada 

verão, a gente construía mais uma sala 

porque vinha mais uma turma de ma

nhã e, de noite. Depois se criou o no

turno. Depois o prédio novo para aqui, 

no Xavantes. Ele foi definitivo, quase 

definitivo quando veio para cá. Ele fi

cava perto do Evarista, com o nome de 

Ginásio de Belém Novo. Ele funciona

va nos fundos do Evarista, atrás era uma 

coloniazinha de férias. No começo ti-

Colégio Doutor Glicério Alves 

'' 

nha só duas salas: uma era sala de aula, 

outra era secretaria. Quando foi encer

rando as atividades naquele prédio, nós 

já tínhamos meia dúzia de salas, mais 

ou menos. '' 
Camilo Hartmann, 

professor do Colégio Glicério Alves 

A escola foi fundada em 1958. As Ir

mãs chegaram aqui, inicialmente, para 

fazer um trabalho junto à paróquia, e 
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depois surgiu a necessidade de se mon
tar uma escola. As primeiras salas fun
cionavam junto à paróquia, e, nesse 
mesmo ano, foi fundado o Centro de 
Pais e Mestres. Durante todo esse tem
po, a escola lutou com muita dificul
dade, porque a Congregação das Irmãs 
Filhas de Maria Santíssima do Horto 
não é uma congregação rica, pelo con
trário. E a característica principal da 

Fachada do Colégio Madre Raffo 
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escola sempre foi o trabalho com cri-
anças carentes, mesmo sendo particu-
lar. Ela sempre esteve figurada na fi
lantropia, que agora o Governo Fede-
ral tirou, infelizmente. Aqui na esco-
la, muitos alunos estudam de graça, 
porque nós temos convênio com a Pre-
feitura e com a Secretaria de Educa- '' ção do Estado. 
Geiza Moraes Reus, diretora do Madre Raffo 



'' 
Na época em que eu fui diretora 1968-

1981, a condições da Escola Evarista 

Flores da Cunha, fundada em 1934, 

eram precárias. Nós não tínhamos nem 

mesa para trabalhar, a escola estava pra

ticamente caindo aos pedaços. Aí eu fui 

até a Secretaria da Educação. Depois 

houve uma reforma, e também solici-

Colégio Evaristo Flores da Cunha 

tamos mais professores, né. Foi um pe

ríodo muito bom, apesar disso. Formou

se o Ciclo de Pais e Mestres, os pais 

trabalhavam ... Nós tínhamos o seu Ze

zinho ... o seu Alberto Moraes ... foram 

pessoas que nos ajudaram muito. '' 
Célia Damásio Pacheco, 

professora da Escola Evarista Flores da Cunha 
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'' 
O Colégio Pedro Américo foi fundado

em 26 de junho de 1942. A sua primei

ra denominação foi Escola Isolada do 

Chapéu do Sol, depois ela se tornou 

Escola Reunida. Depois, em 1969, ela 

passou a ser Escola Estadual de Primei

ro Grau Incompleto Pedro Américo. No 

início a gente trabalhava mais com pes

soal da área rural. '' 
Ainsley Guedes, diretora 

do Colégio Pedro Américo 

Hora do recreio no colégio Evaristo Flores da Cunha 
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Entre as décadas de sessenta e setenta, Belém 

Novo sofreu um ce1to refluxo na atividade tmistica. 

Vários fatores concorreram para que isso aconteces

se, entre eles, as novas facilidades de acesso ao lito

ral gaúcho que se torna um novo símbolo de status

para aqueles que conseguem se deslocar para lá; o 

início de um processo de poluição do Rio Guaíba; o 

aumento populacional principalmente nas áreas fre

qüentadas pelos turistas. Como deco1Tência destes fa

tores, Belém Novo se vê novamente distanciado de 

Porto Alegre e cada vez mais esquecido pelo poder 



público, o que, ao longo das décadas, vai gerar um 

desejo emancipatório em um lugar que já não é mais 

visto como um centro de confraternização e lazer. 

Dessa fo1ma, Belém Novo perde um de seus pilares 

de sustentação econômica. A fonte que atraía finan

ças e público vai gradativamente se esgotando. Para

lelamente à diminuição das atividades comerciais, a 

pesca - um dos maiores símbolos do lugar - também 

A combinação ideal: crianças e pracinha 

se vê atingida pela degradação do rio e, no decorrer 

das décadas, diminui ou praticamente inviabiliza-se. 

'' 
Olha, isso dura até a construção da Fre

eway. Houve essas facilidades na con

dição de ir para o mar. Então isso nós 

sentimos um pouco, sabe? As pessoas 

tinham o seu carro ... de Porto Alegre a 

MEMÓRIA DOS BAIRROS - BELÉM NOVO • 113 



'' 

'' 

Tramandaí leva uma hora, Cidreira tam
bém. Então isso facilitou a que, no ve
rão, as pessoas procurassem o mar. Isso 
foi aí por sessenta, setenta. Mas, ainda 
assim, as pessoas que não tinham con
dições de chegar ao litoral continuaram 
freqüentando. '' 

Julieta Poletto, comerciante 

Aí começou a poluição. Até o pessoal 
fez almoços aí, chamou candidatos a 
prefeito para reclamar da poluição. Aí 
mandavam plantar junco aqui, que o 
junco ia tirar a poluição da B01Tegard, 
e isso terminou com a praia todinha. 
A praia de Belém tomada de junco, e 
agora? Quantas máquinas precisa para 
se tirar isso aí? Tinha cheiro que vi
nha da Borregard também. Isso antes, 
agora não tem mais. Era igual à Avi-
pal, tu passa de ônibus ali e não agüen-

'' ta o cheiro. 
Noraci Martins Pinto, dona de casa 

Aqui teve um auge, nos anos quaren
ta, cinquenta, tinha sim. Depois sumiu 
dali o burguês, e o morador que tinha 
um certo poder aquisitivo também. 
Eles, no veraneio, iam para Santa Ca
tarina, para Ton-es, não ficavam mais 
em Belém. Sumiram junto com o turis
mo, tanto que depois tomaram a beira 
do rio, começaram a fechar e ninguém 
fez nada. E tudo pode crer, eu digo isso 
para muita gente, mesmo colegas da-
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'' 

qui do projeto, que nós todos somos 
culpados também. Na beira da praia, as 
pessoas chegavam de manhã com a 
mochila, começavam a martelar a sua 
ba1nca e não vinha ninguém para de
nunciar, porque as pessoas não se inte
ressavam ... Porque se fosse lá em Tor
res, tu chegasse lá com uma mochila e 
construísse ali uma barraca, não se ia 
precisar nem de polícia, iam te tirar na 
marra. 
É o que eu digo: a comunidade de Be
lém Novo morava na frente, viu os ca
ras ocuparem e permitiu ... Aqui no 
Chapéu do Sol, na beira da estrada, um 
certo domingo de manhã, tinha uma 
família colocando uma casa. Voltamos 
ali às cinco horas da tarde e não tinha 
nem vestígio, porque o vizinho daqui, 
dali, de lá, foram lá e reclamaram, as 
pessoas estavam preservando o meio
ambiente. '' 

Mary Ângela Ferreira, professora 

A praia era limpa, a gente ocupava lá. 
Inclusive, nós fazíamos, às vezes, um 
churrasco com os alunos bem na beira 
do rio, onde hoje está tomado por case
bres antes da remoção para o Chapéu 
do Sol. A Educação Física, nos primei
ros anos do Colégio Glicério Alves, 
proporcionava natação no Rio Guaíba. 
Era despoluído, completamente dife
rente. A gente pescava no rio e dava 
peixe. Depois, com o advento da Bor-



'' 

'' 

'' 

regard, parte da pescaria terminou. 
Existia um movimento muito grande 
dos veranistas que vinham do centro 
para acampar na praia do Veludo. Ali, 
inclusive, existem chmTasqueiras até 
hoje. Enchia de gente. Digamos assim: 
a criação da Borregard, foi um golpe 
de misericórdia no rio Guaíba, no final 
dos anos sessenta. '' 

Camilo Hartmann, 
professor do Colégio Glicério Alves 

Quando eu vim para cá início dos anos 
setenta, fui morar numa casa em frente 
ao Guaíba e tomei banho ali ainda. 
Antes de eu vir para cá, era muito me-
lhor, todo mundo veraneava aqui em 
Belém, mas quando eu vim já tinha '' 
passado essa época. 

Édson de Moura Braga, médico 

O rio era limpo, não tinha essa polui
ção. A população foi aumentando mui
to. Na beira do rio viviam muitas famí
lias que foram ali para o Chapéu do Sol. 
A gente se criou na água ali, há trinta 
anos atrás. Até mesmo há vinte anos 
atrás a água era bem mais limpa, a gen
te tomava água do rio, não fazia mal, 
não tinha perigo. Hoje eu não me atre
vo. '' 

Nilton Nunes da Silva, pescador 

Tem algum peixe ainda aqui, o proble-
ma nem é tanto o esgoto cloacal, por-

que quando ele entra em contato com a 
água a tendência dele é a decantação, é 
assentar no fundo, e aí o rio vai absor
vendo aquilo. O problema é o plástico, 
ele acaba com o peixe, ele é uma das 
causas para que o peixe não venha, jun
to com o jet-ski. O jet-ski é turbinado ... 
veja que um avião a jato, quando passa 
por aqui, ele pode arrebentar os vidros 
das casas. Tu nem vê ele passar, só dá 
aquele estrondo e ele já passou. Ames
ma coisa acontece com o jet-ski. Quan
do ele passa, o peixe toma um rumo 
ignorado, se some, sai louco. Tal vez ele 
pegue aí uns cem, duzentos metros, mas 
ali ele é arrasador, porque a água é com
pacta. '' 

Ney de Souza Antunes, pescador 

Belém vai novamente alterar, em parte, o seu 
perfil. Característica intrínseca do lugar - do antigo 
e do atual povoado - o paradoxo da mudança, aliada 
à permanência, opera-se novamente. Estranha, inu
sitada e saudável parceria, pois nem todos os luga
res têm esse privilégio: de possuir em sua tradição 
histórica a possibilidade de agregar, no presente, o 
melhor do velho e o melhor do novo, ainda que esta 
busca venha permeada por tensões, descompassas -
e acertos. Os primeiros habitantes da região, os in
dígenas, já deixaram marcado na teITa e no espírito 
do lugar o imprescindível estigma de entender que 
tudo que há no mundo é ciclo, e que esse ciclo é 
tanto mais pleno e interminável quanto mais respei
tar a verdade de que só é possível transição aliada à 
preservação. 
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No início era o nada. Os deuses esconde

ram as tintas nas árvores, nos animais e na ter

ra, e guardaram para si o encantamento da ta

piragem nas aves. E esperaram ... Ainda era tudo 

escuro, e ao mesmo tempo que foi criado o Sol 

e a Lua, Kúat e laê, os deuses da sabedoria, 

mostraram a natureza como horizonte do Ho

mem, para que convivendo com ela, aprendes

se a amá-la e respeitá-la. A pele pintada para 

Vista do centro de Belém Novo 
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dar vida à vida, cor às cores, para mostrar a 

alegria do existir e a razão do viver. Através da 

mutação das penas, um pouco da incompará

vel beleza das aves saiu do céu. O sonho dos 

Homens de voar nunca se realizou materialmen

te, mas em espírito eles alçaram vôo junto aos 
deuses, e os deuses sorriam, acreditando no 

Homem ... 

Lenda Indígena Amazônica 



Do final de seu boom turístico, até o final do 

século vinte, Belém Novo passou a enfrentar uma 

série de problemas, de ordem econômica, ambien

tal, social e infra-estrutural. Com a degradação do 

rio, seu símbolo maior, o baitTo acabou duramente 

atingido - afinal, desde a chegada dos primeiros 

habitantes, passando por sua configuração enquan

to freguesia e pelos "anos áureos" do turismo, foi a 

localização geográfica ímpar que definiu, em gran

de proporção, os rumos de Belém Novo. No final da 

A privilegiada vista da Vila Amizade 

década de noventa, a comunidade como um todo ten

ta rearticular a idéia de progresso, agora baseada 

numa relação mais saudável com a natureza. Busca

se, dessa forma, revalorizar não apenas o aspecto 

econômico do local, mas uma noção de ecologia que 

perceba a natureza como fonte de vida, congrega

ção, troca de experiências e aprendizado. 

Mas antes, é preciso conhecer que todas as per

cepções e ações - e o sentido que se emprega nisso 

tudo - detêm um peso e um encadeamento históri-
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co. Se há, hoje, nos moradores de Belém, uma reno

vada concepção de como interagir com a natureza, 

sabe-se, também, que essa atitude se constitui na soma 

entre o que se vivenciou no rio - quem e por que o 

utilizaram - com o aporte de novas idéias que exi

gem rejuvenescer o velho e amadurecer o novo. Aqui 
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entram três tópicos fundamentais: isolamento, polui

ção e emancipação. Os três elementos possuem uma 

relação intrínseca com as águas que margeiam Belém 

Novo e foram, por um período após os ditos tempos 

áureos, inseparáveis e recíprocos, e são agora as ma

ttizes de um Belém que diz poder mais. 







Emancipação 

No final dos anos oitenta, um movimento de 
emancipação concentrou e dividiu as opiniões dos 
moradores acerca do futuro do bairro. Estava em jogo 
uma questão primordial: poderia Belém Novo, atra
vés de um processo emancipatório, resgatar o status

dos anos pregressos - já que, após o declínio da 
atividade turística, houve um afastamento das aten
ções do poder público municipal? A proposta termi
nou derrotada, tendo encontrado resistências junto 
à população e ao Governo Estadual - que agiu via 
instâncias judiciárias para impedi-la. 

'' 
E a partir da construção do Corpo de
Bombeiros se começou a discutir esse 
problema de abandono do bailrn, que 
não tinha assistência: era esgoto a céu 
aberto, ruas não pavimentadas ... Nós 
estávamos esquecidos pelo poder, prin
cipalmente municipal, naquela época. 
Era um movimento bastante forte, mas 
havia também os contras. Nós tínhamos 
encaminhado o processo de emancipa
ção, mas o Collares entrou na Justiça e 
conseguiu derrubar a nossa tentativa. 
Havia uma boa parte de pessoas influ
entes na comunidade que queria a 
emancipação. A gente observava que 
muitos bairros, principalmente na par
te central, era muito favorecidos com 
obras e nós estávamos sempre na mes
ma. Então, surgiram os interesses de 

'' 

resolver via emancipação. Mas depois 
que o Collares de1Tubou o nosso proje
to, ele não foi mais adiante. Ultimamen
te mudou muito a assistência por parte 
do governo. Nós temos tido as ruas as
faltadas, houve o aumento da Hidráuli
ca aqui, nós temos acompanhado o in
teresse em se despoluir o rio Guaíba, 
em Belém Novo, como já aconteceu no 
Lami. Então, tudo isso contribuiu para 
que o pessoal se sentisse mais calmo 
em termos de emancipação. 
Muitos dos que queriam a emancipa
ção eram lideranças não nascidas aqui. 
Então, me parece que se convertia em 
uma idéia de· algumas lideranças vin
das de fora que queriam um progresso 
maior para Belém Novo. Os que eram 
nascidos aqui - e eram lideranças tam
bém - contribuíram com serviços co
munitários relevantes para o bairro, em 
geral eram contra. '' 

Camilo Hartmann, 

professor do Colégio Glicério Alves 

O Corpo de Bombeiros foi construído 
através de um mutirão comunitário. O 
pessoal aqui sentiu a necessidade de 
uma corporação de bombeiros. Porque 
pensem assim: qual é a área da zona 
sul? Tristeza, Ipanema, Belém Novo, 
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Restinga, Lami e ainda a região mais 

para dentro, São Caetano e outras lo

cal idades. Bombeiro mais próximo era 

na Tristeza. Então, se acontecesse um 

sinistro de incêndio aqui, tu imagina o 

tempo que levava a viatura ... Então a 

comunidade viu a necessidade de tra

zer uma fração de bombeiros para cá. 

Daí se mobilizaram e conseguiram o 

terreno - eu acho que foi a Prefeitura 

que doou para o Estado. Daí a parte fí-

Estação do Corpo de bombeiros de Belém Novo 
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sica foi feita pela comunidade, através 

de mutirão. Fizeram bingos, se mobili

zaram das formas que puderam. 

A gama de atendimentos do bombeiro 

é muito grande. Não é só incêndio. Nós 

ficamos conhecidos pelo combate aos 

incêndios, mas esse é só mais um dos 

sinistros para os quais nós somos cha

mados. Quando acontece um acidente, 

a vítima fica desesperada e tu pode che

gar e te identificar: 'Eu sou enfermei-



ro, eu sou doutor', eles não vão se tran
qüilizar. Agora, se tu chega fardado e 
ele vê que tu é um bombeiro, o cara 
diz: 'Bah, tudo bem'. Mesmo não sen
do a especialidade dele, com certeza ele 
vai saber o que fazer. O bombeiro tem 
que ser uma pessoa que, mais ou me
nos, entenda de quase tudo. Tu pega ca
chorro, mata marimbondo, apaga incên
dio, vai dentro d' água, sobe em penhas
co, desce de helicóptero, apaga fogo ... 
Porque se tu não souber mais ou me
nos alguma coisa daquilo é melhor nem 
te meter. 
Aqui acontecem vários fatos pitorescos. 
Tem um do Sadam. Sadam é o cachor
ro aqui da nossa Estação. Ele nunca foi 
treinado, mas o que a gente precisar a 
gente pode contar com ele. Ele fazia 
parte da equipe: tocava o alarme e ele 
corria e seguia o caminhão. Agora não, 
porque ele está mais velho. Um dia eu 
estava vindo para a Estação, peguei ali 
o 'Chapéu do Sol' e vim conversando
com o motorista, e o motorista disse:
'Pô, mas o que é aquilo no meio da es
trada?'. Olhei assim, e tinha duas man
gueiras de bombeiro caídas ali e numa
delas estava o Sadam sentado em cima.
O que que aconteceu? Como o Sadam
não conseguiu ir junto, ele saiu corren
do atrás. Quando ele viu as duas man
gueiras que caíram no chão ele deve ter
pensado - eu digo pensado, né, olha
só - 'Vão ter que voltar, quando vai-

'' 

'' 

tarem vão passar por aqui'. Aí eu falei 
para o motorista: 'Tu pára aqui que eu 
vou levar essas duas mangueiras e, se 
deixar, eu levo o cachorro junto.' 'Tudo 
bem'. E veio ele bem na frente, com as 
patas no motor. Aquela foi a viagem do '' 
Sadam. 

Lino Damião Aguiar Gay, Bombeiro 

Eu acho que o problema da emancipa
ção é o seguinte: naquela época - fi
nal dos anos oitenta e início dos no
venta, eu não era convicto dela, con
fesso que fiquei meio em cima do 
muro. Mas hoje acho que foi um erro 
não ter feito a emancipação. O princi
pal motivo era o abandono, agora a 
Juca Batista está duplicada graças ao 
movimento de emancipação quando 
ele estava pegando fogo. Antes eles 
botavam um empecilho para a dupli
cação, esse calçamento aqui na linha 
de ônibus também foi conseqüência do 
movimento emancipatório que teve 
muito valor, despertou muita coisa. Eu 
acho que com o tempo Belém terá que 
se emancipar. '' 

Édson de Moura Braga, médico 

Eu acho que é um lugar que não tem 
condições de se emancipar. Meu ma
rido também era contra essa emanei-
pação. '' 

Maria de Lourdes Remião Junghahnel, 
funcionária pública 
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'' 

'' 

Mas eu acredito que tão cedo não vai 
acontecer isso aí, porque os próprios 
moradores de Belém Novo não querem 
e vão para cima com unhas e dentes 
para não emancipar. '' 

Luís Fabiano Machado, pedreiro 

Na minha franca opinião, um lugar 
pequeno, sem indústria e sem um 
meio bom de arrecadar não deve se 
emancipar porque tem que criar se-

Igreja e Ginásio Nossa Senhora de Belém Novo 
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'' 

cretarias e departamentos, comprar 
máquinas para anumar as estradas, 
câmara de vereadores, etc. Um lugar 
pequeno não tem uma arrecadação su
ficiente para sustentar tudo isso. Por-
tanto, eu era contra a emancipação e '' ainda sou. 

Amandio Santana, comerciante aposentado 

Participei, participei. Inclusive, naque
le movimento, eu fui uma das cabeças 
a achar que não poderia ser emanci
pado Belém Novo, por não ter vida 
própria. A vida ia se tornar muito cara. 
Ia ter que pagar impostos desde as bi
cicletas até .. .- E para emancipar tem 
que ter Prefeitura, Câmara de Verea
dores. Tem que, enfim, ter tudo isso 
aí. E a verba que a gente recebia não 
alcançava isso aí, não atingia né, para 
poder manter essas coisas em Belém 
Novo. Para isso tinha que ter mais fir
mas em Belém Novo, hoje até já tem 
mais, tem lojas, tem tudo, mas na épo
ca eles aqui só vendiam material de 
construção. Então a gente achou por 
bem de não deixar que saísse a eman
cipação. Eu fui uma das que fez o 
movimento para não sair. A classe 
mais pobre ia ser sacrificada, prejudi
cada. Por isso foi que eu achei que não 
poderia ocorrer. Então eles foram lá, 
e fizeram uma reunião, né. Eu também 
juntei, botei um pessoal. Ficou eu do 
lado, eu, no caso, o pessoal, e do ou-



tro lado ficaram eles. Então o povo 
estava todo junto comigo. Eu que en
cabecei, o povo ficou comigo lá. Por
que eu sempre trabalhei com o povo. 
Sempre fui uma pessoa do povo. Nun
ca fui, assim, só para mim. Então, sem
pre visando as dificuldades das pes
soas mais humildes ... o que poderia ter 

Tranqüilidade na praça centenária de Belém Novo. 

'' 

prejuízo, o que poderia não ter, o que '' 
eles poderiam fazer ... 

ldalina Silva Vargas, dona de casa 

Então, como município, Belém Novo 
já teria falido. Porque ele não tem con
dições econômicas, não tem produção, 
não tem indústria, o comércio é fra-
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'' 

co ... Enfim, não temos condições eco
nômicas de nos tornarmos um muni-
cípio e foi muito bom não termos nos '' emancipado. 

Paulo Pacheco, médico veterinário 

Teve uma época, quando apareceu essa 
história, que realmente estava muito 
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ruim, até valia a pena pensar em eman
cipação, Quem sabe a gente se junta 
com Itapuã, e essa ponta aqui. .. Mas 
hoje em dia, com o nosso governo lo
cal, com a maneira de discutir os en
caminhamentos, a comunidade sendo 
ouvida ... '' 

Mary Ângela Ferreira, professora 



Aumento populacional - vilas populares 

A princípio, o problema habitacional no mun

do contemporâneo surge a partir da contradição en

tre a permanente necessidade de criar lucro e um 

exército reserva de mão-de-obra - assalariada ou não 

- na sociedade capitalista. Nesse sentido, no mo

mento em que a terra se torna mais um produto sus

cetível de lucro, acaba configurando-se em um em

pecilho para uma forma socialmente justa de repro

dução da força de trabalho. Em decorrência desse

processo, a habitação, por sua vez, deixa de ser um

bem de consumo coletivo 19
, para se tornar uma mer

cadoria de apropriação individual.

Por outro lado, é preciso ressaltar que a atua

ção do Estado, enquanto provedor de serviços e obras 

urbanas básicas - complexos de luz, água, eletrici

dade, estradas, etc.- contribui para a valorização 

dos teITenos - principalmente no setor terciário-, e 

a conseqüente exclusão das camadas de baixa renda 

desses espaços. 

No Brasil, com o golpe militar20 perpetrado 

contra o governo democrático de João Goulait, e com 

o modelo político e econômico implantado após 1964

- no qual o Estado intervém diretamente na econo

mia, atendendo, agora, às novas exigências do capi

tal internacional -, alicerçado na concentração de

renda e retenção de salários, tornou-se ainda mais

inviável conceber uma política habitacional voltada

para o social. Associa-se a isso a não-intervenção

do Estado nos mecanismos de especulação imobili

ária, que dificultou o acesso dos trabalhadores à

moradia. Mesmo os planos ditados pelo Banco Na-

cional de Habitação - BNH - e pelo Sistema Fi

nanceiro de Habitação - SFH - mais interessados 

em colaborar com os interesses dos empresários da 

construção civil - não foram voltados para a resolu

ção dos problemas das camadas de baixa renda, vis

to que atendiam apenas às famílias que percebiam 

acima de três salários mínimos. Famílias essas que 

se viram cada vez mais atraídas por loteamentos clan

destinos - que não possibilitavam as condições ne

cessárias para a vida social-, ou que invadiram áreas 

verdes ainda não ocupadas. 

Em Porto Alegre, na década de oitenta, segun

do um censo demográfico21 
, de um total de 327, 45 

Km2
, 317, 11 Km2 eram de ocupação regular, sendo 

que a população dessa área era de 2940,26 habitan

tes por Km2
• Quanto aos 10,34 Km2 restantes, de 

ocupação iITegular, a densidade demográfica era de 

17647, 97 habitantes por Km2
. Ainda confo1me esse 

levantamento é possível verificar que Belém Novo 

contava, já em 1981, com quatro núcleos de subabi

tação. A esse fenômeno urbano, acrescenta-se a ten

dência de modificações ocorridas na produção rural 

a partir da década de trinta e que se acentuaram du

rante as décadas de sessenta e setenta. Tendência 

essa geradora do êxodo rural22
• 

'' 
Os terrenos são mais baratos, você não

é obrigado a fazer uma coisa tão chie, 

faz uma maloca e já tá vivendo. Mas 

isso é decorrência do desenvolvimen

to, do gigantismo da cidade, do cres-
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cimento desordenado. Porque a prefei
tura não tinha como coibir que os bair
ros avançassem desordenadamente 
com pessoas comprando áreas de ter
ra e fazendo loteamentos clandestinos. 
Resolvia o problema financeiro deles, 
mas criavam um problema para a mu
nicipalidade. Pois logo em seguida 
havia um agrupamento, mas isso não 
era obrigação da prefeitura. A obriga
ção dessas coisas serem feitas era do 
!ateador. Eu comecei a perceber isso
aí no início dos anos oitenta. Quase
vinte anos atrás, que esse pessoal do
campo, da Campanha, essa miríade aí
que tinha a miragem da cidade grande
- das cintilâncias das ruas da cidade
grande - começaram a chegar para cá
para trabalhar, porque diziam que: 'Na
cidade você vai ganhar mais do que
aqui'. E começou a engrossar o caule
destas subpopulações desempregadas,
marginalizando-se.
Vinham iludidas por esta cidade. E
aqui, espertalhões da indústria da
construção clandestina, vendo essa
gente chegar, começaram a vender ter
ras baratas, terreninhos baratos a cem
reais por mês, cento e cinqüenta ... e
começaram a fazer esses cinturões de
miséria nesses rincões de Porto Ale
gre. Isso mais nos anos oitenta, inclu
sive Belém Novo sofreu essa invasão
também. '' 

Luis Alberto Koller, professor 
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'' 

A maioria das pessoas do Leblon fo
ram para lá porque viviam de aluguel e 
não tinham mais como pagar. Foram 
despejadas, ou moravam com algum 
familiar e não deu certo. Então as pes
soas foram se juntando e fazendo ... 
Teve o desemprego, também ... Teve 
também gente aqui do Veludo que mo
rava na encosta do mono, de onde co
meçaram a rolar pedras do morro, que 
atingiram as casinhas deles. Esses fo
ram para o Leblon também, que já não 
era uma área de risco. A gente até sabe 
que morar na beira do rio é inegular, 
que não é lugar de se morar, quer di
zer ... mas nós não temos condições de 
comprar um terreno desses, fazer usu
capião e coisa e tal. 
Olha, eu fui a primeira moradora do Le
blon, e foi assim: eu morava em casa 
alugada, e o aluguel foi ficando caro, a 
gente não conseguia mais pagar e aca
bamos despejados. 'O que que se faz 
agora?' Aí tinha aquela área ali no Le
blon, que estava desocupada. A gente 
foi, colocou uma barraca, construiu 
uma casinha, e depois da gente foi vin- '' 
do o resto daquele pessoal. 

Deise Farias Oliveira, artesã 

Eu vim para cá em 1987. Então fazem 
agora, me confere essa data, faz uns 
doze anos. Olha, eu vim flagelado lá 
do bairro Guarujá. Porque deu uma 
enchente, e eu perdi a casa e eu fui acu-



dido pela CECOPAM, e eu fiquei dez 
meses lá, aí como não tinha abrigo, não 
tinha nada, eu peguei uma barraca e saí. 
Perdi a minha casa lá, e então como es
tavam fazendo essa vila né, aí me indi
caram e aí eu vim para cá e estou até 
hoje aqui. Graças a Deus me dou bem 
com os vizinhos aqui, todo o mundo, 
tudo bem! Olha, quando eu cheguei, a 
vila aqui era um mato. E as pessoas que 
vinham chegando foram aumentando, 
aumentando e a vila chegou até lá em
baixo aí botaram o nome de Vila Tripa, 
depois chegou um presidente aí e inau
gurou ela, cadastrada na prefeitura 
como Vila Nossa Senhora de Belém. 
Olha, isso aqui dizem, e é, até agora, o 
que eu sei, um ten-eno perdido, é um 
te1Teno que se perde né. A estrada fica 
para lá, e como o pessoal viu que tinha 
um caneiro que estava fazendo as ca
sas, fizeram aqui né , e agora o que eu 
estou vendo, ao meu ver, que vão fazer 
uma faixa novamente. Então, eles vão 
retirar as casas daqui e vão botar lá para 
o Chapéu do Sol e eu concordo com
isso aí, não tem problema nenhum.
Antigamente não tinha luz, não tinha
água. Nós pegávamos a água de poço,
tinha dois poços que abasteciam a gen
te, nós pegava nos poços e depois há
cerca de três quatro anos, o presidente·
que assumiu a vila, foi lá, e conseguiu
uma pipa que vem abastecer nós. Um
carro pipa abasteceu nós uns três, qua-

'' 

tro anos, depois é que entrou a água, 
que é do DMAE, justamente. 
Olha, eu fui um dos primeiros, tinham 
seis, mas desses seis, eu restei o único, 
né. Ficou eu né, justamente. Tinha um 
presidente - ele é falecido - então 
eu cheguei aqui e disse: Olha, eu preci
so de um lugarzinho", aí ele chegou e 
disse: 'Escolhe para ti', e como lá em-
baixo tinha um ralo, aqui pra cima ti-

'' nha uma vala, então eu escolhi aqui. 
Péricles Bondanza da Rocha, autônomo 

Eu vim para cá porque o meu marido 
ficou doente, e também por falta de 
moradia. A gente morava no centro, 
perto da Perimetral, e tivemos que en
tregar a casa. Ela ficou muito velha e a 
gente não tinha como levantar ela de 
novo. Quando eu cheguei aqui, em 
1989, tinha só umas dez casas. 
Não tinha água, nem luz. A água que 
tinha era do rio. A gente lavava louça 
na praça, no centro de Belém. Tinha 
uma pena de onde a gente tirava água 
para beber. Luz não tinha, e também 
tinha pouco ônibus - dois, um de ma-

''nhã e um de tarde. 
Idalina Silva Vargas, dona de casa 

No caso de Belém Novo, esse processo mais 
amplo confluiu com o período de "decadência" do 
antigo balneário, fonnando assim um modelo de ocu
pação eclético entre o espaço do lazer e o da neces
sidade. Até 1999 - ano em que foram deslocados 
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para o loteamento do Chapéu do Sol -, eram três os 
núcleos de subabitação existentes na orla de Belém 
Novo: Leblon, Veludo e Copacabana. As primeiras 
casas construídas na orla do Leblon, eram residên
cias de uso temporário dos veranistas, que posteri
ormente passaram a ser habitadas por pessoas que 
não tinham condições financeiras de se manterem 
em moradias que oferecessem a infra-estrutura bá
sica - água, luz, esgoto, segurança, etc.-. Segun
do um levantamento feito em 1961, havia vinte e 
sete casas entre a orla do Leblon e do Veludo, sendo 
que, dessas, apenas seis eram de alvenaria, uma era 
de material misto e as outras vinte de madeira. Do 
total de residências, apenas cinco foram qualifica
das como em bom estado de conservação23 

• Progres
sivamente, essas casas e os tenenos ainda não utili
zados foram se transferindo das mãos dos antigos
veranistas para as camadas de baixa renda. Um con
traste que reflete a mudança do perfil da praia e do
baino. Esse foi um tempo no qual as distâncias di
minuíram para alguns - principalmente para aque
les que já poderiam usufruir das novas vias de aces
so ao litoral - e aumentaram para outros - a camada
social menos abastada permanentemente expulsa do
campo, da indústria e do setor de serviço. Por outro
lado, é necessário acrescentar ainda, como mais um
elemento que compõe esse mosaico de experiências
das vilas da orla, a atividade pesqueira. Tanto o Ve
ludo - no local denominado de Volta do Veludo -
quanto a Vila Copacabana- aqui englobando a ocu
pação da Praça Ignácio Antônio da Silva - surgi
ram a paitir de acampamentos de pescadores.

'' Aqui onde eu moro é úmido, a casa 
está caindo, é muito velha. Aqui tem 
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'' 

quarenta anos já, era uma casa de fes
ta, de veraneio, o povo vinha só no fi
nal de semana fazer churrasco, tinha 
barco e tudo. Aí depois ele vendeu, 
essa casa já passou pela mão de umas '' 
dez pessoas. 

Deise Farias Oliveira, artesã 

Ele era um bairro mais tranqüilo que 
hoje. Era praticamente um dormitório, 
era quase uma colônia de férias aqui. 
O pessoal vinha mais passar o fim de 
semana. Então não era muito habitado. 
Depois foi se transformando em um 
bairro residencial, o que inclui as vi
las. Tem a Vila da Amizade, Vila Co
pacabana, a Volta do Veludo, o Velu
do, Vila E, Leblon, e Vila Tripa. Aqui 
só pode residência familiar, não pode 

''ter mais de dois pavimentos. 
Camilo Hartmann, 

professor do Colégio Glicério Alves 

Naquela parte do rio ali, dentro da água, 
é areia, ela é cinza e macia dentro. En-
tão quando a pessoa pisa, o pé afunda-
va como se fosse veludo. Por isso que 
tem o nome de Veludo. Aquela área ti-
nha umas barracas dos pescadores. En-
tão depois o pessoal começou a vir e 
começaram a surgir as casinhas. Aí foi 
terminando as barraquinhas e foi sur-
gindo as casinhas no lugar. Aquela volta 
do Veludo ali também era lugar de pes
cadores e aposentados. Quando eu fui 



'' 

lá tinha as banaquinhas. Então ela con
tinuou ... continuavam vindo as pesso-
as e o que tinha era só a pesca. A mai-
oria era pescador, tinha umas que ou-
tras atividades, mas a pesca eles não 
largavam, continuavam com a pesca 

'' junto. 
Idalina Silva Vargas, líder comunitária. 

É o seguinte: eu acampava aqui na bei
ra da praia. Eu era e sou pescador, vivo 
da pesca. Aí eu tava com a banaca e só 
tinha essa casa grande aí de pedra, esse 
casarão abandonado que todo mundo 
entrava, saía e acampava. Aí eu aganei 
... 'Sou pescador, estou numa banaca, 
vou acampar dentro dessa casa velha 
também. Todo mundo acampa eu vou 
acampar também'. Aí fiquei, morei 
numa casa velha, depois foi chegando 
mais gente e estava tudo vazio, tudo ati
rado, era tudo mato essa Vila Copaca
bana aqui. Era tudo aberto, não tinha 
cerca, não tinha nada. Era tudo mato, 
uma área verde abandonada. Ali em
baixo tem uns galpões que são só de 
pescadores, uma casinha depois da ou
tra, só de pescadores. 
A gente vai vivendo como pode né, para 
a comida dá, nós ganhamos um salá
rio. Mesma coisa que trabalhador de 
firma. Tem d ia que ganha mais tem dia 
que ganha menos, e assim tu vai. Às 
vezes a gente vende na rua que dá mais. 
Mas agora estão fazendo, lá no Velu-

Moradores da Vila da Amizade 

do, criação de peixe, salga, uma gela
deira, câmara fria para os pescadores. 
O peixe vai ser carimbado e vendido 
ali mesmo. Esse negócio da câmara fria 
é obrigado a ter, é obrigado a ter numa 
colônia. '' 

Moisés Macedo Souza, pescador. 
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A cidade e o rio 

Pmto Alegre, a cidade à beira do Guaíba. Por

to Alegre, o Guaíba à margem da Cidade. Até a dé

cada de quarenta o município ainda estava à mercê 

do comportamento das águas - o rio-lago o abraça

va e o ilhava, em alguns casos sem aviso prévio -

influindo, como a variação climática24
, na flutuação 

dos humores dos porto-alegrenses. Após a enchente 

de 1941, com a construção do histórico e polêmico 

muro da Av. Mauá, todas as providências25 tomadas 

para evitar novas calamidade, pode-se averiguar -

principalmente no setor terciário e na zona norte -

um gradual domínio do Homem sobre essas adver

sidades naturais que afetavam a capital. Entretanto, 

esse domínio não se deu sem perdas - houve tam

bém um lento distanciamento entre a população e 

aquele que o aproxima da "antigüidade" e da "sabe

doria inatacável e irremovível" do pampa26
• O tra

jeto perc01Tido pelos ônibus que vão para a zona 

nmte já não propiciam o contato visual com o rio. A 

área de lazer e encontro da Usina do Gasômetro

cartão-postal da Cidade - há pouco restaurada para 

usufruto da população, proporciona sensações para

doxais e/ou harmoniosas, mas também nostálgicas, 

pois remete a tentativas de reviver antigos valores 

que outrora suas águas abrigavam. 

No entanto, o que para o centro é nostalgia, 

para o extremo sul da Cidade é uma realidade -

em seus aspectos positivos e negativos. Para muitas 

pessoas estabelecidas na orla dos rios, a enchente 

de quarenta e um continuava sendo uma realidade 

viva, aparentemente imutável - e nos casos especi-
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ficamente do Leblon e do Veludo, ainda mais peri

gosa pela possibilidade de desabamento de pedras 

da encosta do morro no dias de chuva intensa. Em 

contraposição a isso, essas mesmas famílias, refugi

adas de um sistema habitacional injusto e obrigadas 

a fixarem-se em áreas de risco, mantiveram - nas 

estações quentes e nos momentos em que o rio esta

va de bom ânimo - a relação há muito perdida no 

setor terciário e na zona norte de Porto Alegre. 

'' 

'' 

Quando chegava o inverno as pessoas 

ficavam muito preocupadas por causa 

das chuvas. O rio enchia e várias vezes 

derrubou casas com crianças, com pes

soas dentro, caíam dentro do rio. Eu 

mesmo já tive que pescar pessoas den

tro do rio, quando tinha enchente. No 

outro lado da estrada, no morro, tinha 

as pedras redondas do mato que desli

zavam e caíam em cima das casas e fe

riam muitas pessoas. Caíam em cima 

das casas e as desmanchavam. Várias 

pessoas que estavam dormindo saíam 

feridas. Então, quando chegava essa 

época, as pessoas tinham aquela preo

cupação. '' 
ldalina Silva Vargas, dona de casa 

Todo mundo aqui precisa do rio né. 

Todo mundo aqui o respeita. Por exem-

_plo, no verão quase todo o pessoal da 



vila vai para a beira da praia, para uma 

figueira. Não faz fogo, não queima ár

vore, não faz nada. Todo mundo res

peita. No verão todo mundo toma ba

nho aí. 

Então a gente sabe né, lá no Chapéu do 

Sol o negócio vai ser mais difícil, mais 

apertado e aqui a gente já está com uma 

liberdade - como se diz: no meio do 

mato, tipo índio. Aqui o cara já está 

mais acostumado. Agora a gente vai 

para outra vila, não sabe qual o vizinho 

vai ter, coisa nenhuma. Olha aí ó! Aí já 

vem a minha mulher com uma vizinha. 

Tudo é assim ó: A vila é uma família 

unida. '' 
Moisés Macedo Souza, pescador. 

Uma estatística esclarecedora concernente á si

tuação dos moradores das vilas da orla de Belém é 

exposta na pesquisa empreendida em conjunto pela 

Unidade de Serviço Social e equipe da Unidade de 

Pesquisa do DEMHAB. 

Perfil Sócioeconômico das Vilas 
Copacabana, Veludo e l.eblon 

As vilas das praias de Belém Novo apresen

tam características gerais que configuram os nú

cleos de subabitações renda baixa, baixa esco

laridade, infra-estrutura inexistente ou precária, 

irregularidade relativa à ocupação da terra entre 

outras, são vilas de ocupação antiga e de pe

quena rotatividade uma vez que os chefes de 

domicílio moram nestas comunidades, em mé-

dia, entre 5 (cinco) e 11 (onze) anos. Esta carac

terística de fixação dos moradores ajuda a confi

gurar a propriedade em relação às habitações. 

A grande maioria dos domicílios é de proprieda

de dos moradores, havendo um número muito 

pequeno de domicílios alugados. O número de 

domicílios utilizados como moradia e comércio 

também é muito pequeno e destes, a grande 

maioria funciona como bar ou armazém. 

Os domicílios possuem água e luz, na mai

oria dos casos obtidos através de ligações clan

destinas; a rede de esgoto é praticamente ine

xistente. 

As famílias constituem-se de forma nuclear 

pais e filhos, apresentando um índice muito pe

queno de parentes e agregados vivendo no âm

bito familiar. 
A participação comunitária dos habitantes 

das três vilas é bem expressiva, principalmente 

na Associação de Moradores e, em menor grau, 

nas reuniões do Orçamento Participativo da re

gião. 

A população das vilas é bem jovem. A mé

dia de idade está em torno de 20 ,( vinte ) a 26 ( 

vinte e seis ) anos, apresentando um percentual 

pequeno de idosos em sua estrutura. 

A maioria da população situa-se na faixa de 

escolaridade até a 5º série do primeiro grau e o 

índice de analfabetismo fica em torno de 8%. O 

número de crianças O a 14 anos fora da sala de 

aula é pequeno. Consideramos que este fato se 

deve, principalmente, á proximidade de escola 

na região. 

Em conseqüência da baixa escolaridade, 

existe um contingente muito grande de mão-de-
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obra pouco qualificada; ao considerarmos a for
malidade nas relações de trabalho verificamos, 
entre a população em idade ativa, um grande 
número de trabalhadores sem vínculo ou desen
volvendo trabalhos eventuais, sem local defini
do e sem qualificação biscateiros. Provavelmen
te, em conseqüência da realização destes tra
balhos de biscate constatou-se um percentual 
de, no máximo, 13%. 

Apesar de serem comunidades original
mente ligadas ao trabalho de pesca, encontra
mos um número muito pequeno de famílias vi
vendo desta atividade. 

A média salarial é baixa, recaindo na faixa 
de 1 (um) a 3 (três) salários mínimos. 

Embora as comunidades pesquisadas 
apresentem contornos que a fazem pertencer a 
uma mesma realidade, possuem especificida
de que passaremos a analisar. 

A Vila Copacabana - incluindo a ocupa
ção da Praça Inácio Antônio da Silva - é cons
tituída de 108- cento e oito - domicílios, onde 
residem 118 - cento e dezoito -famílias, com 
um total populacional de 382 - trezentos e oi
tenta e dois - habitantes. 

As habitações são em sua grande maioria 
de madeira e apresentam um estado de con
servação entre regular e precário. As casas são 
constituídas, em média, de 4 (quatro) cômodos, 
apresentando grau de habitabilidade razoável, 
pois o número de pessoas por domicílio con
centra-se na faixa de 1 (uma ) a 4 (quatro) pes
soas. 

O grau de escolaridade é muito baixo, com 
uma maior distribuição de indivíduos na faixa 
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de 1 ª a 5ª série do primeiro grau. 
A Vila Veludo apresenta um total de 115 -

cento e quinze - domicílios, onde habitam 126 
- cento e vinte e seis - famílias, perfazendo
um total de 424 - quatrocentos e vinte e quatro
- indivíduos residentes nesta comunidade.

O material de construção das edificações 
está distribuído de forma proporcional entre al
venaria, madeira e misto - alvenaria e madeira 
- A maior parte dos domicílios apresenta um
estado de conservação entre bom e regular e
estão na faixa de 4 - quatro - a 7 - sete -
cômodos. Há um bom grau de habitabilidade,
já que existe uma concentração na faixa de 1 -
uma - a 4 - quatro - pessoas por domicílio.

O grau de escolaridade é um pouco mais 
alto do que o da Vila Copacabana, havendo uma 
distribuição mais homogênea até a 8ª série do 
primeiro grau; o índice de analfabetismo é mui
to pequeno e fica em torno de1 %. 

Na Vila Leblon existem 48 - quarenta e 
oito - domicílios, nos quais estão distribuídas 
61 - sessenta e uma famílias. O total da popu
lação é de 203 - duzentos e três indivíduos. As 
edificações são em sua maioria de madeira e 
mistas e apresentam um estado de conserva
ção entre bom e precário. Os domicílios, em sua 
maioria, possuem entre 3 - três - e 5 - cinco 
-cômodos. As casas apresentam um bom grau
de habitabilidade, pois possuem de 3 - três -
a 6 - seis - pessoas por família.

O nível de escolaridade está bem distribu
ído até a 8ª série do primeiro grau a o índice de 
analfabetismo é de 6%. 

Porto Alegre, 12 de Junho de 1998. 



Ante o descaso dos governos municipais, 

amontoavam-se desordenadamente as casas, as pes

soas e os anseios dessas "massas" humanas exclu

ídas do desenvolvimento da sociedade. Dessa for

ma, não apenas o Leblon, o Veludo e a Vila Copa

cabana, mas as demais vilas foram, constituindo

se como possibilidade habitacional de grupos mar

ginalizados, também, como força de trabalho par

ticipante desse desenvolvimento. O trabalho infor

mal é uma característica recorrente em todos os 

núcleos de subabitação. O pedreiro, o carroceiro, o 

Escadaria no morro da cuíca 

jardineiro, ou seja, os biqueiras, tornaram-se pres

tadores de serviços de manutenção das casas de 

famílias de classe média do bairro. Todavia, essa 

mesma população que faz a reforma no resto do 

bairro, vivia em um ambiente onde os valos cloa

cais alternativos o cortavam em direção ao Guaí

ba; as instalações eram precárias; as redes elétri

cas pareciam-se com teias de aranha e o forneci

mento de água quando existente era insuficiente à 

população que cada vez mais concentrava nessas 

localidades. 
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'' 

'' 

Aqui o pessoal faz todo o tipo de ativi-
dade, trabalha no Centro, uns trabalham 
por conta, ou em casa. Eu trabalho no 
Hospital, tem outra vizinha aqui que 
também trabalha no Hospital, algumas ''são domésticas, outros são pedreiros. 

Deise Farias Oliveira, artesã 

Aqui quem não trabalha na pesca tra
balha em obra - os velhos, os vetera
nos. Se não é pescador, é obreiro, e os 
que não são obreiros são aposentados. 
O sistema aqui da vilinha tu pode ver 
que todo mundo está aqui porque pre
cisa. É um pessoal necessitado. Se o 
pessoal da vila lá - parte central de 
Belém - precisa de nós para fazer um 
biquinho para eles, nós vamos lá, faze
mos e voltamos para o nosso canto. É 
eles na deles e nós na nossa. '' 

Davi Antunes da Silva, autônomo 

Para conseguir luz foi como uma teia 
de aranha. Puxando de longe ... puxava 
de um, de outro, e a gente, lutando, con
seguiu poste, lâmpada. Até um dos fun
dadores da Vila - que já é morto -

sa Senhora de Belém são dois exemplos desse tipo 
de ocupação, que ocotTeram de maneira rápida e 
alheia ao controle dos orgãos públicos. Moradias em 
precárias condições de conservação constituíam a 
imagem desses locais. Vindos, muitas vezes, de ou
tras vilas, seus habitantes são, mais uma vez, o exem
plo de uma migração interna provocada pela pres
são imobiliária, ou em outra palavras, pela exclusão 
social. 

'' 
Antes de morar aqui na Vila E eu vivia 
em outro lugar, ali saindo da curva do 
Xavante. Quando eu trabalhava na sede 
campestre do Teresópolis, na Ponta 
Grossa, eu fazia esse caminho a pé. 
Daqui até lá, era uma hora e pouco. Eu 
cansei de sair batendo água, trovejan
do, e relampiando, e eu tinha que ir a 
pé. Aqui ninguém avisava nada, só vi
nha chegando o caminhão, assim, e veio 
vindo, veio amontoando. Quando vê, 
vem chegando todos aqui ... Parece que 
teve um que saiu a comunicar para os 
outros, um vendia o terreno para os 
outros. '' 

Manoel Lindomar dos Santos, 

aposentado em serviços gerais 

ajudou na colocação de luz e lâmpada 
''na região. '' 

Iara Regina Amaral Pimentel, 

Eu moro aqui desde 1989. Vim para 
cá porque eu não tinha condições para 
pagar o aluguel. Quando eu cheguei 
aqui só existia quatro casas. Tinha o seu 
Manoel, o seu A1thur, a dona Maria ... 
A rua aqui foi se enchendo gradualmen
te, não foi de um dia para o outro. De-

atendente hospitalar 

Em contraste com os núcleos de subabitação 
da orla, formaram-se, também, vilas próximas às 
estradas de acesso ao baitTo. A Vila E e a Vila Nos-
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'' 

morou uns dois anos para ela ficar como 
está hoje. Era difícil chegar aqui naque-
la época, o carro não circulava, água e '' 
luz também era complicado. 

Reinaldo Possebom (seu Júlio), vigilante 

Bom, as pessoas que vieram para cá, 
vieram por necessidade, e tem até pes
soas que vieram morar aqui que até 
pagavam o aluguel e não puderam mais 

Contraste: presença imperialista nas moradias populares 

pagar. Vieram por necessidade, e vie
ram para, vila porque não tinham con
dição de morar em outro lugar. 
Olha, aqui, em relação ao emprego é o 
seguinte: a ocupação é a seguinte: a 
maioria que mora aqui dos moradores 
são gente boa, radicalmente com saú
de, não tem problema nenhum, olha, 
sabe como é que é, a maioria das pes
soas, o trabalho é o seguinte: são tudo 
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trabalhadores, são biscates ... por 
exemplo, eu trabalho de pintura, tra
balho na jardinagem, as vezes eu gan
ho cinqüenta, as vezes eu ganho trinta 
e vivo assim, um salário mínimo por 
mês. 
Em oitenta e sete eu vim para cá, le-

vou oito meses para aumentar a vila e 
foi se espichando, foi indo, de uns seis 
meses a oito meses para aumentar a ''
vila. Isso daqui era tudo mato, era 
mato, mato. 

Péricles Bondanza da Rocha, autônomo 

Ocupação Rua E Perfil Sócioeconôrnico 
A ocupação do leito da rua E possui 93 -

noventa e três -domicílios30 com um total po
pulacional de 409 - quatrocentos e nove -
moradores. A grande maioria das edificações é 
de madeira 61 % ; 64% possuem entre 2 -dois 
-e 4 -quatro -cômodos e em 70,66% dos
domicílios o número de pessoas por família re
cai na faixa de 3 - três - a 6 - seis -indiví
duos. Estabelecendo-se a relação entre o nú
mero de cômodos e o número de pessoas, de
duz-se que existe na vila um grau muito precá
rio de habitabilidade.

O estado de conservação31 das edificações 
apresenta uma distribuição relativamente homo
gênea entre as categorias definidas; entretanto 
cabe ressaltar a existência de 37 -trinta e sete 
-moradias em precárias e péssimas condições
de uso.

Não há na comunidade a relação locatá-
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rio-locador, sendo 99% dos domicílios de pro
priedade de seus moradores -há um caso de 
domicílio cedido. 

A maioria dos domicílios possui luz ( rede 
clandestina -e água; porém a rede de esgoto 
é inexistente. 

A organização coletiva e participação polí
tica são muito incipientes; há um percentual 
muito pequeno de indivíduos mobilizados junto 
à Associação de Moradores, 

Para o atendimento dos problemas de saú
de a comunidade utiliza principalmente o posto 
de saúde de Belém Novo, que se situa a uma 
distância razoável da vila. 

A constituição etária da comunidade apre
senta uma estrutura jovem. 69% da população 
situa-se na faixa de idade até 29 -vinte e nove 
-anos. Há um percentual muitíssimo peque
no (1,98 %) de idosos32

. A população em idade
produtiva33 é muito grande, quase 70% do total
de habitantes.

A maioria da população ( 68% ) situa-se 
na faixa de escolaridade até a 5ª série do pri
meiro grau. O índice de analfabetismo é bem 
expressivo, representando 8% da população. Ao 
concentrarmo-nos no aspecto da formalidade 
nas relações de trabalho34

, encontramos um 
índice bem elevado de trabalhadores desenvol
vendo atividades sem nenhum vínculo formal de 
trabalho (15%) e conjuntamente, um número 
muito grande de pessoas desempregadas e que 
não estão trabalhando (25%). Pode-se, aqui, es
tabelecer uma relação de interdependência com 
a baixa escolaridade e pouca qualificação da 
mão-de-obra35

. A renda média da população, 



conseqüentemente, é baixa, ficando em torno 

de 1 ,8 salários mínimos. 

Porto Alegre, 09 de novembro de 1998. 

Vila Nossa Senhora de Belém 

Perfil Sócioeconômico 
Esta vila é constituída por 152 - cento e 

cinqüenta e dois - domicílios36 , onde residem 

158 (cento e cinqüenta e oito - famílias. O total 

populacional é de 565 - quinhentos e sessenta 

e cinco - habitantes. 

Centro comunitário da Vila E 

A grande maioria das edificações é de ma

deira ( 78, 15% )37
; 70,20% possuem entre 2 ( dois 

) e 4 - quatro - cômodos e em 68,8% dos do

micílios o número de pessoas por família recai 

na faixa de 3 - três - a 9 - nove - indivíduos. 

Desta relação existente entre o número de cô

modos e o número de pessoas por domicílio, 

infere-se um grau de habitabilidade muito precá

rio. 

O estado de conservação38 das edificações 

distribui-se entre regular - 44 domicílios - e 

precário - 70 domicílios; é importante ressaltar 
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a existência de 25 - vinte e cinco - domicílios 

cujas construções apresentam péssimo estado 

de conservação representando, em muitos ca

sos, risco para as famílias que moram no local. 
A quase totalidade dos domicílios - cen

to e quarenta e dois - é usada somente como 
moradia; porém existe 1 O - dez - domicílios 
onde são desenvolvidas, também, atividades 

comerciais39
• Não há na comunidade, domicí

lios alugados; 98,66% são de propriedade dos 
moradores, existindo apenas dois casos de do

micílios cedidos. 

A comunidade possui luz e água encana

da, porém a rede de esgoto é inexistente. 

As famílias constituem-se de forma nucle

ar, apresentando um índice muito pequeno de 

parentes e agregados vivendo conjuntamente. 

Para o atendimento dos serviços de saú

de é utilizado, com maior freqüência, o Posto 

de Saúde de Belém Novo. A comunidade, por 

apresentar extrema carência, é atendida por re

cursos assistenciais advindos, principalmente, 

da paróquia da igreja Santa Rita - que forne
ce rancho para as famílias. 

A comunidade apresenta características 

de uma formação jovem; a média do tempo de 
moradia dos chefes de domicílio no local é de 
apenas 4,94º anos. Muito provavelmente em 

razão do pouco tempo de existência da comu
nidade, a organização coletiva e participação 

política são extremamente incipientes. Há um 

número muito pequeno de indivíduos mobili
zados junto à Associação de Moradores. 

A estrutura populacional apresenta um 

alto índice de jovens; 73,36% da população 
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situa-se na faixa até trinta e quatro anos. O per

centual da população economicamente ativa41 

é de 68,65% relacionando-se com uma popu

lação dependente de 30,99%. 
O nível de escolaridade é muito baixo; 

53,06% da população possui até a 4º série do 
primeiro grau e 7,52% são analfabetos. Existe 

na comunidade um número significativamente 
alto de crianças em idade escolar42 fora da sala 
de aula. 

Em decorrência da baixa escolarização a 

média salarial da comunidade é de 1,81 sm. 
86% dos moradores possuem uma renda men

sal de até três salários mínimos. As atividades 
ocupacionais são ligadas, principalmente, à 

prestação de serviços43
, havendo na comuni

dade um grande número de trabalhadores em 

serviços de limpeza, desenvolvendo atividades 

de faxineira e realizando trabalhos como auxi

liar de pedreiro, eletricista, etc. somando-se o 

percentual de desempregados (8,29%) ao per

centual de pessoas que não trabalham44 che

ga-se a um índice alto (38,44%) de indivíduos 

que não desenvolvem nenhuma atividade pro

dutiva. 

Porto Alegre, 09 de novembro de 1998. 

A série de depoimentos a seguir oferece ao lei

tor um painel geral dos desejos e expectativas da 

população de Belém Novo neste final do século vin

te. Há aqui uma mescla de depoimentos cuja origem 

é bastante heterogênea, abarcando desde as institui

ções ligadas ao poder público até as impressões mais, 

aparentemente, corriqueiras sobre as circunstânci

as que moldam o bairro hoje. 



'' 
Quando eu comecei a vir para cá, na

década de trinta, o médico era o Dou

tor Cecílio Monza. Depois, lá pela dé

cada de sessenta, começaram a chegar 

médicos recém-formados, e a coisa foi 

mudando um pouco. O atendimento da 

saúde estatal era precário, porque as 

coisas ficavam na base do conchavo 

público. Essa era a verdade. Bom, de

pois, com o Orçamento Participativo, 

Fachada do Posto de Saúde 

'' 

com a comunidade organizada, nós co

meçamos a ir para cima e exigir, pois 

isso é um direito do cidadão. '' 
Paulo Pacheco, médico veterinário 

Nós temos vários 'grupos' aqui no Pos

to. O primeiro foi o 'Para Crescer', que 

é o programa nutricional da Prefeitura. 

Ele foi sendo ape1feiçoado e então se 

adotou um sistema de grupo para aten-
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'' 

der as mães. Aí nós começamos com 
outros grupos: o dos diabéticos, hiper
tensos, grupo de adolescentes, onde se 
trabalhamDSTs (Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, como a AIDS), drogas, 
etc. O outro grupo é das gestantes. Exis
te essa liberdade, essa autonomia -
nós podemos montar os grupos e tra
balhar conforme a necessidade da nos
sa comunidade. 
Todas as pessoas da comunidade po
dem ir procurar o Posto para reclamar, 
dar sugestões. Oficialmente existe um 
Conselho Gestor, que é uma forma or
ganizada para as pessoas participarem. 
Nós temos em torno de vinte funcioná
rios aqui. Temos cinco médicos, qua
tro auxiliares de enfennagem, um odon
tólogo, uma assistente social, uma pes
soa na coordenação, um funcionário ad
ministrativo, uma funcionária da lim
peza e seis funcionários de nível mé
dio". '' 

Rosneila Soares Beron, 
psicóloga do Posto de Saúde de Belém 

Nós temos setenta e dois funcionários. 
Aqui tem, enfermeiro, auxiliar de en
fermagem, agora temos um médico, um 
grupo de monitores, que faz o trabalho 
com a gurizada, que sustenta os proje
tos. Aí tem toda a área técnica, os dire
tores, técnico em pedagogia, assistente 
social, nutricionista, duas pessoas na la
vanderia, quatro pessoas que trabalham 
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na cozinha, uma para manutenção da 
limpeza e mais dois nos setor de ativi
dades. 
A nossa casa, no início -primeira me
tade dos anos sessenta somente aten
dia adolescentes "nonnais" de doze a 
dezoito anos, do sexo masculino, 
ctianças de rua abandonadas. Hoje exis
te um programa de proteção especial 
que atende crianças portadoras de ne
cessidades especiais, ditas moderadas, 
de deficiência mental entre doze e qua
torze anos. Então, quando o Conselho 
Tutelar, ou o Juizado localiza alguém 
na comunidade que está abandonado, 
que está com uma dificuldade muito 
grande na família, eles trazem para cá. 
A questão da te1Ta é o seguinte: o Nú
cleo ocupa cinquenta e três hectares, e 
nada aqui é mal utilizado. A gente tem 
uma quantidade de gado, suficiente 
para manter a produtividade da terra. 
Mas também está iniciando uma par
ceria entre a comunidade e o Núcleo, e 
isso é mais uma coisa que dignifica a '' 
instituição. 

Dani Laura Peruzollo; Álvaro Silveira de Oliveira 
e Alarico Nunes da Rosa, membros da equipe 

do Núcleo dos Abrigados de Belém Novo. 

'' 
No começo a gente estava entusiasma
do e tudo, mas agora gente vai lá e é só 
briga, só discussão, fofoca, as coisas 
não caminham. Em Belém, por exem
plo, a gente não tem posto que funcio-



'' 

ne até tarde da noite. O Orçamento Par
ticipativo está meio caidinho para a 
gente aqui. '' 

Deise Farias Oliveira, artesã 

Então o orçamento vai em cima daqui
lo ali, como, por exemplo, a remoção 
dessas casinhas. O Orçamento Partici
pativo facilita, porque aquilo que a gen
te tem mais necessidade o Orçamento 
faz. Ele cobre as necessidades das fa-

Atendimento no Posto de Saúde 

mílias, como limpeza de praça, asfalta
mento da rua aqui em Belém. 
É, hoje é tudo relativo. Por que antiga
mente, digamos que se tivesse quinhen
tas pessoas, mil quinhentas pessoas 
aqui em Belém, hoje aumentou muito, 
sabe? A segurança não acompanhou, 
deixou muito a desejar. Inclusive em 
termos de trânsito, Belém está muito 
jogado sabe, tá muito jogado. Depois 
que eles criaram os azuizinhos, daí eles 
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'' 

tinham que trazer para aqui para Be- '' 
lém uma viatura dos azuizinhos 

João José Pinto, motorista aposentado" 

A festa do ridículo! Bah! É uma baita 
festa. Nós tínhamos que ter uma por 
mês. O pessoal do comércio ia ter um 
movimento extra. Entende como é? É 
diferente. 

Natanael Duarte, comerciário aposentado 

Depois, quando começou essa linha de 
ônibus, o pessoal começou a ... tu vê 
que Belém é, assim, um lugar para apo
sentado e dormitório, porque o pesso
al todo trabalha no centro, saem de ma
nhã e voltam à noite. Mas melhorou 
demais, agora parece que tem quatro 
ou cinco supermercados, tem linha de 
ônibus, com bastante horários - só 
que de vez em quando eles demoram 
um pouco ... E tem a liturgia, a igreja 
absorve muita gente para ajudar. No 
começo, era o padre falando em itali
ano - latim -, e de costas para a 
gente. Agora é ao contrário, é de fren
te, e a gente participa muito da missa. 
Principalmente com esse padre que 
nós temos. Bah, ele é maravilhoso. E 
tem o ginásio. Na minha época era só 
até a oitava série. Tem o colégio das 
Irmãs ... Quer dizer, agora, para quem 
quer morar e descansar em Belém 
Novo está muito bom. Só para a mo
cidade é que não tem nada, a não ser 
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'' 

'' 

um barzinho onde eles se reúnem ali 
perto da igreja. ' 

Ada Vieira da Silva, dona de casa 

O Xavante iniciou em 1970. O projeto, 
no início, era ligado ao futebol. Esporte 
e lazer. O Xavante disputou vários títu
los pela Liga Independente, e conquis
tou vários deles. O início foi num fundo 
de quintal, numa peça, um galpãozinho 
de madeira. Depois se comprou um ter
no de camisas, o time foi formado ... Ti
nha primeiro quadro, segundo quadro e 
veteranos. Até 1992, quando perdemos 
o campo. O clube ficou um tempo fe
chado. Hoje têm quatrocentos sócios.
Na época da fundação escolheram um
nome indígena, Xavante. É bonito. Aí,
quando tinha jogo, o pessoal dizia:
'Bah, vamos jogar com os índios lá do
Xavante.
Mesmo tendo ficado um tempo fecha
do, nunca passou em vão a data de fun
dação. Sempre tinha um bolinho, um
chazinho, ou um galeto que fosse, isso
sempre teve. '' 

Luís Fabiano Machado, pedreiro 

Ainda na parte da carência, além da 
evangelização, nós fizemos a Campanha 
do Agasalho. No verão a gente recebe 
muita roupa e distribui para o povo que 

''nos freqüenta, eles são beneficiados. 
João Carlos Almeida Cardoso, 

presidente da Sociedade Espírita 



Serviço de transporte em Belém Novo 
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Hoje e o futuro: acredite, Belém pode mais 

Durante os anos sessenta45
, no mundo ociden

tal, gestaram-se uma série de movimentos cuja ca
racterística fundamental era a contestação - não 
necessariamente dentro dos moldes da esquerda tra
dicional - às estruturas do sistema capitalista. Quase 
nada escapou a esta nova concepção de mundo: do 
poder público ao privado, as relações humanas so
freram um processo de crítica e metamo1iose. J o
vens - estudantes ou não-, mulheres, grupos ét
nicos, minorias sexuais, ecologistas, etc, passaram 
a manifestar - através dos novos e velhos canais de 
expressão - seus anseios, decepções e exigências 
quanto a outros modos de pensar e reger a vida: do 
chão da fábrica aos campi universitários, dos festi
vais de rock às mesas de jantar, os espaços ficaram 
tensos e estreitos. Apesar da gênese deste processo 
pai1ir dos países capitalistas centrais - EUA, Fran
ça, etc - os seus efeitos foram sentidos, de f01mas 
peculiares, em todo o planeta. 

Embora seja natural lembrar a década de ses
senta como um momento de avanço no campo do 
comportamento - relações familiares, liberdade 
sexual, etc-, por trás disso estava em xeque a legi
timidade da sociedade capitalista. Nos EUA - em fun
ção da indignação frente à Guerra do Vietnã46 

- e 
na França - através dos protestos estudantis47 

- a 
contestação aprofundou-se e promoveu uma nova 
consciência, que percebia as ligações entre o parti
cular e o todo. Ou seja, compreendia-se que família, 
escola, trabalho, eram apenas unidades de um siste
ma maior e mais complexo. Estes novos valores se 
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tornaram de tal forma sólidos e irreversíveis que res
tou ao sistema adaptar-se a eles, incorporando-os gra
dualmente e retirando seu germe revolucionário. 
Quando esses movimentos não tiveram força para 
persistir em seu caráter original acabaram conver
tendo-se em meros nichos de mercado. O que tentou 
ser uno, fragmentou-se. Novamente, no entanto, as 
famosas "brechas" - mais perigosas que em qual
quer outro momento histórico - se abriram. 

O ataque ao Estado, desvelando sua incapaci
dade de atender à pluralidade destas sociedades oci
dentais, tinha como intenção revigorá-lo, redimensi
oná-lo, enfim, efetivamente democratizá-lo. Entretan
to, ao longo das décadas de setenta oitenta e noventa 
esse discurso foi apropriado pelos setores conserva
dores ligados ao grande capital, que realizaram a pre
tendida alteração nas estruturas do Estado às avessas 
- isto é, em benefício próprio. O Estado, na verdade,
não perdeu força, apenas direcionou, de modo mais
eficaz, a sua iniciativa para atender a estes grupos. A
ideologia que ganharia o mundo durante estas déca
das estava alicerçada na iniciativa pessoal, no indivi
dualismo e no modelo do jovem yuppie norte-ameri
cano - que se apraz com o mundo financeiro e al
meja lucrar um milhão de dólares antes dos trinta anos.
Percebe-se, portanto, a diferença entre este mundo e
aquele sonhado pela contracultura, que "não confia
va em ninguém com mais de trinta anos e com mais
de trinta dólares no bolso".

As organizações não-governamentais - ONGs 
- estão diretamente inseridas neste contexto. As



interpretações a respeito da atuação das ONGs são 

multifacetadas. O professor de Ciências Políticas na 

Universidade de Binghamton - Nova Iorque-, 

James Petras, acredita que "as ONGs se converteram 

no 'rosto comunitário' do neoliberalismo e se rela

cionaram intimamente com as elites, e complemen

taram seu trabalho destrutivo"48. Em uma palavra:

as ONGs teriam assimilado a ideologia neoliberal do 

"faça-por-você-mesmo", desresponsabilizando os 

compromissos do Estado na sua relação com a soei-

Centro de Belém Novo 

edade, e desfocando o cerne dos enfrentamentos para 

questões, não raras vezes, pontuais e sem uma arti

culação crítica com as bases do sistema capitalis

ta49 . No entanto, duas das mais recentes, e incisivas, 

manifestações contra o neoliberalismo, oconi.das em 

Washington e Seattle, no início de 2000, nos EUA, 

foram coordenadas por ONGs.

Na segunda metade da década de noventa, Be

lém Novo entrou em contato com esta nova forma 

de gestão dos problemas da sociedade civil, através 
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das ONGs, porém, desta feita, se valendo do braço 
do poder público. Da cooperação entre o ICLEI -
Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais 
Locais, sediado no Canadá - uma entidade que, na 
acepção do termo, não pode ser considerada não
governamen tal - o governo municipal e a comuni
dade de Belém Novo, surgiu o projeto "Acredite, 
Belém pode mais". Segundo o material oferecido 
pelo organismo, via-internet, "o ICLEI é uma organi
zação democrática, na qual cada governo municipal 
filiado como Membro passa a fazer parte do seu 
Conselho( ... ). O ICLEI também aceita a filiação de 
entidades de governos nacionais e estaduais, orga
nizações não-governamentais e indivíduos interes
sados em participar dos esforços da organização, 
como Membros Associados sem direito a voto". 

'' 
O ICLEI é uma organização canadense
que financia, no mundo inteiro, proje
tos que envolvam o desenvolvimento 
sustentável dos países. No Brasil, está 
financiando três projetos visando ao de
senvolvimento econômico, o resgate 
social e cultural e a preservação do 
meio ambiente para as próximas gera
ções. Foi a Prefeitura de P01to Alegre 
que cedeu os te1Tenos e deu a sustenta
ção jurídica. Ela também exige que a 
comunidade esteja envolvida. Seja atu
ante. Se não fosse a comunidade, eu 
acho que não estaria de pé esse proje
to. Então, teve toda uma discussão den
tro do Orçamento Participativo: onde 
iam ficar os pescadores, porque o rio é 
o trabalho deles, eles moram na beira
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da praia. Têm outras atividades que es
tão programadas para ser feitas: por 
exemplo, a construção de um museu, e 
o Hotel Cassino está envolvido nisso.
É um prédio que está em degradação,
tanto física, como moralmente, mas é
uma estrutura muito boa para se perder
e se deixar degradar. O museu seria para
resgatar a história da região. Até traba
lhos artísticos daria para se colocar ali.
Uma via de passeio. Um outro ponto
turístico. Vai ser uma área de lazer para
Po1to Alegre, para o Extremo-Sul. A
entidade ecológica Amigos da Tena e
é parceira do projeto também.
ICLEI funciona assim: a comunidade
presta contas do dinheiro. Ele dá um
tipo de assessoramento para a comuni
dade se organizar. O projeto não é para
a Prefeitura, é para a comunidade. So
mente vem a somar o que a Prefeitura
está fazendo. Vai se construir também
a estação de pscicultura, devido à falta
de peixes. Criar um berçário de peixes.
Uma coordenação organizou, junto à
comunidade, grupos de trabalho, que
qualquer pessoa interessada poderá
participar. Há, evidentemente, crono
gramas que todos os projetos têm. E,
geralmente, quem faz estes cronogra
mas são os técnicos. Mas neste projeto
quem faz o cronograma e organiza é a
comunidade. Os grupos em geral se
encontram uma vez por semana. A cada
coordenador fica encarregado um gru-



po de trabalho. Nós temos quatro gru

pos de trabalho: gestão ambiental, res

gate cultural e social, atividade econô

mica e de comunicação e divulgação. 

O nome ficou "Acredite, Belém pode 

mais", que foi idéia de uma criança do 

Colégio Evarista Flores da Cunha. 

A gente já fez cursos de capacitação 

para as pessoas que trabalham dentro 

da Unidade de Pescado. A maior parte 

dos cursos foi visando à qualificação 

A construção do novo trapiche 

dos pescadores e do pescado. Teve cur

sos de agricultura, tecnologia de pes

ca, entre outros. Complementando a 

renda do pescador, teve a produção ali

mentícia e o curso de confecção de re

des artesanais. Esses cursos transcon-i

am por dois a três meses, mas havia 

cursos menores. Eles foram feitos atra

vés da Associação dos Pescadores de 

Belém Novo. O dinheiro disponibiliza

do pelo ICLEI é cem mil dólares. São 
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três pessoas que gerenciam, três pesso

as da coordenação: uma da Prefeitura e 

duas da comunidade. Essa coordenação 

tem que prestar contas bimestralmen

te. A Patrícia é uma representante do 

ICLEI aqui no Brasil, ela mora no Rio 

de Janeiro e vem, de quatro em quatro 

meses, aqui. Ela organiza, dá um pu

xão de orelha em quem tem que dar e 

faz a cobrança. 

Que eu saiba, têm trinta e cinco pesca

dores que se envolvem ainda um pou

co com a pesca. Mas dá para contar nos 

dedos aqueles que vivem só da pesca 

nestas trezentas famílias que irão ser 

transferidas para o Chapéu do Sol. 

As escolas entram como parceiras. 

Elas também fazem a articulação, tra

balham junto com a questão ambien

tal, que é um trabalho de sensibiliza

ção. Afinal, o que adianta organizar, 

ficar bonitinho, e as pessoas não cria

rem essa conscientização. 

As associações comunitárias já estão 

trabalhando dentro do projeto também 

como parceiros. Entre estas, a Asso

ciação dos Moradores do Arado Ve

lho, a Associação dos Pescadores Ar

tesanais e o Clube de Mães Estrela de 

Belém. A UFRGS irá dar o assessora

mento técnico de pesquisa dentro do 

bairro. 

Eu acho que desde os anos oitenta 

existe essa ocupação irregular aqui em 

Belém Novo. Em toda a região aqui. 
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'' 

Aqui em Belém Novo existem vários 

"Beléns Novos". Eu acho que o que 

Belém Novo tem de melhor é a natu

reza, o meio ambiente. Essa caracte

rística turística aqui de Belém Novo é 

o que vale a pena. Eu acho que é um

dos pontos mais bonitos de Porto Ale

gre. Dentro do projeto há também a

intenção de se fazer um ecoturismo

mais adiante. '' 
lael Warszawsky, professora 

Quando eu li a proposta do projeto, eu 

achei interessante o convite ao desen

volvimento auto-sustentável, isso aqui 

na região era até questionado. Todo 

mundo achava que Belém não tinha 

jeito, que seria sempre um bairro-dor

mitório, uma segunda Viamão. Ou 

seja, o cara vem, monta uma casa para 

dormir e vai embora para o centro de 

manhã. Deixa toda essa beleza aí. Isso 

tem que ter um retorno, mesmo! Nós 

não temos todos que ir para Tones, ou 

Capão da Canoa no verão, e no inver-

no fazer o passeio para Gramado. Daí, 

se tu preparar Belém Novo, se tu se 

organizar para receber o "passeante", 

não só de fora, mas também local, isso 

vai valorizar a região. 

A coisa vai crescer, eu acredito. Acre

dito porque o projeto é bonito, e nós 

temos tudo para acontecer, a verba está 

chegando. A política local está toda 

disponível e a favor. Depois tem o lado 



burocrático, que tu tem que ir vencen
do, mas todos estão mobilizados. O 
problema é que parte da população 
está descrente, eles acham que em 
Belém nada dá certo. 
Para o projeto funcionar não adianta 
ficar pronto o entreposto, ficar lindo 
isso aí, e a comÜnidàêie n·ão participar. 
A maioria da comunidade tem que par
ticipar. Tem que ser uma cooperativa 
que saiba funcionar como um elemen-

Tanque para a criação de alevinos 

to envolvido numa idéia de desenvol
vimento sustentável, que saiba o que 
é a, Agenda 21 ', o meioambiente eco
logicamente perfeito e socialmente 
justo. A ecologia, inclusive, está de 
mãos dadas com a pobreza. Enquanto 
tiver pobreza, nós teremos problemas 
ecológicos. Não quero dizer com isso 
que o rico não polua - ele polui, mas 

'' paga alguém para limpar para ele. 
Mary Ângela Ferreira, professora 
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'' 
O projeto de recuperação do rio não vai 
ser tão rápido assim para o pessoal usar 
Belém como praia. Mas, é como eu 
digo: vai demorar uns dois ou três anos 
para essa água ficar limpa, não é só a 
água, a areia também está poluída e ela 
vai acumulando no fundo d'água. En-
tão, aquilo vai demorar alguns inver-
nos de água cheia, com muito vento 
para levar embora. A natureza possui 
todo um processo para ela mesma se 
modificar. Depende do clima, dos ven- '' tos, das cheias ... 

Nílton Nunes da Silva, pescador 

Entre os objetivos desta associação, pode-se 
destacar quatro projetos, principalmente: o resgate 
cultural, envolvendo a restauração e o reaproveita
mento do Hotel Cassino, agora como um Centro 
Cultural; a despoluição do rio, o que está intrinseca
mente ligado ao revigoramento da atividade pesquei
ra na área; a transferência para o Loteamento Cha
péu do Sol de, aproximadamente, seiscentas famíli
as, que habitavam áreas irregulares de Belém Novo 
- na orla, do rio ou fora dela e, por fim, a revaloriza
ção das atividades ligadas à pesca.

'' 
Eu estive lá há pouco tempo. Aquilo 
ali foi tomado por casas, mas agora es
tão realizando obras de remoção na 
beira da praia. Esperamos que volte a 
ficar bonito. 
Indo para Belém Novo parece que a 
gente volta no tempo. É um povoado 
do interior a alguns quilômetros do cen-
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'' 

tro de P01to Alegre. Eu vou muito para 
lá ainda, nós mantemos uma casa no 
baiiTo, mantenho uma boa relação com 
a comunidade. '' 

Flávio Alcaraz Gomes, jornalista 

Têm pessoas que moram muito mal ali, 
alguns estão com vontade de mudar, e 
têm outras pessoas, que tem casa com 
5 ou 6 peças, que vão se mudar na obri
gação, a contragosto. Naturalmente 
porque ele vai pegar duas peças lá, com 
banheiro, e deixar uma casa maior aqui. 
Mas esse projeto vai desocupar aquela 
área ali, não tem outro meio. Eu já falo 
que é um projeto nosso porque é de to-
dos nós, é da comunidade inteira. A 
gente trabalha em parceria com a pró-
pria Prefeitura, que é o maior parceiro, 
com o ICLEI... nós já estamos traba
lhando no sentido da despoluição aqui, 
temos mais de quarenta km de esgoto 
implantado aí... esperamos que em bre-
ve comece a construção das bacias para 
o tratamento do esgoto, que vai ser todo
tratado, quando essa água voltar do rio
ela vai estar totalmente despoluída.
Essa poluição aqui, com certeza vai
estar saneada em dois anos. Belém vai
ficar todo balneável. A gente espera
recuperar essa área aqui e estender esse
trabalho para outros lugares, levar es-
ses exemplo para outros bairros de Por-
to Alegre e para que os municípios da
região também venham a se empenhar



'' 

na despoluição do rio. Naturalmente 
que a gente trabalha com as escolas, que 
é o interessante, porque todo aquele que 
estiver em idade escolar agora será um 

'' defensor da ecologia no futuro... 
Ney de Souza Antunes, pescador 

O Hotel Cassino é um prédio que, com 
certeza, formaliza o aspecto turístico da 
região. É um elemento que deixa claro 
que Belém foi, sim, um bairro turísti-

Ângulo do loteamento Chapéu do Sol 

co. Porque um prédio de vinte quartos 
comprova que havia movimento. 
A gente não tem nada parecido com isso 
em Belém. A gente não tem onde botar 
um espetáculo de dança, de teatro, de 
música - precisamos de um salão da
queles. Tem de rebocar de novo, arru
mar o que tem para arrumar, as instala
ções hidráulicas e elétticas. Agora, às 
vezes eu até quero cair um pouco fora 
do hotel, porque nós temos ali o Res-

----

- ---
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'' 

'' 

taurante que era do Poletto, que tam

bém é um prédio antigo, que faz parte 

da história de Belém Novo e é da Pre

feitura. '' 
Mary Ângela Ferreira, professora 

Quanto ao Hotel Cassino, o prédio 

está abandonado e a gente tem visto 

que a intenção do pessoal é torná-lo 

um Centro Comunitário, ou alguma 

coisa nesse sentido, nos moldes da 

Casa de Cultura Mário Quintana, por 

exemplo. O pessoal se organizou e 

conseguiu fechar uma boate que fun

cionava no Hotel. Houve até assassi

natos ali. '' 
Camilo Hartmann, 

professor do Colégio Glicério Alves 

Aqui era bem vazio. Dali em diante -

após o início dos anos oitenta), como o 

êxodo rural aumentou, as famílias vi

nham, depois vinha outro irmão, vinha 

um tio, vinha a avó, e a coisa começa-

va a encher, né. Mas quando eu che-

guei aqui no Chapéu do Sol era bem 

rural, nós tínhamos quatro ônibus para 

sair e quatro para voltar: um pela ma-

nhã, um no almoço, um à tarde e um à 

noite, ida e volta. Naquela época, por 

exemplo, tinha um professor que dava 

todas as disciplinas, como uma escola 

rural. 

Eu vejo assim que, em relação a lotea

mento, é melhor não aumentar para cá, 
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'' 

é um grande problema. Por sinal, esse 

loteamento aqui ·no Chapéu do Sol é 

uma coisa que eu questiono até hoje. 

Seiscentas casas em um mesmo lote é 

uma coisa que não se faz em lugar ne

nhum. Tu olha e vê que é um paliteiro 

de casas em cima de um campo. Então 

eu acho que é complicado isso aí, nós 

temos que ter muito cuidado com o Pla

no Diretor, isso aí é uma coisa que se 

discute muito nas reuniões. Na nossa 
área, nós temos uma mata nativa im

portante, a diversidade da região é mui-

to importante. '' 
Mary Angela Ferreira, professora 

O projeto de reassentamento se origi

nou mesmo por causa do despejo. Cer

tos moradores das áreas particulares se 

sentiam incomodados com a gente da 

beira do rio, diziam que nós sujávamos 

o rio, que éramos maloqueiros. Então

abriram uma ação contra nós, de des

pejo. Começou- naquela vila ali, em

cima do Copacabana, na Leblon. Aí

começou a negociação: nós negocian

do com a Prefeitura, e a Prefeitura ne

gociando com o Estado ... Aí consegui

mos ganhar as casas. Depois veio a ação

de despejo de novo, aí a Prefeitura en

trou em contato com o Estado, dizendo

que era para segurar porque as nossas

casas iam sair. Aí, casa sai, casa não

sai, entra dinheiro, sai dinheiro, nós

conseguimos - a Prefeitura conseguiu



o financiamento na Caixa Econômica,

pelo FGTS - Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço, aquele projeto Pro

moradia. Agora, quem mais pressionou

mesmo foi o projeto Guaíba-Vi ve50 
, 

que tem muita força. Isso ajudou mui

to também.

Aquele loteamento lá vai nos dar con

dições de vida, porque aqui qual é a

condição de vida que essas pessoas

Processo de remoção para o Chapéu do Sol 

têm? As casas caindo, velhas, esgoto 

no meio da rna, mosca, cach01To -por

que eles largam tudo que é cachorro 

aqui no Veludo. Então lá vai ser dife

rente, a gente tem um projeto de lim

peza. Estamos trabalhando com a edu

cação ambiental, o DEMHAB deu a 

educação ambiental para nós, para se

parar o lixo, não deixar o lixo na rua, 

cada um cuidar da sua rua, sua casa ... 
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'' 

A gente está tendo até cursos de educa
ção ambiental. É outra vida, embora 
aqui seja um lugar bonito, não tem con
dições de moradia. 
O pessoal aqui está na expectativa, ago
ra eles querem se mudar, mas antes não 
queriam. Estavam resistindo, gostavam 
do local. Agora que viram as casas 
prontas, que o loteamento lá ficou bom, 
com infra-estrutura, tudo certinho, ago
ra eles querem ir. 
Aqui é um lugar bom de morar, só que 
a gente não tem esgoto. Tu sabe, a pes
soa mora num lugar e gosta, de repen
te não quer sair dali ... até porque al
gumas casas que a gente ganhou são 
bem menores do que as que a gente 
tem aqui. '' 

Deise Farias Oliveira, artesã 

Belém Novo tem um aspecto meio ru
ral. Isso é espontâneo. A bicicleta é um 
transpmte normal lá. Então, em função 
disso, eu propus a construção de uma 
ciclovia com percurso estabelecido, não 
que esse percurso não possa depois ser 
'explodido', mas ele terá início e fim. 
Nós vamos fazer, inclusive, uma mar
cação de espaço com relação a isso. A 
ciclovia poderá ser estendida até o 
Lami, se for o caso - o que é um pro
jeto bem maior. Ali em Belém Novo 
não tem nenhum problema para ela ser 
implantada. A ciclovia não vai ficar 
deslocada, fará parte do conjunto viá-
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rio e terá em tomo de 2560 metros, sen
do, portanto, um local de atração, en
contro e congraçamento. 
Também há uma proposta de fazer uma 
calçada sobré pàfafüas, que não irá des
trnir o meio ambiente. Porto Alegre ain
da não possui isso - é inusitado. Ela 
será toda de madeira, contornando a 
orla até a Estrada do Lami. Queremos 
também reativar o Leblon como um 
restaurante de qualidade. O prédio é da 
Prefeitura e ao lado construiremos um 
trapiche de quarenta metros - ele já 
está demarcado; ·inclusive. P01to Ale
gre é a cidade que tinha mais trapiches 
no Brasil. Esse prédio deve continuar 
como restaurante, porque ele pertence 
à memória cotidiana de todo pmto-ale
grense que ia a Belém Novo. Nós te
mos que recuperar esse espaço, que é 
muito interessante. Ele possui um for
te caráter de art-decó. 
Outra idéia é retirar a Escola Evarista 
Flores da Cunha dali e erguer uma es
cola nova em outro lugar. Ou seja, pe
gar aquele prédio antigo e tirar tudo o 
que existe de' apêndice e fazer um cen
tro de cultura que ligue igreja e praça. 
Atrás da praça fÍ�aria o calçadão. Se
ria um grande espaço cultural, com gas
tronomia também. 
Belém Novo abriga uma quantidade 
significativa de artistas e artesãos, al
guns com renome internacional. Nós 
estamos tentando reunir essa gente tam-



bém em um projeto cultural. Seria cons

truído um espaço para reuniões, discus

sões sobre arte e exposições permanen

tes. Eles iriam administrar e fazer ali 

um Café Cultural. As características in

terioranas são o encanto de Belém 

Novo e se constituem num espaço di

ferenciado, atípico e tão rico, dentro de 

Porto Alegre." '' 
Isabel Tavoli, arquiteta da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente - (SMAM) 

Processo de remoção para o Chapéu do Sol 

'' 
Bom, eu acho assim também: eles ti

nham uma coisa assim, 'Ah, vão nos 

botar onde? Na Restinga? Aí não ... ' 

Quando eles viram que era dentro de 

Belém, começaram a aceitar melhor, 

porque não precisava sair, e a maioria 

adora Belém Novo ... aqui é um paraí

so, não tem ladrão, não tem assalto, 

de repente tu vai morar num bairro que 

não dá nem para pegar ônibus, que já 

te assaltam. Então, o mais importante 
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'' 

para eles é que fosse dentro de Belém 

Novo. Claro que as casas são peque

nas, mas depois dá para construir, dá 

para ajeitar. '' 
Iara Regina Amaral Pimentel, 

atendente hospitalar 

Eles vão pegar tudo que tem de muam-

ba dentro da casa e levar, a casa fica. 

Depois vão mandar uma patrola ou uma 

retroescavadeira, para tirar o que pres-

ta, para ir para a imobiliária, ou essas 

Detalhe de uma das ruas do loteamento Chapéu do Sol 
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casas de brique, para vender usado de

pois, e o que não prestar vai ficar ater

rado aí. Eu acho que quando a gente 

sair daqui vai ter uma vida melhor, mais 

sossegada, mais quieta, cada um den

tro da sua casa, tudo fechado. Tem ôni

bus na esquina, polícia, colégio, posto 

de saúde. 

Alguns não querem ir para lá porque 

não querem botar a criação fora. E a 

casa que eles têm é maior que aquelas 

que vão dar para eles lá, que cada casi-



'' 

'' 

'' 

nha lá é para duas farrúlias. Elas são di
vididas no meio, de comprido, depois é 
um para cada lado. 

Maria dos Santos, dona de casa 

Olha, a transferência tem o seu lado 
bom, porque aqui a gente não tem re
curso de ônibus, os esgotos são a céu 
aberto, é uma coisa muito ruim para a 
saúde das pessoas, para as crianças. 
Agora, a questão das casas, eu acho que 
elas são muito pequenas. Para o meu 
trabalho, lá é muito pequeno. 
Alguns vizinhos estão gostando da 
transferência, mas outros não, porque 
têm pessoas ali com criações: galinha, 
pato, maneco, e para lá não pode levar '' 
bicho. 

Maria Teresinha Barcelos, artesã 

"No início foi ruim, o pessoal foi con
tra, teve aquele impacto normal, né. Eu 
acompanhei desde o início, as reuniões, 
vou no DEMHAB, vou em Belém, nas 
reuniões do Veludo. Tudo está sendo 
acompanhado, a gente tem no cadastro 
noventa e quatro casas, que devem sair 
daqui em março de 2000. Mas o pesso
al hoje já está aceitando. Já vão conhe-
cer as casas, ver o que pode ser feito, o '' 
que não pode. 

Reinaldo Possebon (seu Júlio), vigilante 

Olha, da minha parte eu não posso di-
zer nada, para mim está bom né. Por-

que a minha farrúlia é pequena, mas têm 
pessoas que não estão gostando, mui
tos moradores têm farrúlias grandes e 
acham que as casas são precárias, e é 
verdade: farrúlia com quatro, cinco fi
lhos, seis filhos, e sabe como é , eles 
reclamam, eles não gostam, acham que 
é pequena, e isso é verdade, tem que 
dizer isso aí, né. Mas da minha parte e 
para aqueles que são de uma farrúlia 
pequena está bom. Mas aquele pessoal 
que está reclamando, que já não está 

Passeando pela Avenida Beira-Rio 
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'' 

gostando, que está pedindo att briga, 
isso é verdade, da minha parte eu não 
tenho nada a ver. 
É o seguinte: porque eu assisti uma reu-
nião e não tem condição, o terreno é 
pequeno, na frente não pode mexer, 
porque mexe com a estrutura da casa 
- pode mexer para o fundo ou para o
lado. E esses que vivem, que são carro
ceiros, que trabalham para ganhar o seu
pão, não dá para ficar ali, né, porque
não tem condição, não tem um espaço,
não pode ter um cachorro, não pode ter
um gato, não pode ter nada, nem uma
carroça não pode ter lá, porque não tem

'' espaço."
Péricles Bondanza da Rocha, autônomo 

Só sei que acabou para eles - os pe
quenos plantadores. Os maiores quebra
ram os pequenos. Antes plantavam pês
segos, outras coisas, tinham h01tas, ago
ra o que sobrou planta capim para po
der vender, para enfeitar os burgueses, 
porque comida não dá dinheiro. 
Eu acho difícil trocar o cara, botar um 
monte de gente boa aqui na zona sul, 
trocar o lugar também. .. qualquer ou
tro lugar, pode ser até do outro lado da 
cidade. É preciso ter emprego, tem que 
conseguir emprego para as pessoas. '' 

Renato João Ruaro, artesão 

Essa cooperativa aqui é uma coisa mui
to necessária, porque o pescador é pra-
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ticamente o mais sofrido que existe ... 
ele sempre depende dos outros. Ele não 
vende diretamente para o consumidor. 
Essa cooperativa foi fundada no dia 6 
de abril de 1999. '' 

Ney de Souza Antunes, pescador 

O projeto "Acredite, Belém pode mais" e to
das as iniciativas visando reestabelecer um equilí
brio ambiental, reintegrando mulheres e homens à 
paisagem de uma forma mais hmmônica, remetem a 



dois pontos primordiais, que exigem uma constante 

simbiose: a apreensão do passado e, após um exer

cício de reflexão e crítica, uma nova afirmação -

ou ressurgimento - de antigos valores capazes de 

pautar alternativas para o presente e o futuro. 

A memória da ocupação humana, interagindo 

com a natureza em Belém Novo, nos reporta há mais 

de quinhentos anos atrás. Das lições transmitidas pe

los povos indígenas estão a sua habilidade de inte

ragir com a natureza51 
, respeitando-a, e uma preo-

O urbano e o rural integrados 

cupação com o bem-estar das gerações vindouras. 

Dos tempos de Ignácio Antônio da Silva está a con

figuração da natureza enquanto algo a ser dominado 

e conquistado, para atender às necessidades de uma 

economia que, em escala mundial, era predominan

temente capitalista, e que no futuro iria arrebatar 

praticamente todo o planeta. Nesse período, a base 

do sistema produtivo da região são as fazendolas, 

que imprimem a característica fundamental do que 

é Belém Novo hoje - influenciando, inclusive, a 
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decisão de se proibir o erguimento de prédios de gran
de porte. 

Dos "tempos áureos" do turismo está a desco
berta/invenção do espaço natural como fonte de ren
da e interação entre Belém Novo e a Cidade. É o 
momento-chave em que Belém se insere no mundo 
regido pelo capital tendo o turismo como negócio e 
a beleza natural como mercadoria. 

Deste breve panorama histórico, o que é plau
sível inferir? 

Segundo vários estudiosos da sociedade con-

Novo galpão para a atividade pesqueira 
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temporânea, a humanidade, neste final de século 
vinte, vive sob um dilema: ou se fragmentam os 
laços que ligam cada homem ao seu semelhante, e 
se reforça uma sociedade baseada no individualis
mo, ou se tecem novas e revigoradas teias de soli
dariedade na qual os indivíduos consigam estreitar 
vínculos. 

Ou seja, é na microrrelação cotidiana que está 
o embrião do que poderá ser-quem sabe - o Mun
do Novo, onde se conectem, efetivamente, progres
so e democracia. Esse tipo de relação sensibiliza,



compromete e responsabiliza o indivíduo com ques

tões maiores. Fornece-lhe, enfim, uma chave que o 

habilita a acessar as estruturas mais amplas deste 

mundo gigantesco - e paradoxalmente invisível e 

intocável - que atinge a todos. Essas microITela

ções, portanto, reproduzem o universo que nos é 

comum - com a peculiaridade/riqueza de todo lugar 

- e a orquestração afinada destas peças exige, ape

nas, que cada uma delas tenha consciência de sua

importância e familiaridade com as demais.

Dois grandes pensadores - um do século deze

nove - e outro do século vinte - colocam a Histó

ria como elemento-chave neste processo de compre

ensão das infinitas nuanças a compor a realidade -

da família às últimas experiências científicas, como 

a clonagem. O primeiro destes pensadores, Karl 

Marx, selecionava a História como a mais abran

gente das ciências. Explica-se: neste sentido, o pen

sador salienta a possibilidade que a História oferece 

de se entender de que forma o conhecimento é apro

priado, por quem e como se dará a sua utilização 

prática. O segundo pensador, James Petras, reforça 

essa idéia da seguinte maneira: "A recuperação da 

memória histórica é essencial para construção de um 

futuro novo. A identificação das tradições, dos cos

tumes, e dos modos de pensar sujeita as vivências 

presentes a uma determinada realidade; demonstra 

que os indivíduos 'vivem' de acordo com suas idéias 

e que estas são praticadas e perduram por períodos 

maiores ou menores, sendo assim possíveis". 

Belém Novo, neste contexto, detém uma 

"arma" para se contrapor às tendências que levam 

ao esfacelamento dos laços comunitários: o seu 

passado e o seu presente, repletos de contato, con

graçamento, histórias e História. Essa riqueza cria 

um caminho que conduz a um lugar que, não ra

ras vezes, cientistas e historiadores sentem-se 

constrangidos de tratar pelo devido nome: Felici

dade. Quem chegou até o final do livro compre

ende o que isso significa. Como já diziam os poe

tas de lá e o poeta daqui, "A felicidade é uma arma 

quente. "52 
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INSTIUIÇOES PESQUISADAS 

■ Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Velli-

nho

■ Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul

■ Biblioteca Municipal Josué Guimarães

■ Departamento Municipal de Habitação (DE

MHAB)

■ Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho

■ Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande

do Sul

■ Museu de Comunicação Social Hipólito José da

Costa

■ Museu Joaquim José Felizardo

■ Secretaria Municipal de Planejamento

PERIÓDICOS 

■ A Gazetinha

■ A Reforma

■ Correio do Povo

■ Estado

■ La Jornada

■ Jornal do Comércio

■ Jonial da Manhã

■ Zero Hora

■ Z-4
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NOTAS 

1 J ornai Z -Quatro 
2 Quando se fala em Guaíba, sobressaem duas dú

vidas: uma refere-se à sua correta designação ge
ográfica e outra à origem etimológica do termo. 
Segundo as convenções geográficas adotadas pelo 
Atlas Ambiental de Porto Alegre (consultar p. 37), 
Guaíba é um lago, o que corresponde às anota-
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ções do francês Auguste Saint-Hilaire, que, já em 
1820, o denominou de tal forma. Sem dúvida, 
Guaíba é um termo de origem indígena, entretan
to a controvérsia reside no significado preciso da 
palavra. "Theodoro de Sampaio o relaciona com 
'Gua-y-be' que no falar dos índios, significava 
'enseada ou baía'. Outros fazem a palavra proce
der de 'Guá' (comprar) e 'Ibá' (fruta), aludindo 
ao rio como lugar de troca de alimentos." (CAR
VALHAL, Tânia Franco. Crônica de um rio. P.34) 
Embora a primeira nomeação se adeqüe às carac
terísticas geográficas do Guaíba, a segunda se con
forma com o sentido histórico que as águas que 
banham P0110 Alegre assumiram ao longo do tem
po. Ou seja, a de lugar propício para o comércio 
em uma época em que as vias tetrestres do Esta
do ainda eram rudimentares. 
"Do mesmo modo, a denominação do Guaíba 
como 'rio' testemunha que o conhecimento da ge
ografia física, posterior ao processo de ocupação 
da terra, não consegue se sobrepor à divulgação 
que ganham determinadas referências nos hábi
tos lingüísticos e memória das gentes. 
E é como 'rio' que a imagem do Guaíba atravessa 
o tempo" (Ibid, p.36)

3 Também conhecidos como Soldados de Cristo, os 
jesuítas são membros da ordem religiosa Compa
nhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, em 
1534. Seus preceitos combativos, autoritários e 
evangelizadores alcançam os continentes ainda 
desconhecidos dos europeus e são uma clara con
traposição à Reforma Protestante promovida por 
Martinho Luthero entre os anos de 1517 - 1520, 
que não aceitava mais os rumos adotados pelo 
catolicismo: de um modo geral, o seu poder cen
tralizador e hierárquico e, em especial, a venda 



de indulgências (absolvição dos pecados através 
da venda de certificados expedidos pela Igreja). 

4 O Navio Negreiro, Castro Alves 
5 Segundo o historiador Mário Maestri, "possivel

mente de 9 a 15 milhões de africanos e africanas 
foram enviados para o Novo Mundo. O cresci
mento do comércio escravista transatlântico lan
çou a África em uma situação de te1rnr e medo 
contínuos. Estados africanos, com armas de fogo 
cedidas pelos europeus, escravizaram as nações 
vizinhas que, por sua vez, caçavam cativos para 
comprarem armas que lhes permitiam escapar ao 
aprisionamento. O tráfico escravista determinou 
os destinos da África. Sob o ataque dos escravis
tas, regiões inteiras se despovoaram. Para esca
parem de uma fácil escravização, inúmeros po
vos internaram-se nos sertões ou abandonaram as 
margens dos rios navegáveis e as paragens facil
mente acessíveis. Pequenas ou grandes operações 
escravizadoras resultavam na destruição de co
lheitas, cidades e aldeias." MAESTRI, Mário. His
tória da África Negra Pré-colonial, p. 43. 

6 Nos anos trinta, a busca por uma identidade naci
onal pautava os debates da sociedade brasileira. 
Autores como Sérgio Buarque de Hollanda, Caio 
Prado Júnior e Gilbe1to Freyre destacaram-se, sen
do que o último deles pretendeu construir um qua
dro social alicerçado em um passado harmonio
so, no qual as contradições eram vistas, sempre, 
como fatores positivos e valorosos de nosso povo. 
O trecho a seguir é um exemplo patente de sua 
concepção da organização colonial e imperial: 
"( ... ) Híbrida desde o início, a sociedade brasilei
ra é de todas da América a que se construiu mais 
harmoniosamente quanto às relações de raça: den
tro de um ambiente de quase reciprocidade cultu-

ral que resultou no máximo aproveitamento de 
valores e experiências dos povos atrasados pelo 
adiantado; no máximo de contemporização da 
cultura adventícia com a nativa, da do conquista
dor com a do conquistado" FREYRE, Gilberto. 
Casa Grande e Senzala. 25. ed. Rio de Janeiro, 
José Olympio, 1987, p. 442-443. 
Entretanto, há relatos que contradizem essa leitu
ra, como este trecho do artigo "A escravidão Atu
al" redigido por Joaquim Nabuco, em 1883. Nele 
encontra-se um painel geral da situação do escra
vo no Brasil da época: 
( ... ) Essa escravidão consiste na obrigação, de 
quem está sujeito a ela, de cumprir sem ponderar, 
as ordens que recebe; de fazer o que se manda 
sem direito de reclamar coisa alguma, sem salá
rio nem vestuário, nem melhor alimentação, nem 
descanso, nem medicamento, nem mudança de tra
balho. Esse homem, assim escravizado não tem 
deveres, para com Deus, para com pais, mulher, 
ou filhos, para consigo mesmo, que o senhor seja, 
obrigado a respeitar e a deixá-lo cumprir. A lei 
não marca máximo de horas de trabalho, mínimo 
de trabalho, regime higiênico, alimentação, trata
mento médico, condições de moralidade, prote
ção às mulheres, em uma palavra, interfere tanto 
na sorte da fábrica de uma fazenda quanto na dos 
animais do serviço. Não há lei alguma que regule 
as obrigações e direitos do senhor; qualquer o 
número de escravos que possua ele exerce uma 
autoridade limitada apenas pelo seu arbítrio. ( ... ) 
O escravo vive na completa incerteza da sua sor
te; se pensa que vai ser vendido, hipotecado, ou 
dado em penhor, não tem o direito de inteITogar o 
seu dono. ( ... ) Os senhores podem empregar es
cravas na prostituição recebendo lucros desse 
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negócio, sem que isso lhes faça perder a proprie

dade que têm sobre eles, e que , moralmente, os 

prende ou magnetiza, lhes tira o movimento, em 

suma os destrói. O Estado não protege os escra

vos de forma alguma. 
Os escravos são regidos por leis de exceção. O 

castigo de açoites existe contra eles, apesar de ter 

sido abolido pela Constituição; os seus crimes são 

punidos por uma lei bárbara, a lei de 1835, cuja 

pena é a morte. ( ... )" 
7 Alguns abolicionistas mais radicais, como Raul 

Pompéia e Silva Jardim, chegavam a afirmar que 

"o escravo que mata o seu senhor, para se liber

tar, é inocente porque agiu em legítima defesa". 
8 Teimo que designa prática usual -principalmente 

a partir da década de oitenta do século dezenove

referente à compra da liberdade por comissões ou 

mesmo pelos próprios escravos. 
9 Jornal A Reforma, abril de 1880. 

'º "Além das manifestas vantagens que essa doação 

oferece, há a considerar que livre das despesas 

que lhe acanetaria a desapropriação do teneno 

para aquelas construções, a Câmara poderá apli
car as quantias que com essa doação economiza, 

a desapropriação, em larga escala, de tenas que 

por sua conta têm de vender ou dar por aforamen

to aos que se quiserem estabelecer na sede da fre

guesia . Apud Neis, Rubem. "Belém Novo em seus 

Inicias" . ln: Correio do Povo 11/02/1973. 
11 O positivismo é uma doutrina que teve no francês 

Augusto Comte o seu principal mentor. Propu

nha uma sociedade devotada ao trabalho, com um 

rígido padrão moral, público e privado, imposto 

pela forças públicas do Estado. Em sua forma prá

tica, foi um mecanismo excludente, ditado por 

setores das camadas dominantes, e afastou todos 
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os atores que, de alguma forma, poderiam colo

car em xeque a pretendida hierarquia social. No 

Rio Grande do Sul foi representado por figuras 

públicas como Júlio de Castilhos, Borges de Me

deiros e, sob certo aspecto, o próprio Getúlio Var

gas. 
12 "O que havia, fundamentalmente, era o desejo de 

preparar Porto Alegre, local de serviços dos inte

resses do capital interno e externo para desempe
nhar a contento novas funções econômicas: cen

tro distribuidor de produtos e mercado consumi

dor" (CARDOSO, Cláudia Pons. Mulheres das 

Classes Populares no Início do Século em Porto 

Alegre. ln: Porto Alegre: Cadernos Porto e Vír

gula, n.15; Dissertações e Teses - /[). Ou seja, as 

alterações impostas pelos positivistas não visa

vam, sinceramente, a um suposto desenvolvimen
to do espírito humano - obedeciam a razões mais 

práticas, vinculadas a uma tentativa de inserção 

de Porto Alegre no mercado capitalista. 
13 "Com o fim da escravidão e a Proclamação da 

República, o país viveu um surto de industriali
zação, apoiado na chegada de imigrantes estran

geiros e nas facilidades de crédito oferecidas como 

compensação aos antigos donos de escravos" (Me

mória dos Bairros - Lomba do Pinheiro, p. 22. 

Porto Alegre: Unidade Editorial Porto Alegre, 

2000.) 
14 Memória dos Bairros - Lomba do Pinheiro, p. 22-

23. "O jornal A Gazetinha, conservador e since

ro, define uma particular idéia sobre o espaço ur
bano no início do século: 'Os arrabaldes (perife

rias) estão aí e devem ser utilizados pelos prole-·

tários. Na cidade propriamente dita, só devem re

sidir os que podem se sujeitar às regras e precei

tos da burguesia'. A Cidade Baixa e o Bom Fim



são dois exemplos marcantes de rearranjo sócio
espacial - no último, por exemplo, habitavam co
munidades negras pobres, que paulatinamente fo
ram deslocadas para o n01te da Cidade. 

15 " A linha de elevações - Morro do Osso - Morro 
Santana - tem sido, através destes dois séculos 
dezenove e vinte, a baiTeira que impede a urbani
zação para o lado sul, constituindo verdadeiro di
visor dos três setores da população. O primário 
ocupando o lado meridional e os secundários e 
terciários estabelecendo-se ao norte , com peque
no de1nme pelas margens do Guaíba, na direção 
do Cristal. MACEDO, Francisco Riopardense de. 
Porto Alegre, história e vida da cidade. Porto 
Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, 1973, p. 211. 

16 "( ... ) à medida que a cidade cresce e se densifica, 
a sua ocupação passa a ser um negócio lucrativo 
para intermediários na compra da terra urbana. 
Em toda a parte os negociantes compram áreas 
por atacado e as vendem a retalho. Surge a indús

tria de loteamento. ( ... )" Ibid., p. 212. 
17 Véspera do golpe militar, que uniu civis - polí

ticos, empresários e membros do clero-, gover
nos estrangeiros - todos de extrema-direita - e 
militares contra a democracia, implantando no 
Brasil uma ditadura justificada por uma histeria 
anticomunista que iria perdurar por mais de vinte 
anos (1964-1985). Durante este período, milha
res de cidadãos foram presos e torturados, e o país 
acumulou problemas graves - como o da dívida 
externa, irresponsavelmente aumentada sem con
sulta popular - que, mesmo após o ano 2000, 
ainda agem negativamente sobre a sociedade bra
sileira. Houve a seguir um processo de redemo
cratização que ainda não varreu da vida nacional 

os atores que, em maior ou menor grau, compac
tuaram - ontem e hoje - com o sistema alicer
çado na violência e no desrespeito aos princípios 
rrúnimos de sociabilidade e decência. 

18 As nações indígenas - em todas as Américas -
tinham como característica essencial a preocupa
ção com a renovação permanente da vida. Neste 
sentido, tanto os vivos, quanto os que estão para 
nascer têm o direito sagrado de usufruir harmoni
osamente da tetTa, sem esgotá-la. Alguns exem
plos podem ilustrar estas percepções e práticas: 
numa tribo da América, um índio idoso, ao plan
tar uma árvore cujos frutos só estariam maduros 
anos após a sua morte, tem a validade de seu ato 
questionado. Ao que responde: 'O mais impor
tante é que os meus netos possam colher, se ali
mentar e aprender com essa árvore'. Outro ele
mento a unificar as comunidades indígenas rela
ciona-se ao respeito com o tempo de utilização 
da te1Ta e sua necessidade de regeneração: assim 
que um sítio exauria sua potencialidade, imedia
tamente os índios levantavam acampamento, 
como o mais bem treinado dos exércitos, para um 
novo solo que os acolhesse. Em uma tribo norte
americana, nesse mesmo sentido, todas as deci
sões eram tomadas tendo-se em vista a possibili
dade de existência da nona geração a contar do 
presente. Por fim, vale a pena rememorar a tradi
ção - gestada nas tribos da América do Norte -
do Grande Búfalo Branco, albino e raro, que nun
ca era abatido no período de caça, pois simboli
zava o sagrado, não somente como divindade, mas 
enquanto essência suprema da aliança entre a Na
tureza e aqueles povos. 

19 "O consumo coletivo distingue-se do individual 
por uma série de características, das quais a mais 
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evidente é o fato de que seu bem final, via de re
gra, não se cristaliza num produto: consome-se 
um serviço e não um objeto. O uso dos meios co
letivos de consumo - como a escola, o hospital, 
etc. -é dificilmente mensurável em termos de ne
cessidades particularizadas. Não se pode confun
dir, quando se trata de meios coletivos de consu
mo, a produção de serviços -ou seja, consultas 
médicas, ensinamentos - com os equipamentos 
materiais que lhe dão suporte." BARCELLOS, 
Tanya M. de (coord.) Segregação urbana e mor
talidade em Porto Alegre. Federação de Econo
mia e Estatística, Porto Alegre, 1986, p.5. Inicial
mente o provimento dos bens de consumo coleti
vo foi levado a cabo pelo Estado, justamente como 
um modo de desonerar a reprodução do capital, 
ou seja, os capitalistas repassavam ao Estado os 
custos para formação da mão-de-obra. Durante os 
anos oitenta e noventa, a tendência de apropria
ção individual dos bens, tida como "natural" e 
necessária para o desenvolvimento da sociedade 
capitalista, ampliou-se a todos os nichos da vida 
social. Podemos notar, então, que a individuali
zação do uso/usufruto da terra foi o primeiro mo
mento de um processo que hoje procura se esten
der à saúde, à educação e a todas as esferas de 
consumo coletivo. Salienta-se que a terra, histo
ricamente, tem sido um elemento-chave -prático 
e simbólico - de dominação. Tal critério esteve 
presente desde os tempos do feudalismo europeu, 
perpassando pelo coronelismo nordestino e o cau
dilhismo sulista. 

20 "Eni 1963, o governo João Goulart promoveu um 
encontro de arquitetos, sociólogos, assistentes so
ciais e toda a sorte de técnicos especializados na 
questão da urbanização, em um congresso reali-
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zado na cidade de Petrópolis - RJ. Dois vetores 
pa1tem desta conferência: a constatação, agora ofi
cial e sistematizada, do tamanho do problema ha
bitacional brasileiro-desesperador na maioria das 
avaliações -e a proposta de criação de um novo 
órgão que incorporasse a Fundação da Casa Po
pular e atuasse em outros moldes. Umas das dire
trizes que esta instituição deveria levar a cabo era 
a proibição de construções de casas em áreas des
providas de infra-estrutura mínima." (Memória 
dos Bairros - Lomba do Pinheiro, p. 70. Porto 
Alegre: Unidade Editorial Porto Alegre, 2000.) 

21 CENSO DEMOGRÁFICO 1980: Rio Grande do Sul 
(1982). Rio de Janeiro, IBGE. 

22 "A partir dos anos setenta, o setor agrícola no 
Estado sofre um redirecionamento das suas es
truturas produtivas. A intenção é superar o mode
lo direcionado ao mercado interno -Rio Grande, 
o celeiro da nação - e expandir o setor agro-ex
pmtador, calcado na monocultura e no latifúndio.
O cultivo de grãos e a mecanização em larga es
cala teve o incentivo de subsídios governamen
tais e visava integrar o estado na dinâmica da in
ternacionalização de mercados. Estas medidas
concentraram ainda mais o capital -renda - e a
propriedade - terra. A intensificação do êxodo
rumo às cidades foi a conseqüência imediata."
(Memória dos Bairros - Lomba do Pinheiro, p.
95-6. Porto Alegre: Unidade Editorial Porto Ale
gre, 2000.)

23 BELÉM NOVO. Equipe da Seção de Estudos Eco
nômicos e Pesquisas da Divisão de Urbanismo.
Pmto Alegre, Julho de 1961.

24 "O hábito mais cultivado pelo porto-alegrense é
amaldiçoar o tempo. E com razão: denetemos nos
calores úmidos de março, congelamos no inverno



e somos vergastados pelas chuvas da primavera -
e nossas casas, espartanas, não possuem nenhum 
recurso de conforto, como se fôssemos superio
res às condições atmosféricas: mas isso é herança 
das épocas bárbaras, azar. Só abandonamos as 
queixas no outono, quando os entardeceres alon
gam nossas sombras e, ao olharmos para cima, 
ficamos nostálgicos com a tonalidade dourada do 
céu, o céu de Érico Veiissimo. De ce1to modo, é 
quando recuperamos nossa dignidade." ASSIS 
BRASIL, Luiz Antonio de. E o pampa nos cerca. 
ln: Atlas Ambiental de Porto Alegre. p. 98. 

25 "PROVIDÊNCIAS - As repetidas calamidades, 
culminando com a de maio de 1941 levaram as 
autoridades à consciência para a necessidade de 
proteger PORTO ALEGRE. O Depattamento Na
cional de Obras e Saneamento, a partir de então, 
deu início às obras que diminuíram esse proble
ma: o Atrnio Dilúvio (Riacho) foi canalizado, um 
dique protetor foi construído junto aos rios Gra
vataí e Guaíba, construiu-se o sistema de ba1Ta
gens nos rios Jacuí e Taquari." OLIVEIRA, Clovis 
Silveira de. Pmto Alegre: a cidade e suafonna

ção. 2. edição. 1993, p.246. 
26 Ibid, id. 
27 Considera-se idosa a pessoa com 60 ( sessenta ) 

anos ou mais. 
28 Utilizamos o aspecto de formalidade em relação 

de trabalho em relação ao, vínculo com o empre
gador; quando este é regido por instrumento for
mal (contrato de trabalho, carteira assinada ) con
sidera-se trabalho com vínculo; a não existência 
deste vínculo configura o trabalho sem vínculo. 

29 Convencionou-se o estado de conservação dos 
domicílios da seguinte forma: 
BOM: edificação que não necessita de reparos e 

apresenta boas condições de conforto e moradia. 
REGULAR: edificação que, visualmente, necessi
ta de alguns reparos, embora tenha boas condi
ções de conforto e moradia. 
PRECÁRIO: edificação que necessita de muitos 
reparos e que possui pouquíssimas condições de 
conforto e moradia. 
PÉSSIMO: edificação que apresenta problemas em 
sua estrutura e que não possui condição alguma 
de conforto e moradia - habitações que apre
sentam risco para os moradores. 

30 Domicílio é o local de moradia estruturalmente 
separado e independente, constituído por um ou 
mais cômodos. 

31 Convencionou-se o estado de conservação dos 
domicílios da seguinte forma: 
BOM- edificação que não necessita de reparos e 
apresenta boas condições de conforto e moradia. 
REGULAR- edificação que, visualmente, neces
sita de alguns reparos, embora tenha boas condi
ções de conforto e moradia. 
PRECÁRIO- edificação que necessita de muitos 
reparos e que possui pouquíssimas condições de 
conforto e moradia. 
PÉSSIMO- edificação que apresenta problemas em 
sua estrutura e que não possui condição alguma 
de conforto e moradia - habitações que apre
sentam risco para os moradores. 

32 Considera-se idosa a pessoa com 65 - sessenta e 
cinco - anos e mais. 

33 Nas pesquisas domiciliares realizadas, considera
se população em idade ativa os indivíduos entre 
- 10 - e 64 - sessenta e quatro - anos . O
limite inferior deve-se à entrada precoce da po
pulação no mercado de trabalho. 

34 Utilizamos o aspecto de formalidade no relação 
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de trabalho em relação ao vínculo com o empre

gador. 

Quando este é regido por instrumento formal ( 

contrato de trabalho, carteira de trabalho) consi

dera-se trabalho com vínculo; a não existência 

deste vínculo configura o trabalho sem vínculo. 
35 A maior parte da população inserida no mercado 

de trabalho, desenvolve atividades no setor de 

prestação de serviços trabalhando como servente 

de obras, faxineira, auxiliar de serviços gerais. 
36 Vide nota nº 30 
37 O material utilizado denota um caráter mais tran

sitório e provisório da habitação 
38 Vide nota nº 29 
39 As atividades comerciais desenvolvidas são ar

mazém e oficina mecânica. 
40 Esse dado pode demonstrar, por outro lado, uma 

grande rotatividade de moradores. 
41 Vide nota nº 33. 
42 Dos sete aos quatorze anos. 
43 Serviços que necessitam de pouca ou nenhuma 

qualificação da mão-de-obra. 
44 Considera-se desempregada a pessoa que está sem 

trabalho há, no máximo, 4 meses e que está ten

tando voltar ao mercado de trabalho; não traba

lha aquela pessoa que, a partir dos 10 anos de ida

de, não desenvolve nenhuma atividade no merca

do de trabalho e também a que está desemprega

da há mais de 4 meses. 
45 Após a Segunda Gue1rn Mundial, em dec01Tência 

da Guerra Fria - oposição entre o mundo capita

lista, liderado pelos EUA e a esfera socialista, en

cabeçada pela União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas - URSS-, em especial os EUA, o Japão 

e os países da Europa Ocidental experimentaram 

o chamado "Estado de Bem-Estar Social" - Wel-
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fare State. Neste sistema, o Estado mediava a re

lação entre trabalho e capital, intervindo no mer

cado sempre que fosse necessário preservar a es

tabilidade social - emprego, saúde, educação, 

etc. Na periferia do capitalismo, contudo, este pro

cesso aconteceu de forma restrita: no Brasil, por 

exemplo, quando o governo de João Goulart pro

pôs as Reformas de Base (1964 ), visando atenuar 

a concentração de terra e renda, operou-se um 

golpe de Estado pel'petrado pelas forças conser

vadoras. 

Ao longo das décadas de setenta, oitenta e noven

ta, estes Estados foram, paulatinamente, se afas

tando, de maneira geral, de suas funções regula

doras da economia e da sociedade. O resultado 

desse novo ajuste é sentido, atualmente, pelo au

mento da pobreza, do desemprego, da alienação, 

da criminalidade e da degradação do meio ambi

ente. 
46 Conflito mais intenso da Guerra Fria, envolven

do, em um primeiro momento - após a Segunda 

Guerra Mundial-, as pretensões colonialistas 

francesas versus o ideário nacionalista vietnami

ta e, em seguida, o recrudescimento do poder in

tervencionista bélico dos EUA - em especial a 

partir de 1964 - e as tropas comunistas do Viet

nã do N01te. Através de uma gue1Ta de guerrilha, 

o pequeno país asiático infligiu, em 1975, a mais

humilhante derrota da história militar e política

norte-americana. Dentro dos EUA, a guerra ge
rou um confronto entre os manifestantes pacifis

tas e as forças de repressão do Estado. Para uma

melhor compreensão do período, indicam-se 4 fil

mes: Hai1; Nascido para Mata,; Amargo Regres

so e O Franco-Atirador
47 Um dos alicerces do Estado de Bem-Estar Social



era a aliança entre trabalhadores e detentores do 
capital, quando os primeiros se dispuseram a tra
balhar conforme o modo de produção fordista -
repetitivo, monótono e alienado - ou seja, o tra
balhador realizava uma atividade segmentada, que 
dificultava a visualização, interação e compreen
são dos interesses presentes na organização do 
mundo do trabalho - em troca de determinados 
níveis de segurança social. Entre os benefícios 
conquistados estava uma crescente universaliza
ção do ensino, que acabou criando uma geração 
que, na década de sessenta, alcançou um grau de 
maturidade capaz de acenar, em massa, e de ma
neira coerente, com uma proposta alternativa -
tanto ao mundo capitalista, quanto ao socialismo 
em seus moldes autoritários. 
Na França, em maio de 1968, esta contestação 
atingiu uma forma mais bem-acabada através da 
aliança entre o movimento estudantil e o operá
rio, que durou um breve período, mas fomentou a 
maior greve da História, paralisando o país e in
fluenciando o Planeta. 

48 Artigo "Las dos caras de las Ongs", Jornal La Jor

nada, de 8 de agosto de 2000. 
49 Várias ONGs ao redor do mundo militam na área 

da ecologia. Ou seja, tratam de um problema de
licado e demasiadamente em evidência para ser 
desconsiderado. Neste tema, há uma premissa cru
cial: é impossível não relacioná-lo com estrutu
ras mais amplas que, sem dúvida, são as causado
ras da poluição- aqui vinculadas não apenas com 
a deterioração da fauna e da flora, mas com todo 
elemento que avilte as condições de vida do ser 
humano, seja fome, miséria, habitação insalubre, 
etc. Quem são afinal os grandes poluidores do Pla
neta? A partir de um dado fornecido pela ANFA-

PEA, referente às frotas automotivas nacionais, 
pode-se aproximar de uma resposta: 
EUA ................................................ 210 milhões 
Japão ................................................. 70 milhões 
Alemanha .......................................... 44 milhões 
Itália .................................................. 34 milhões 
França ............................................... 31 milhões 
Brasil ................................................ 19 milhões 
É plausível deduzir, da leitura destes dados, que 
quem efetivamente polui o Planeta são os países. 
do chamado Primeiro Mundo - que, curiosa
mente, acusam o Brasil de devastar suas matas 
nativas, em especial a região amazônica - esta 
sim, prolífera em multinacionais interessadas em 
suas riquezas. Além disso, há outra verdade a 
ser destacada: o mito do desenvolvimento sob 
os moldes atuais. Se alguns países do Terceiro 
Mundo com dimensões geográficas e populaci
onais similares às nações ricas produzissem e 
consumissem o mesmo número de automóveis, 
por exemplo, a vida na Terra estaria, simples
mente, inviabilizada. 

50 Guaíba-Vive é o nome de um projeto iniciado 
em 1989 pela Prefeitura de Porto Alegre e co
ordenado pela SMAM - Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente - , que por sua vez articula 
vários órgãos municipais, ou não, com a finali
dade de despoluir o Guaíba. Em seguida, o ob
jetivo é promover condições sócioeconômicas 
para uma saudável relação entre o rio (lago) 
Guaíba e a população. Despoluir a região de 
Belém Novo é a segunda grande ação do proje
to a primeira foi a limpeza do Lami. Um rela
tório da SMAM relembra algumas questões im
portantes da ligação entre o Guaíba e Porto 
Alegre: "O Guaíba dá a vida com sua água. Não 
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é justo, portanto, que a cidade lhe devolva a 

morte, através da mesma água . Não é ele quem 

está doente e contamina. A recuperação do Gua

íba proporcionará geração de renda, empregos 

e a movimentação da economia, rompendo com 

o conceito de que a poluição é um mal necessá

rio ao desenvolvimento." Programa Guaíba

Vive. Publicação da Prefeitura de Porto Alegre,

dezembro de 1997. P. 17.
51 O indígena interagia a tal ponto com a natureza

que o escritor Franz Kafka homenageia este povo

com um poema que ilustra o quanto é possível

fundir ser humano e mundo natural: "O Desejo

de ser Pele Vermelha" Se alguém pudesse ser

um pele vermelha, sempre alerta, cavalgando so

bre um cavalo em pelo, através do vento, cons

tantemente sacudido sobre a terra estremecida,

até atirar as esporas, porque não fazem falta es

poras, até atirar as rédeas, porque não fazem fal

ta rédeas, e apenas visse diante de si que o cam-
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po era uma pradaria rasa, teriam desaparecido 

as crinas e a cabeça do cavalo." (KAFKA, Franz. 

A colônia penal. Livraria Exposição do Livro: 

São Paulo - P. 47). 
52 Explica-se a expressão "poetas de lá e o poeta 

daqui": a frase citada é de uma música dos Bea

tles cuja versão para o português foi feita pelo 

cantor e compositor Belchior na canção "Comen

tário a Respeito de John". Esse é mais um exem

plo da universalidade da arte, que, nesse caso, 

foi capaz de congregar culturas aparentemente 

tão díspares, mas capazes de contato, pois traba

lham uma mensagem comum a todos. A preocu

pação de Belém Novo com a ecologia é, tam

bém, uma mensagem apta a ser enviada e capta

da por antenas sensíveis, que compartilham das 

mesmas dificuldades e, ao mesmo, tempo, iden

tificam seu núcleo gerador. Desta comunhão, ali

cerçada em lucidez e luta e, a partir dela, na su

peração destas dificuldades, é que se cria, efeti

vamente, algo novo. 
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