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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAJ1ENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS

I SIMPÓSIO "ELEMENTOS CULTURAIS DO RIO GRANDE DO SUL”

Período de realização; 23 a 27 de outubro de 1978 

Locais Porto Alegre - Museu de Arte do Rio Grande do Sul

DINÂMICA DO SIMPÓSIO

O I SIMPÓSIO "ELEMENTOS CULTURAIS DO RIO GRANDE DO SUL", pro

moção . . da Secretaria de Educação e Cultura

to de Assuntos Culturais, desenvolver-se-ã segundo as normas a 

relacionadas, que constituem o seu Regulamentos

I - DA SESSÃO DE INSTALAÇÃO

A Sessão de Instalação do I SIMPÓSIO "ELEMENTOS CULTURAIS 

DO RIO GRANDE DO SUL”, terã a duração que as circunstân - 

cias do momento exigirem, cabendo â Comissão Executiva a 

sua estruturação.

através de seu Dopartamen

seguir

II- DAS SESSÕES DE DEBATES

As Sessões de Debates constantes da programação do Simpó

sio, terão, cada uma a duração máxima de 130 minutos, dis 

tribuídos nas seguintes fasess

1. Expediente - Abertura dos trabalhos pelo Coordenador 

da Sessão, com a apresentação do Orador e dos Debate- 

dores convidados para participação

2o Comunicação - A abordagem do tema serã iniciada ime - 

diatamente após a apresentação, pelo Coordenador, 

Orador e dos Debatedores, dispondo o Orador de 60 mi

nutos, durante os nuais, não serão permitidos apartes 

de nenhuma natureza;

3o Depoimentos - Nesta fase, os debatedores especialmente 

convidados farão uso da palavra para seus depoimentos 

pessoais e sobre a temãtica em analise, cabendo no mã 

ximo 15 minutos a cada convidado;

na sessão?
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS

DO SUL""I SIMPÓSIO "ELEMENTOS CULTURAIS DO RIO GRANDE

PERÍODO: 23 a 27 de outubro de 1978
LOCAL: Porto Alegre - Museu de Arte do Rio Cranâe do Sul

PROGRAMA

Dia 23 - Segunda-feira
8:00 horas - Apresentação de credenciais 

10:00 horas - Sessão de Instalação

Presidente: PLÁCIDO STEFFEN
DD. Secretario de Educação e Cultura

Orador: DANTE DE -LAITANO
Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aa

UFRGS

14:00 horas - Sessão de Debates
Tema: A FORMAÇÃO ANTROPOLÓGICA DO RIO GRANDE DO SUL 

Orador: MOACYR FLORES
do Museu Antropológico do Rio Grande do Sul 

Coordenador: HELIO MORO MARIANTE
da Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e FolcÒore

Debatedores: GUILHERMINO CESAR
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

DANTE DE LAITANO 

cfoÇÍTi s ti tut o de Filosofia e 

UFRGS

20: 00 horas - Sessão Ar tis tico-Cultural

OSPA - Orquestra DE CÂMARA DE PORTO ALEGRE

daCiências Humanas

Dia 24 - Terça-feira
9:00 horas - Sessão de Debates

Tema: A CERÂMICA TUPIGUARANI DO VALE DO RIO PARDO E A REDUÇÃO 

JESUÍTICA DE JESUS MARIA 

Orador: PEDRO AUGUSTO MENTZ RIBEIRO
da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de 

Cruz do Sul

Santa
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Coordenador: FERNANDO LA SALVIA
do Museu Antropológico do Rio Grande do Sul

Debatedores: J5
0^K -“T l Dev/£.

Jj^l
%

do
ALEX ACAUAN BORLOZ
do Museu Antropológico do Rio Grande do Sul

14:00 horas - Sessão de Debates 

Tema: MALACOLOGIA
Orador: ELIEZER DE CARVALHO RIOS

do Museu Oceanografico de Rio Grande 

Coordenador: LUDWIG BUCKUP
do Instituto de Biociencias da UFRGS 

Debatedores: JOSÉ WILLIBALDO THOMÉ

da Fundação Zoobotãnica do Rio Grande do Sul 

MARIA CRISTINA MANSUR
da Fundação Zoobotãnica do Rio Grande do Sul

20:00 horas - Sessão de Debates

Tema: HABITAÇÕES SUBTERRÂNEAS NO RIO GRANDE DO 

Orador: FERNANDO LA SALVIA 

do Mus
Coordenador:

SUL

eu Antropológico do Rio Grande do Sul
.feíA .Il.IMJ S&StOS^^ cW fiDEUc

do Museu Antropológico da fPij Oiandu do Swl

Debatedores: REDRO AUGUSTO MENTZ RIBEIRO
da Faculdade de Filoeofia,Ciências e Letras de San

ta Cruz do Sul
y PRR TfiF. ôoftvo 1

do Museu Antropológico do Rio Grande do Sul

^ I

Dia 25 - Quarta-feira
9:00 horas - Sessão de Debates

Tema: 0 CINEMA NO RIO GRANDE DO SUL 

Orador: IVO EGON STIGGER

da Cia.Caldas Junior 

Coordenador: IRION GOIDANICH 

da Zero Hora
Debatedores: HÉLIO NASCIMENTO

do Jornal do Comercio 

PEREIRA DIAS
Cineasta do Rio Grande do Sul
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TARDE - LIVRE

20:00 horas - Sessão de Debates
Tema: A HISTÓRIA E HISTORIADORES DO RIO GRANDE DO SUL 

Orador: ARTHUR FERREIRA FILHO
do Conselho Estadual de Cultura „

ÚERMINO^)E^RCoordenador: &
do Conselho Estadual de Cultura

-áftx?Debatedores:
do Conselho Estadual de Cultura 

MÁRIO GARDELIN
do Conselho Estadual de Cultura

Dia 26 - Quinta-feira

0:00 horas - Sessão de Debates
Tema: A LITERATURA NO RIO GRANDE DO SUL 

Orador: GUILHERMINO CESAR
da Faculdade Federal do Rio Grande do Sul 

■ LUIZ OSWALDO LEITE 

da Divisão de Cultura da SMEC
Coordenador:

Debatedores: LOTHAR HESSEL
da Universidade Federal do Rvo Grande do Sul

LUIZ ANTÔNIO DE ASSIS BRAZIL
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul

14:00 horas - Sessão de Debates

Tema: AS ARTES PLÁSTICAS NO RIO GRANDE DO SUL 

Orador: CARLOS ANTÔNIO MANCUSO
da Universidade Federal do Rio Grande do zul 

Coordenador: LUIZ INÁCIO DE MEDEIROS
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Debatedores: ELIZABETH DA CRUZ NUNES 

do Ponto de Arte 

BLANCA BRITO NUflES
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos

17:00 horas - Sessão de Autógrafos

do Instituto Estadual do Livro 

''A Escultura dos 7 Povos” 

Armindo Trevisan
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Dia 27 - Sexta-feira
9:00 horas - Sessão de Debates

Tema: 0 TEATRO RO RIO GRANDE DO SUL 

Orador: AYRTON CLÁUDIO HEEMANN
do Departamento de Assuntos Culturais 

Coordenador: LOTEAR HESSEL
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Debatedores: LUIZ PAULO VASCONCELLOS
do Instituto de Artes da UFRGS 

IVO BENDER
da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre 

SMEC

14:00 horas - Sessão de Debates

Tema: A MÚSICA FOLCLÓRICA DO RIO GRANDE DO SUL 

Orador: JOÃO CARLOS D'AVILA PAIXÃO CORTES
do Departamento de Assuntos Culturais 

Coordenadores: GLAUCOS SARAIVA
da Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e 

Folclore
Debatedores: ILKA SANTOS HERMANN

do Instituto de Artes da UFRGS 

ROSE MARIE REIS GARCIA 

do Instituto de Artes da UFRGS

20:00 horas - Sessão de ENCERRAMENTO

Presidente: JOAQUIM PAULO DE ALMEIDA AMORIM
Diretor do Departamento de Assuntos Culturais

Orador: CARLOS DE BRITTO VELHO 

Convidado Especial



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS

I SIMPÓSIO "ELEMENTOS CULTURAIS DO RIO GRANDE DO SUL1'

Período de realização0, 23 a 21 de outubro de 1978 

Localj Porto Alegre - Museu de Arte do Rio Grande do Sul

DINÂMICA DO SIMPÓSIO

O I SIMPÓSIO "ELEMENTOS CULTURAIS DO RIO GRANDE DO SUL" pro

moção . da Secretaria de Educação e Cultura, através de seu Departamen 

to de Assuntos Culturais, desenvolver-se-ã segundo as normas a 

relacionadas, que constituem o seu Regulamentos

f

seguir

I - DA SESSÃO DE INSTALAÇÃO

A Sessão de Instalação do I SIMPÓSIO "ELEMENTOS CULTURAIS 

DO RIO GRANDE DO SUL", terã a duração que as circunstân - 

cias do momento exigirem, cabendo ã Comissão Executiva a 

sua estruturaçãoc

II” DAS SESSÕES DE DEBATES

As Sessões de Debates constantes da programação do Sirapõ- 

sio, terão, cada uma a duração mãxima de 180 minutos, di£ 

tribuídos nas seguintes fasess

lc Expediente - A±>ertura dos trabalhos pelo Coordenador 

da Sessão, com a apresentação do Orador e dos Debate- 

dores convidados para participação na sessãos

2o Comunicação - A abordagem do tema será iniciada ine - 

diatamente após a apresentação, pelo Coordenador, d^ 

Orador e dos Debatedoros, dispondo o Orador de 60 mi

nutos, durante os quais, não serão permitidos apartes 

da nenhuma natureza;

3o Depoimentos - Nesta fase, os debatedoros especialmente 

convidados farão uso da palavra para seus depoimentos 

pessoais e sobre a temãtica em. análise, cabendo no mã 

ximo 15 minutos a cada convidado;
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

departamento de assuntos CULTURAIS

I SIMPÓSIO "ELEMENTOS CULTURAIS DO
RIO GRANDE DO SUL”

Período de realização; 23 a 27 de outubro de 1973 

Locais Porto Alegre - Museu de Arte do Rio Grande do Sul

DINÂMICA DO SIMPOSTO
2

4. Debate - Nesta etapa da Sessão, cada participante terã 

perguntas e/ou deooimentosoportunidade de formular 
breves dirigidos ã mesa, 

pelo Coordenador
por escrit^, que após triagem 

serão encaminhados para resposta, ao
Orador ou aos Debatedores?

5 o Encerramento - Nesta última fase, 
Sessão fará uma síntese do trabalho 

trando as idéias predominantes

o Coordenador 

1 apresentado, regis 
nos debates e formulan

da

<3o, se couber, as conclusões?

III" DOS COORDENADORES

Os Coordenadores 

soes, a eles cabendo
sao soberanos em suas respectivas Sos™ 

a condução do desenvolvimento 
trabalhos, o Coordenador 5 responsável pela 
â Comissão Executiva

dos

apresentação 
o material processadode todo 

que dirigir„
du

rante a Sessão

IV - DAS SESSÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS

Estas se constituem 

dadas pelos Oradores 

te integrante do I SIMPÓSIO 

GRANDE DO SUL".

om complementos das temáticas
abo re

considerados par 
"ELEMENTOS CULTURAIS DO RIO

Convidados, sendo

V Os casos Omissos serão resolvidos exclusivamente 
Comissão Executiva do I SIHPflsiO "ELEHENTOS CULTURAIS

pela

DO RIO GRANDE DO SUL"
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

JMARMLIJTO DE ASSUNTOS CULTURAIS

I SIMPÓSIO SODRE ELEMENTOS CULTURAIS DO RIO GRANDE DO SUL

"A ARTES VISUAIS NO RIO GRANDE DO SUL”

Rosumo da palestra do professor Carlos Antônio Mancuso. 

Realização s dia 2& - às 14 horas

1 - Origens.Os índios cono prinitivos habitantes das

donses.

2 - A chegada dos jcsuitas.Os 7 Povos das Missões.As

taçoes artisticas em solo gaúcho.
3 “ Os primeiros núcleos coloniaiáÜÀ

grandense.

4 - Velhas igrejas o igrejinhas.A estância.

5 — Artistas estrangeiros na Província.

6 - Manoel de Araújo Porto Alegre.

7 ~ Pedro Ncingartnor.

3 - Do Martino.Grassoli.

9 - Antonio Cândido de Menezes.

10 — Escultores.Escultura ornamental.

11 - Arquitetura ncoclassica.

12 - As artes visuais c o movimto moderno.

13 - Salao do Outono.

14 ~ Importância do Instituto do Belas Artes.

19 - Associação do Artes Plásticas Antônio Francisco

16 - Joao Faria Viana,ostinulador do j ~

17 — Jovens desenhistas,ilustradores 

lo - A gravura no Rio Grande do Sul.

19 - Artistas contemporâneos.

terras rio-gran-

primeiras manifes-

organiza,çao da sociedade rio-

* .V i K

Iishoa.

jovens vocaçoos. 

c aquarclistas.

:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS

I SIMPÓSIO "ELEMENTOS CULTURAIS DO RIO GRANDE DO SUL"

Período de realização: 23 a 27 de outubro de 1978

Local: Porto Alegre - Museu de Arte do Rio Grande do Sul

POR UMA POLÍTICA ESTADUAL DE ATIVAÇÃO DA

2CULTURA

1. INTRODUÇÃO mw
1.1 Cabe inicialmente uma observação oportuna. Trata-se evidentemen 

te de um esboço de diretrizes para a cultura no Estado da Bahia, 

funcionando como mero estimulador ã judiciosa e inteligente aprecia 

ção de pessoas autorizadas, e que poderá ser por elas discutido , 

analisado, modificado, ampliado e ate direcionado de acordo com os 

interesses mais objetivos do desenvolvimento cultural e em função 

das possibilidades do poder estadual.

A nível de sugestão global, as idéias aqui contidas representa 

rão no máximo um ponto de partida - um fator de animação ao deba

te - para um conjunto de medidas práticas cue favoreçam a ativação 

do meio cultural baiano.

1.2 A tradição cultural da Bahia tem demonstrado uma clara tendên

cia a situar a produção e o consumo de cultura em dois segmen

tos, perfeitamente definidos, apesar de interligados: o erudito e 

o popular. 0 panorama sócio-cultural baiano sugere essa dicotomiza 

ção pela própria condiçã^ vivida pelo produtor e consumidor de cul

tura, sujeitos sempre à interpretação dos signos dessas duas reali 

dade s supe re s truturais.

Atuando no contexto da cultura baiana, considerado extensiva - 

mente, o Estado poderia ate, em verdade, optar por uma política de 

ativação cultural mais aberta, mais direcionada para este ou aque

le segmento, porem ó certo cue, do ponto-de-vista estrate'gico , 

deverão ser atendidas ambas as clientelas culturais (criador/consu



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS

I SIMPÓSIO "ELEMENTOS CULTURAIS DO RIO GRANDE DO

Período; 23 a 27 de outubro de 1978 

Local: Porto Alegre - Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Por uma Política estadual

SUL"
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mi dor/erudito/popular).

Já foi dito que uma carência de planejamento no setor da cultu

contribui não só para a ocorrência de uma descon- 

e UJI1 desenraizamento no processo e nos valores da cria

ra , lio di e rname nt e, 

tinuidade

çao9 cabendo neste caso ao Estado intervir - sem dirigismo - 

contexto cultural: diretamente,

órgãos próprios (fundação Cultural do Estado da Bahia 

ção do Patrimônio Artístico

no

como agente cultural, através de

seus Funda-

e Cultural da Bahia (Pelourinho), Con

selho Estadual de Cultura, Secretaria de Educação e Cultura), 

indiretamente, como mediador cultural,

e

relacionado com institui - 

çoes outras de teor comunitário. Em ambos os casos, a participação 

do Estado deverá ocorrer dentro de prioridades definidas 

Plano de Ativação da Cultura.

no seu

1.3 Não se pode deixar de situar alguns pressupostos 

plano, com sua política definida, 

duza resultados que correspondam ás expectativas.

para cue tal

se instaure, funcione e pro-

Primeiramente e o da relação essencial entre cultura e meios. 

Medidas de natureza administrativa e financeira devem ser adota -

das para permitir o tranqttilo funcionamento e a operatividade dos

a executar. Neste sentido, seria aconselhável proceder — 

se a um estudo que levasse á reforma dos órgãos estaduais 

mais especificamente miiitam na área da cultura,

Cultural do Estado da Bahia, na sua condição executiva, 

lho Estadual de Cultura, no seu aspecto normativo. Ambos devem sc

cjue

como a Fundação 

e o Conse

guir uma linha do desburocratização no que diga respeito a inicia 

tivas destinadas a estimular a produção o o consumo de cultura.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS

I SIMPÓSIO "ELEMENTOS CULTURA!S DO RIO GRANDE DO SUL"

Período do realização; 23 a 27 de outubro de 1978 

Local; Porto Alegre - Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Por uma política estadual....
4

2* ATIVAÇÃO PELA INTEGRAÇÃO CULTURAL

2.1 Seria de bom alvitre que a interveniencia do Estado no proces 

se produzisse através de uma políti 

sugere seu próprio modelo regio- 

a adoção de iniciati- 

e ao consumo de

so de cultura, doravante,

ca culturalmente integrada 

nal de desenvolvimento, e rue propiciasse

como

vas orientadas para animação e estímulo ã criação 

bens culturais.

Considerando o que preconizam as "Diretrizes para Ação Gover

namental", do atual Governo da Bahia, neste setor, a integração 

cultural entre os setores de Educação, Turismo, Comunicação e 

Lazer, e entre regiões do Interior - 

tivo básico dessa política cultural,

deverá constituir-se no obje 

projetada em dois sentidos;

2.1.1 abrangendo a Região Metropolitana de Salvador, 

cieo de maior dimensão no Estado 

e consumo de bens culturais ;

2.1.2 ao longo dos centros socio—economicos mais ativos 

Interior baiano.

2.2 Uma política de ação integrada

em princípio as seguintes articulações;

2.2.1 do Estado com a Universidade Federal da Bahia,

proveitar os instrumentos culturais e potencialidades 

existentes;

como nu- 

em termos de produção

do

área da cultura pressupõesna

para a-

2.2.2 do Estado com. a Prefeitura Municipal do Salvador , para

complementar iniciativas culturais porventura adota - 

das a nível comunitário e para incentivar o desenvol

vimento do turismo;



SECRETARIA RE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS

I SIMPÓSIO "ELEMENTOS CULTURAIS DO RIO GRANDE DO SUL"

Período de realização; 23 a 27 de outubro de 1978 

Locais Porto Alegre - Museu de Arte do Rio G-rande do Sul
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2.2.3 do Estado com Municípios do Interior para animação cul

tural e estímulo ã criatividade no âmbito regional, sob 

a forma de intercâmbio e transferência de (know-how) de 

farmas culturais;

2.2.4 - do Estado como instituições publicas e privadas que

regionalmente possam incorporar-se a programas encora- 

jadores da produção e consumo de bens culturais (Rota- 

ry, Lions, Clubes Sociais e Recreativos, Universidade 

Católica, Sesi, Senac, Sindicatos, USIS, Aliança Fran

cesa, Instituto Cultural Brasil Alemanha, ACEBEU, den

tre outros)

2.3 Aqui cabe uma observação a título de comentário quanto

papel desempenhado pela Universidade Federal da Bahia no pro 

cesso cultural do Estado.

ao

Como ponto do partida deve ser sugerida uma aproximação mais 

estreita, formal e coordenada do Estado da Bahia com a Universi

dade Federal da Bahia. Em linhas gerais devemos destacar que 

UFBA detém,no quadro baiano, desde a sua fundação, e especifica

mente a partir da década de 50(cinquenta), uma inequívoca lideran 

ça na ativação do meio cultural, apesar da descontinuidade e da 

falta de recursos específicos suficientes. Tem assumido a UFBA , 

até o presente momento, o papel de caixa de ressonância cultural 

dentro da comunidade, especialmente aquela de nível universitá - 

rio.

a

Voltada para a criação e a difusão dos fastos de uma cultura 

de elite, em restritos setores da criatividade(artes plásticas , 

cênicas e musicais), dentro de uma função tipicamente acadêmica,



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS

I SIMPÓSIO "ELEMENTOS CULTURAIS DO RIO GRANDE DO SUL"

Período de realizaçãoi 23 a 27 de outubro de 1978 

Local» Porto Alegre, - Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Por uma política estadual 6• • •

a UEBA divorciou-se ou descurou-se, totalmente, de uma política de 

conhecimento, orientação e valorização dos recursos culturais - do 

ponto de vista do registro e da criatividade - existentes no Esta 

do da Bahia.

Uma prova evidente do que dizemos pode ser facilmente constata 

da nas seguintes colocações; a) todo o movimento de música popular 

de origem e extração baianas ocorreu sem a participação da UEBA e 

ela não foi assimilado; b) a maioria dos artistas plásticos 

de renome, na Bahia, não são frutos de uma formação universitária; 

c) o desinteresse oficial pelo registro e valorização da 

cultura popular, inclusive como material de trabalho em nível a-

por

nossa

cadêmico.

Estabelecida a ponte entre o Estado e a UEBA, em ritmo de co

laboração e Coordenação, ficará bem mais fácil a promoção conjun

ta de determinados eventos e/ou projetos, inclusive a partir da 

própria programação, universitária em nível de extensão cultural.

2.4 As formas de patrocínio do Estado á execução de programas in- 

tegrativos na área da cultura irão decorrer seguramente 

medidas adotadas pelo Conselho Estadual de Cultura e pela Eunda - 

ção Cultural do Estado da Bahia implementadas de diversas manei - 

ras, cornos

de

2.4.1. complemcntação a iniciativas da Prefeitura Municipal 

de Salvador que visem á elaboração e implantação de 

projetos culturais;

2.4.2. apoio a todas as atividades culturais desenvolvidas

pela UEBA que visem ao consumo público, abrangendo não

só as já existentes como propiciando o surgimento de 
outras;



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS

I SIMPÓSIO "ELEMENTOS CULTURAIS DO RIO GRANDE DO SUL”

Período de realização: 23 a 27 de outubro de 1978

Local: Porto Alegre - Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Por uma política estadual 7• • •

2.4.3. cooperação e intercâmbio com regiões do interior, ofe

recendo-lhes programações culturais, mas tentando tam

bém obter uma resposta pelo estímulo â criatividade a 

nível local, de modo que as populações do Interior pos_ 

sam participar ativamente de sua própria cultura, bus 

cando por um lado preservar as manifestações regionais 

e por outro induzindo â renovação das práticas cultu - 

rais;

2.4.4. aliciamento para os programas estaduais de organismos 

federais que desenvolvam projetos na área da cultura 

para a região nordestina.

3. POLÍTICA DE CONVÊNIOS

3.1 Além das iniciativas culturais através dos mecanismos próprios, 

como os órgãos estaduais que operam no campo da cultura, o Es

tado deverá definir e aplicar uma política de convênios para dina- 

mização das atividades em vários setores convocando organismos fede 

rais e municipais a um compromisso com a promoção das artes e da 

literatura e para amarração de programas de interesse comum, nesta 

área.

Poderão assim ser formalizados convênios com a UPBA e com 

Prefeitura Municipal de Salvador para promoções culturais nas áre

as de música, teatro, dança, literatura, cinema e artes plásticas, 

principalmente, com a utilização de recursos humanos e técnicos já 

existentes.

a

3.2 Em muitos casos, as obrigações do Estado poderiam resumir-se 

ao fornecimento de uma infraestrutura física e funcional,como 

a cessão de locais sob sua jurisdição para funções artísticas(Tea
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tro Castro Alves, Teatro ICEIA, Museu de Arte Moderna, Museu a de

Arte da Babia, Ginásio Balbino, etc.) ou envolvimento produtivo

principalmente no campo da comunicação impressa, através da Empre

e imprimindo catasa Gráfica da Bahia, editando livros 

logos, cartazes, out-doors, etc

revistas,

• •

3.3 Outros convênios poderiam funcionar intercruzadamente com 

participação de vários agentes de promoção cultural, alem 

Estado, segundo a natureza do projeto e os objetivos de animação e 

estímulo á cultura, como nos casos de iniciativas que visem 

levantamento e cadastramento dos comportamentos culturais baianos, 

envolvendo por exemplo a participação de órgãos como a Eundação 

Cultural do Estado da Bahia, Setrabes, Seplantec, Bahiatursa,UEBA, 

Prefeitura de Salvador, municípios do Recôncavo e outros, Petro 

brás, e até a Secretaria de Planejamento da Presidência da Republi 

, MEC/DAC ( Departamento de Assuntos Culturais) etc.

a

do

ao

ca

A Bahiatursa e a Eundação Cultural do Estado da Bahia poderiam 

celebrar convênios com organismos de nível federal Embrafilme,Ser

viço Nacional do Teatro, UPBA, IPHAN, etc.) e instituições do 

tor privado, como SESI, SENAC e outras, para estabelecimento 

sistema integrado de circuitos turísticos

animação cultural, inclusive para levantamento, delineamen-

se-

de

diretamente voltadoum

para a

to e preservação de comportamentos culturais baianos, como folclo-

expressões coreográficas, musica popu -re, culinária, artesanato, 

lar, etc.

3.4 Eis um ponto que merece destacrue: a documentação cultural deve 

constituir uma preocupação do Estado relativamente as diversas
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formas de criação artística, notadamente aquelas que apresentem 

objetivos comunitários, como a musica, o teatro, o cinema e 

artes plásticas.

as

Neste sentido, o Estado, em convênio com a UFBA, Prefeitura de 

Salvador e organismos com interesses afins, criaria um museu da me

mória oral e visual da Bahia - ou algo semelhante que atuaria nas 

áreas específicas, instalando e mantendo estúdio de gravação, fil

mo teca e departamentos outros, para estímulo á criatividade 

áreas de imagem e som.

Tais instrumentos (museu, estádio e filmoteca) poderiam inte

grar a engrenagem operacional de um centro de documentação do Esta 

do, constituído a partir de coordenadorias da Eundação Cultural do 

Estado da Bahia afins ao projeto* 0 centro também atuaria nas á - 

reas de outros códigos artísticos, como a literatura e formas etno 

gráficas, com vínculos operativos diretos em termos de animação e 

destinação com c sistema educacional do Estado, com o objetivo de 

familiarizar a juventude com a criação cultural e também despertar 

vocações, e investindo numa área de enormes perspectivas para 

consumo de arte.

nas

o

4. INCENTIVOS 1 CULTURA

4.1 0 Estado deverá incrementar a produção e a difusão da cultura 

através de uma política de incentivos. Entre outras 

poderiam ser adotadas as seguintes 2

4.1.1 Criação e dinamização de linhas de crédito bancário pa

ra financiamento da atividade cultural em todas as áreas 

de arte (teatro,cinema,musica,literatura,artes plásticas,

medidas
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etc) envolvendo produção e consumo. Uma sugestão iniciais 

reestruturação do ERACINE facilitando principalmente c 

financiamento de curtas-metragens e filmes super-8.

4.1.2 Recrutamento na área das artes de elementos para planeja 

mento, elaboração e execução de instrumentos de comunica

ção visual destinados á divulgação de iniciativas do Go -

catálogos, folhetos, out-doors,verno estaduais cartazes, 

projetos editoriais (capas de livros e revistas), mostras,

exposições, etc.

4.1.3 Barateamento dos preços editoriais pela utilização

possível capacidade ociosa da Empresa Grafica da Bahia , 

incorporando-a ao processo de produção e difusão da cultu 

ra em áreas como a literatura e artes plásticas (livros , 

álbuns, catálogos, cartazes, etc).

da

4.1.4 Estímulo ás atividades amadorísticas na área das 

na Capital e Interior.

4.1.5 Criação de expedientes e mecanismos que facilitem a dis

tribuição de obras literárias editadas na Bahia e a am - 

pliação do mercado para as artes plásticas.

artes ,

4.1.6 Apoio a Editoras ou iniciativas editoriais que

isoladamente na publicação de livros e revistas, ou sim 

lares.

operem

4.1.7 Dinamização operativa dos museus do Estado, dando-lhes 

um sentido de maior integração comunitária. Revivencia 

do projeto de Lina Bardi de levar o povo a fazer museu 

criando arte. 0 acervo dos museus, na medida do possí-
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vel, deve ser levado ao publico da Capital e do Interior* 

através de exposições ou mostras itinerantes.

4.1.8 Instituição de prêmios ãs artes, restaurando-se os pre - 

mios literários (reformulados) e criando novas premiações 

para outras atividades artísticas.

4.1.9 Incentivos ás manifestações folclóricas e criação e manu

tenção de equipes especializadas no estudo e na pescuisa 

do folclore.

4.1.10 Estímulo á valorização e restauração de monumentos histo 

ricos e artísticos.

4.1.11 Iniciativas para divulgação dos produtos culturais baia- 

fora da Bahia (espetáculos teatrais e musicais, expo

sições de artes plásticas, livros, revistas, mostras de 

arte popular, folclore, etc.).

4.1.12 Estímulos á constância não so das atividades artísticas 

de um modo geral, mas também daquelas ligadas ao lazer 

coletivo (esportes, festas populares, parques de diver-

, teatro popular e cinema nos lugares públi

nos

sões, circos 

cos, etc.).

4.1.13 Instalações de bibliotecas atualizadas no Interior, dan 

do prioridade a livros de autores baianos.

4.1.14 Incentivos â criação de casas de espetáculos (teatro , 

música, dança e cinema), galerias de arte e de 

físicos destinados ao lazer coletivo e a fruição de bens 

culturais pela comunidade.

espaços
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4.1.15 Incremento ãs edições da Revista do Conselho Estadual de 

Cultura, dando-lhe nova dinâmica de comunicação impres

sa e tornando-a portavoz autorizado da ativação cultural 

no Estado. Criação de outros veículos impressos de cultu 

ra, sob o patrocínio do Estado.

4.1.16 Constituição de uma equipe composta de pessoas experien-

e executar um projeto de me

mória das manifestações orais e visuais da Bahia, através 

de processos de gravação e filmagem, dando-lhes um senti 

do operacional e dinâmico para sua valorização, divulga

ção e preservação.

4.1.17 Criação de centros integrados de cultura no interior,com 

aproveitamento de manifestações locais, e ativando 

produção cultural e, ao mesmo tempo, promovendo esforços 

para uma reeducação da comunidade para fruição de bens 

culturais, de forma que a preserve dos efeitos nocivos 

da cultura disseminada freqüentemente por veículos 

massa.

tes no ramo para elaborar

a

de

4.1.18 Aquisição de equipamentos para formação de unidades

veis para registro e difusão dos comportamentos culturais.

mo-

4.1.19 Instituição de um calendário de eventos culturais

Estado, criando -uns e mantendo outros já existentes 

cornos

do

- Eestival de Arte da Bahia

- Jornada Brasileira de Curta-Metragem
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- Seminário de Estudos Sobre o Nordeste

- Seminário Internacional de Jornalismo Comparado

- Mostra de Filme Etnográfico

- Concursos Monográficos e Literários

- I Salão Nordestino de Arte Moderna

- I Salão Universitário Nordestino de Gravura

- I Feira Estadual de Arte Popular

- I Festival Baiano de Folclore

- I Bienal de Arte Escolar da Bahia

5. CULTURA E EDUCAÇÃO

5.1 Considerando que um dos principais objetivos da ação governamen 

tal no âmbito da cultura será despertar o interesse da juventu

de baiana para a criatividade cultural - produzindo ou consumindo 

bens da cultura -, e aspecto mais significativo de um projeto bási

co nesta área deverá emergir da relação Cultura-Escola. 

mesmo, certas iniciativas podem ser sugeridas, dentre muitas, visan 

do a integrar o binômio educação/culturas

5.1.1 Esforços para integração da escola no circuito da produ - 

ção e consumo de arte. Técnicos em educação e artistas p£ 

dem operar conjuntamente no planejamento e coordenação das 

atividades culturais nas escolas, em projetos que motivem 

os alunos da rede escolar, tanto na Capital como no Inte

rior, para a produção e consumo de bens culturais.

Por isso

5.1.2 A Secretaria da Educação poderá implantar nas escolas e_s 

tudios experimentais de artes, especialmente de música,
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artes plásticas, dança, literatura, cineclubes, e/ou fo

mentar a criação de oficiais de criatividade e produção : 

textos, espetáculos, cartazes, pesquisa, além de promover 

cursos sobre teoria e técnica de arte.

5.1.3 Criação de um centro de produção de textos sobre assun - 

tos culturais para consumo nas escolas.

5.1.4 Estímulo nas escolas ao artesanato nas suas várias

mas: barro, couro, madeira, metais, vidro, etc. realizan

do concursos e exposições.

for-

5.1.5 Instituição da Bienal da Arte Escolar.

5.1.6 Introdução do cinema, especialmente do curta metragem e 

do super-8, como instrumento auxiliar do ensino na rede 

escolar de 12 e 22 graus.

5.1.7 Modificação do currículo de formação do professor de 12 

Grau com introdução de disciplina que trate da valoriza- 

defesa e conservação do patrimônio cultural do Estaçao 

do.

5.1.8 Instituição da Licenciatura em Educação Artística,

currículo ajustado às suas finalidades relativamente 

desenvolvimento das atividades artísticas.

com

ao

5.1.9 Integração das bibliotecas das escolas no processo cultu 

ral pela atualização e aumento do acervo, dando-se ênfa

se à aquisição de obras editadas no Estado.
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5.1.10 Aceleração do projeto de implantação da TV Educativa e 

instauração de circuitos fechados de televisão nos cen

tros integrados de educação.

5.1.11 Esforços para incorporar e integrar as famílias

alunos nos programas culturais que se realizem no âmbi

to da rede escolar, visando-se à execução de um verdadei 

ro projeto comunitário.

dos

6. ARTE INTEGRADA NO INTERIOR

6.1 A interiorização ou regionalização da cultura não deverão signi 

ficar um feixe de iniciativas com o proposito apenas de levar 

cultura ao Interior. Tal espírito de doação cultural não deve, com 

seu caráter unilateral, substimar outras intenções e resultados 

Muito ao contrário, a idéia básica deve ser a de intercâmbio, de 

transferencia de know-how de formas culturais, permitindo inclusi 

ve a reinvenção de formas artísticas a partir de contatos entre 

grupos envolvidos com a produção e consumo de arte. 0 Interior 

pela preservação de valores comunitários se apresenta perfeitamen- 

te a essa função renovadora.

Para isto, o Estado deve adotar iniciativas de promoção cultu

ral a nível periférico, dentro de uma orientação racional que de- 

linha de suas prioridades, que tomariam por base 

própria irradiação do processo de desenvolvimento baiano, da Capi

tal para o Interior, no sentido dos centros socio-economicos mais 

ativos (pelos dinâmicos), como: Região Cacaueira (Itabuna-Ilhéus), 

Sudoeste (Vitória da Conquista), Região do São Erancisco (Juazei - 

e Sertão (Feira de Santana), Chapada Diamantina (Lençóis) ,

marcaria a a
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formando-se núcleos-sedes de uma série de municípios que possuam ii. 

sionomia cultural própria, apresentando certa unidade por suas 

racterísticas regionais.

ca-

6.2 A promoção cultural deverá seguir a própria ordem de predominân 

integração dos valores comunitários no Interior, 

sentido, a solução mais adequada seria, ao que parece 

implantação em cada núcleo-sede de um centro integrado de cultura , 

concebido para congregar todas as manifestações de artes, e operan

do interrelacionado com vários codigos artísticos (linguagens 

poéticas).

Assim o centro integraria - produtiva e consumatoriamente ativi 

dades de música, cinema, literatura, artes plásticas, etc. 

instrumento de intensa participação comunitária no plano da cultu -

e por outro funcionaria como o ativador da criação 

cultural a nível regional, gerando formas de intercâmbio com outros- 

- também regionais - ou com a Capital. 0 centro seria um instrumen

to de socialização de criação artística pela integração das artes*

Nestecia e

a cnaçao e

ou

como um

ra, por um lado,

6.3 A localização física do centro integrado de cultura decorreria 

de convênios de que participariam, além do Estado, os municí - 

pios envolvidos e instituições interessadas na promoção cultural. 

Se o Estado possuir casas de cultura no núcleo escolhido para sede 

aí se localizaria o embrião do centro.

Esta parece ser a formula que mais se ajusta, por sua nature

za, âs condições da criação cultural no Interior, por sua clara di

mensão comunitária.
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6.4 0 ponto de partida para a execução de um projeto cultural com 

tal proposta cultural, de visível maturação a longo prazo 

sua totalidade seria a implantação de -um projeto-piloto numa re 

escolhida por vários fatores positivos (força econômica, 

concentração populacional, desenvolvimento urbano, peculiaridades, 

expressão cultural uniforme, representação e prestígio). Por exem

plos a Região do Cacau, de grande vitalidade econômica e prestígio 

cultural, e onde se poderiam elaborar convênios com a participação 

não apenas de municípios economicamente fortes, mas de órgãos fed£ 

rais especializados em promoção regional (Ceplac, Conselho Consul

tivo dos Produtores de Cacau, Copercacau , etc.).

Mas poderia talvez ser outra região, conquanto que representas_ 

se um polo de manifestações culturais de vigência reconhecida e o 

Estado sinta necessidade de estimular o desenvolvimento de 

atividades, reanimando-o.

na

giao

suas

0 centro atuaria como uma grande oficina de operacionalidade 

artística, criando e reiventando formas, produzindo arte integrada 

para a comunidade de onde adviriam seus artistas - músicos, pinto

res, atores, cineastas, escritores e poetas.

Como o sol, o centro integrado de cultura irradiaria arte 

vida para todos.

e

7. A CONSERVAÇÃO DOS BENS CULTURAIS E NATURAIS

7.1 0 Estado da Bahia com seu imenso patrimônio de objetos cultu

rais, móveis e imóveis, de significação artística e histórica, 

e com a sua exuberante paisagem, ó um universo de tradição e
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"beleza.

Em verdade, qualquer PLANO DE ATIVAÇÃO CULTURAL a ser discuti

do deve abrir um parágrafo ou rubrica para uma valorização 

conservação deste repositório de realizações objetivas e da ambiên 

cia natural onde habita o homem baiano.

e/ ou

7.2 Neste sentido toda a política estadual deverá orientar-se tam 

bem para uma ação em dois níveis? a) como agente promotor de 

programas específicos de preservação do seu acervo cultural e na

tural; b) como mediador e em nível de colaboração com os órgãos 

federais e internacionais, que atuam na área específica, abrindo- 

se, neste caso, perspectivas para a realização e a continuidade 

de programas bilaterais.

7.3 A postura do Estado deve ser dirigida no sentido de reintegrar 

na vida econômica e social o seu acervo cultural e natural , 

procurando sensibilizar a sua população para um (re) conhecimento 

do seu passado histórico e artístico e para uma integração com a 

natureza.m n r-\

7.3.1 Revisão e institucionalização da Lei n^ 1.452 de 10.8.61 

que"estabelece normas de proteção do patrimônio histó

rico e artístico da Bahia" e do Decreto n^ 18.124 

22.9*61 que criou o Conselho do Patrimônio Histórico e 

Artístico da Bahia;

r.3.2 Elaboração de um plano e/ou programa de financiamento , 

através do DESENBANCO, 

rais e internacionais, destinado a dar cobertura a pro

jetos, na área turística, que envolvem a recuperação de

monumentos;

de

com a captação de recursos fede-
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7.3.3 Criação de uma campanha publicitária, de nível cultural, 

especialmente na rede escolar do Estado, destinada 

formar uma mentalidade valorativa e conservacionista dos 

bens culturais e naturais do Estado;

a

7.3.4 Criação de Paroues Históricos e Ecológicos, como 

exemplo o da Casa da Torre de Garcia D1Ávila, em 

de São João, com a conseqüente proteção legal;

7.3.5 Realização de Cursos de Extensão , em colaboração com o 

MEC/UEBA, a programas integrados de museus e escolas , 

com vistas á conservação do acervo cultural e paisagís

tico do Estado da Bahia;

por

Mata

7.3.6 Cadastramento e fichamento do patrimônio cultural

Estado da Bahia, movei e imóvel, histórico, artístico e

ató

do

arqueológico, para o e 3rcício de um controle, 

mesmo policial.

7.3.7 Eundação de um Atelier Regional de Restauro e Conserva

ção de objetos culturais, em convênio com a Secretaria 

de Planejamento da Presidência da Republica (Plano In - 

tegrado das Cidades Históricas do Nordeste), e com 

MEC/lPHAN.

7.3.8 Criação de um Curso Permanente, de nível médio, destina 

do à formação de mão de obra artesanai especializada no 

restauro e conservação de objetos culturais.

7.3.9 Institucionalização de uma Comissão e/ou Grupo de Traba 

lho, com pessoal de apoio, destinada a investigar 

situação dos Arquivos do Estado da Bahia, especialmente

0

a
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aqueles de significação para a sua História, e a propor 

meios para a recuperação de seus acervos documentais.

7.3.10 Definição de uma política salvacionista e protetora dos 

bens culturais ( terreiros de candomblé, por exemplo) e 

naturais baianos, tendo em vista os programas de refor

ma urbana e os estudos referentes à área- metropolitana 

da Cidade do Salvador.

8. PROJETOS BÁSICOS

8.1 Como instrumentos do Plano Estadual de Avaliação da Cultura , 

sugerem-se estudos para a elaboração dos seguintes projetos 

cos, entre outros:

8.1.1 levantamento estatístico dos recursos humanos e físicos 

destinados a atuar no setor da cultura.

8.1.2 Memória das manifestações orais e visuais da 

baiana.

cultura

8.1.3 Experiencia-piloto de um Centro Integrado de Cultura do 

Interior do Estado, propondo mecanismos de ativação de 

determinada região.

8.1.4 Criação de um Eundo de financiamento das atividades ar 

tísticas.

8.1.5 Feira Estadual de Cultura Popular

8.1.6 I Bienal de Arte Escolar

8.1.7 Estúdios experimentais de arte nas escolas.
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Manifestamos, na oportunidade que nos ó oferecida, a satisfação

desde participar, em nome do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 

te singular Encontro, que reune as expressões mais altas da cultura do 

País. tí uma louvável iniciativa que, acima de tudo, proporciona o diá

logo e o necessário conhecimento da problemática e das dimensões da

açao cultural desenvolvida em cada região brasileira, permitindo 

intensa e produtiva troca de experiencias, favorecendo a integração na 

cional.

uma

É de se ressaltar que a estruturação da vida cultural 

e fruto de um trabalho de sedimentação.

de um

Ela não se estabelece ,povo,

se firma apenas por contribuições pessoais, de imediato ou a curto 

. Está alicerçada no suporte sõcio-econômico e nos esforços conju 

gados de cada geração, que vão possibilitando seu desenvolvimento 

atingir um estágio, de intensidade cada vez maior,

nem

prazo

até

que hoje se observa.

Pelo novo dimensionamento da realidade humana, decorrente 

revolução tecnico-científica, e do próprio processo de desenvolvimento 

do País, a cultura representa considerável contribuição para o alcance 

da meta básica das nações, cue é a de tornar a sociedade mais

da

humana

e menos conflitante.

Nesse contexto, a ação cultural assume papel essencial, 

o desenvolvimento é feito pelo homem visando ao atendimento do próprio 

homem, na complexidade de suas dimensões.

É na qualificação do artista, no aproveitamento de seus talen

tos e capacidade criadora, bem como no engajamento comunitário, 

reside o fator básico para a concretização da política de cultura.

. f
ja que

que
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Por outro lado, preservando-se o patrimônio cultural já consa

grado e colocando-o valorizado e disponível ao jovem, a geração adul

ta está cumprindo duas importantes funções, adequadas á dinâmica 

vida atual; a de tratamento renovador da herança cultural brasileira 

e a de preparar seus filhos para o futuro, alicerçado em bases firmes 

do passado. 0 Governo do Estado do Rio Grande do Sul, empenhado 

vivenciar uma experiência de crescimento na importante e ilimitada 

área da cultura está acionando-a concomitantemente no interior e Cap_i 

tal, associando a vontade política, pela mobilização regional, â capa 

cidade de fazer, pela ação do setor publico, da iniciativa privada e 

da comunidade, conferindo ampla nrioridade ao fortalecimento em todos 

os pontos do Rio Grande do Sul, à ampliação e consolidação do proces

so cultural.

da

em

Com este propósito, criou-se no interior do Estado, mesmo 

locais os mais longínquos, uma clientela atenta aos valores culturais, 

possibilitando a formação de um mercado de trabalho para o artista , 

sem paternalismo, e o desenvolvimento das expressões de cultura 

suas diversas manifestações.

Assim atingimos em 1975 um. publico de 1.005.832 pessoas, 

uma média de quatro realizações diárias em todo o Estado e efetivadas 

1.430 promoções diversificadas.

Em 1976 a SEC/DAC está

em

em

com

alcançando uma média de 15 a 16 rea

lizações diárias. É de se salientar o fato de que a maior parte 

promoções, devido a repercussão, tem aumentado sensivelmente o núme- 

ro previsto de apresentações locais, a fim de atender o crescente a- 

fluxo de publico que vem esgotando lotações seguidas. Segundo 

nograma das apresentações artísticas, os 232 Municípios do Estado

das

o crc-
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estarão atingidos ate 30 de julho do corrente ano. Em decorrência, o 

publico a ser abrangido no ano de 1976 deverá aumentar consideravel

mente em relação a 1975, 

de continuidade.

Os índices alcançados se devem ao apoio do Excelentíssimo Se

nhor Dr. Sinval Guazzelli, que tem destacado a cultura como 

prioritária de seu Governo, não medindo esforços no atendimento des

sa area, suprindo-a com substanciosas verbas, possibilitando uma ati 

vidade ininterrupta e continuidade de açao por parte da Secretaria 

de Educação e Cultura.

Registramos também a colaboração inestimável do Governo Eede- 

ral que sempre se mostra sensível ás reivindicações do Estado do Rio 

Grande do Sul.

que a programação não sofre soluçãouma vez

meta
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Sessão de Debates 

Dia 24 - Terça-Peira - 20 horas

Tema: HABITAÇÕES SUBTERRÂNEAS NO RIO GRANDE DO SUL

Orador: FERNANDO LA SALVIA

A'

A habitação subterrânea define por si só um estágio evolutivo de 

um determinado grupo. Logicamente ela não aparece com tais configura - 

ções, nem tampouco, terá ate o seu final a mesma representação. 0 

cesso esta vinculado as origens, aos deslocamentos e ao final da ocupa

ção ou sobrevivência do grupo. Deve-se considerar, e muito, os momentos 

de deslocamento e a impossibilidade de serem . construidos abrigos tão 

perfeitos e sofisticados como o seriam as habitações, mas a utilização 

de paradouros já pre-existentes ou a simples construção de estruturas 

ligeiras, surgindo daí os sítios acampamentos, com uma característica 

rue nos envia diretamente ao grupo referido.

A ocorrência de habitações subterrâneas e os elementos a ela 

vinculados ( cerâmica, líticos, etc.) ocorrem em todo o planalto meri 

dional do Brasil, havendo notícias de manifestações em outros pontos 

\pae não foram confirmados ou siquer definidos.

Para efeito de apresentação dentro deste Simpósio, vamos ape -
i

nas; considerar os descritos para o planalto e os correlacionados com 

a fase Caxias, pois ó a unica cue apresenta habitações perfeitamente 

definidas e estudadas com uma cerâmica diagnóstico. Para os acampamen 

tos tomaremos os sítios vinculados a tradição Taquara, pois existe 

uma semelhança bastante acentuada entre os tipos cerâmicos e líticos.

pro-

As bases naturais

0 Brasil meridional tem como característica principal a pre -
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sença das terras altas - o planalto meridional - limites a leste e 

a sul pelas escarpas quase sempre bem pronunciadas e inclinadas suave 

mente para o oeste. Outro elemento de diferenciação natural e a oposi_ 

ção entre areas florestais e campestres, acentuando a diversidade das 

paisagens.

A estrutura geológica é simples. Nos prolongamentos meridiona

is e estreitos de um escudo de terrenos antigos, apoia-se, a oeste , 

uma sucessão de terrenos sedimentares, intercalados e capeados por 

derrames de lavas - a porção oriental da uma grande bacia geológica 

nue tem por eixo o rio Paraná e que corresponde, aproximadamente, tres 

quartos da região.

A drenagem que, no planalto atlântico mais elevado, procurou 

a calha, do rio Paraná, organizou-se ao norte de modo centrípedo. Cor 

tando em sua passagem os terrenos sedimentares e lavas alforantes da

borda do pacote, os grandes rios produziram entalhes e patamares ate 

atingirem o vasto planalto do interior, decompondo-o em vários se

tores de forma trapezoidal. Os planaltos escalonados no laraná 

típicos. Em contraposição a drenagem atlântica coube o ataque a bor

da do planalto, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

sao

0 planalto basaltico apresenta-sc, salvo o extremo noroeste 

do Paraná, aliviado de sedimentos. Seus caracteres morfológicos de

pendem, em grande parte, da estrutura dos derrames, e sua superfí - 

cie e cortada em bisel por aplainamentos produzidos em diferentes fa

ses.

A maior espessura do lençol de lavas e atingida no trecho 

que os derrames mais se aproximam do mar, entre o Rio Grande do 

e Santa Catarina ( Osorio-Torres), onde forma uma escarpa

em

Sul

bem mais



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS

I SIMPÓSIO "ELEMENTOS CULTURAIS DO RIO GRANDE DO SUL"

Período de realização: 23 a 27 de outubro de 1978 

Locais Porto Alegre - Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Temas Habitações Subterrâneas no Rio Grande do Sul 3

elevada, â medida rue se avança para o norte, o lençol se adelgaça e 

a escarpa diminue.

Se as condições gerais de forma de relevo do continente sulame 

ricano propiciam uma penetração considerável das massas polares, in

fluindo nas circulações regionais mesmo na faixa intertropical, 

posição do extremo sul do Brasil faz com rue a participação daquelas 

massas seja mais efetiva dando os caracteres subtropicais que respon

dem pela individualização regional desta área.

Os choques das massas polares e tropicais causam perturbações 

frontais que respondem pela grande variabilidade do tempo e 

elevada pluviosidade no decorrer de todo o ano. Não e a abundância 

de chuvas que confere a regionalidade climática â região. São as va

riações térmicas que respondem por isto, seja pelos resfriamentos 

que se verificam, seja pelas formas de precipitação a elas associa - 

das. 0 Brasil meridional é a unica região brasileira onde o inverno 

está ligado ao frio. Seu rtmo climático caracteriza-se pela sucessão 

de invasões polares que chegam a produzir resfriamentos consideráveis.

0 caráter planáltico da região acentua o efeito destas ondas 

de frio, sendo comum a ocorrência de geadas com frequência superior a 

30 dias, pelo menos nas áreas mais elevadas. Nos anos de maior ativi

dade polar, os resfriamentos podem produzir mínimas negativas associa 

da a uma precipitação nívea.

No verão, nas fases rue precedem as invasões polares então 

bem mais fracas, produzem-se fortes ondas de calor o rue eleva 

amplitude média anual. Estas ondas de calor produzidas pelo 

tropical são sentidas, de modo acentuado, nos vales litorâneos 

nos festões das serras por onde penetram. No planalto são atenuadas

a

pela

a

ar

e
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a Liaior parte de sua superfíce ve-pela altitude, produzindo-se sobre 

rões frescos.
formasum complexo dee, antes de tudo,A cobertura vegetal 

que não contribui â unidade regional. É mais um arranjo de formas 

riadas com caracteres de originalidade e combinações com as

va.

unidades

norfológicas.

A mata latifoliada perene desenvolve-se no litoral, guarnecen 

do as encostas dos planaltos e insinuando-se pelos vales mais profun

dos que o entalham. 0 seu caráter subtropical já apresenta sensíveis 

modificações florísticas em relação â parte mais setentrional da ma

ta atlântica.

Formações campestres desenvolvidas em manchas esparsas 

alternam com a mata de araucária no planalto e se estendem por gran

que se

des extensões na campanha.

A mata de araucária e a foimação vegetal mais importante 

original da região. Ocupa extensão considerável no planalto, associan

quais apresenta grande variedade de arranjos.

e

do-se aos campos, com os

Sítios Arqueológicos

0 planalto apresenta evidencias arqueológicas em sítios aber- 

acampamentos, habitações ou cenrterios, bem como emtos, quer como

abrigo sob rocha.

Quando em sítios acampamentos - consideramos aqueles em que o

os níveis estrátigrá-homem ou grupo tiveram una curta permanência -
profundas. 0 material está disperso pela superfície,\ ficos sao pouco

nodalida-existindo evidencias maiores que possam determinar as

funcionalidade dentro da área.
nao

! des de ocupaçao e a

*-

li
«
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Os sítios cemitérios ocorrem normalmente associados a 

uipos. Os sepultamentos estão proximos as habitações, em construções 

específicas.

outros

As ocupações habitacionais mais típicas desta área são subter 

râneas, ocorrendo as semi-subterrâneas e, 

dos de cabanas.

Temos a ocorrência de sítios no planalto, nas regiões baixas 

aonde os materiais e utensílios apresentam simi-

menor numero, os funem

e junto ao litoral 

litude.

Sítios acampanento

Ocorrem tanto em areas de planalto como na litorânea, 

consideramos os descritos por Schmitz (1958), Rohr (1969). Quer 

Rio Grande do Sul como em Santa Catarina o material predominante e

o cerâmico associado a mariscos e ossos de peixe, formando manchas 

superficiais. Segundo Schmitz a cerâmica (Osõrio) é acrodelada

nesta

no

com

com grânulos 

sao pequenas, com paredes re

tas, a borda um pouco reforçada nos tipos decorados e retas nos sim- 

ples. A decoraçao consiste em pontilhado em linha, simples ou arras

tados, de forma circular ou retangular. Segundo Rohr, para o estado 

de Santa Catarina ha uma identidade descritiva para a cerâmica sendo 

todas de porte pequeno e de uso culinário. A decoração e um percen - 

tual muito pequeno, consistindo em pontilhado simples e arrastado , 

ocorrendo também o impresso.

queima imperfeita, antiplástico fino (areno-quartzoso) 

quie não ultrapassam a 2mm. As vasilhas

No planalto, encontramos material proveniente das fases Guatan
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norte e noroeste 

Na Guatambu

bu (Miller, 1971) © Taquaruçu (Miller, 1949) para o 

do Estado, ambas pertencentes a tradição Taquara. os

potesem meia calotas,

bisel. Apresenta pou 

oscila entre polido e polido es

recipientes são simples, com tigelas rasas

cônicos com lábios aplanados, arredondados e em

co indicio de rolete. 0 acabamento
superficíe regular, aproximando se

entre ovóide

por
triado, não sendo sempre uma

do tosco. Ha Taquaruçu, os recipientes variam

, meia-calota; a pasta é de textura compacta e uni -
vezes

cônico, esférico

forme predominando um antiplãstico de 2mm, grosso.

Ho planalto nordeste do estado, localizamos sítios acampamen-

material tupiguarani. Eram sí -
tos cuja maioria estava vinculado a

definidas, mos-tios rasos, representados por manchas negras, pouco
de fixatrando que a ocupação foi ligeira, não havendo a preocupação

, A cerâmica coletada e, na deco-período mis ou menos longo 

forma semelhante a Taquara, apresentando entretanto un
çao por

cara-
raçao e

ter friável e um cozimento mais rudimentar mostrando na pasta como

foi confeccionada, não ba -
caratéres externos a rapidez com r;ue

de boa manufatura. Um elemento que 

sítios do nordeste é a localização, alguns em topo de

nos
chama a aten-

vendo a preocupação
morro

çao nos
em abrigooutros en grandes canhadas, sempre com o cuidado de estar

deslocamento estivesse procurando refúgio
seguro, como se o grupo em 

contra possíveis ataques.

Sítios habitação

sítios habitação só foram encontra- 

relação ao nível

localizados

Até o presente momento os 

planalto onde alcançam uma altura - 

- de 900m em Bom Jesus e uma

doemdos no
mínima de 500m quando

mar
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no rebordo.

Miller (1974) designa de sítio habitação em caxipo aberto

" as áreas dos sítios

aos

localizados na bacia do rio das Antas, dizendos 

variam de 200 (20 x 10 ) a 5.000
o

dor de 1.800 m . A camada arqueológica atinge de 15 - 20 - 30 cm

predominando os situados ao re

de

profundidade, respectivamente, para sítios menores, predominantes 

maiores. A coloração e uniforme e mais escura que os terrenos circun

dantes, não se percebendo manchas das habitações pela superfície. Nos 

cortes estratigráficos averiguou-se que o material apresenta-se dis - 

perso".

e

"Os sítios habitações abertos localizam-se principalmente nas 

várzeas dos rios Pelotas e Antas, distando das águas de 5 a lOOm. On 

de as matas são mais dilatadas é possível encontrá-los a 1.500n dos 

rios nos patamares elevados e suaves junto a banhados e sangas".

As habitações subterrâneas encontram-se afastadas dos gran - 

des rios ou de seus afluentes (La Salvia, 1973) principais, locando- 

, preferencialmente, junto a vertentes perenes ou córregos fortes. 

Quando próximos a rios volumosos, como o Santa Cruz ou o Antas, si

tuam-se nos patamares estruturais do lençol trapeano, isolando - se 

desta forma, por uma encosta íngreme nunca inferior a 500 m da calha. 

Quando nos afluentes de menor volume, afastam-se bastante do

se

leito

fluvial .

A localização preferencial e dentro de capões de mato, às ve

zes próximos ao campo ou em campo limpo, casos raros e esparsos.

As habitações apresentam -se em forma de crateras, de forma 

elipticas, escavadas no solo, com um diâmetro me varia 

de 1,90 a 20,00m. Os locais preferidos para as construções são pia -

circular ou
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. Quando apresentara, ura. aclive,

redor da boca servindo para nivelar o terreno.
nos

acumulada ao
assim um aterro, que chega em alguns casos a 2,50m de altura por

metros de largura. 0 terreno escolhido é hastante compacto, quan 

de decomposição rochosa ou, ainda, em rocha viva.Assim 

o interior da habitação é hastante seco, pois esta fora da re-

guns

. > ^ do não em zona
sendo,

gião das águas subterrâneas e a compactibilidade do solo impede a a

tuação das águas vadosas.

Quanto a distribuição, 

que e a maior ocorrência, 

do aparentemente,

habitações podem ocorrer isoladas, o 

ou apresenta-se em aglomerados, não possuin 

certa lógica nem repetição dentro.

as

uma

Habitações Subterrâneas

habitação subterrânea toda a evidência ar

paredes

de um

Vamos denominar de
representar uma profundidade superior a 2mqueológica que

verticais, fundo plano ou levemente concavo, dando a impressão 

. Elas participam no sítio como um centro, em torno do qual

evidencias (fogos, oficinas, montículos de terra,

• ?

se
poço

distribuem as demais 

etc) . A profundidade máxima encontrada em estado atual, sem trabalho

para a habitação mais pro 

existir uma relação de propocio

de entulho fçt de 6mde limpeza ou remoção 

funda, a primeira vista não parece

• ?

entre diâmetro e profundidade.
realizados isolamos dois tipos de habitações

Dos trabalhos 

subterrânea , uma com um

e outra com três esteios sobre os quais

unico esteio central, segurando a estrutura

se distribue a
do telhado,
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cobertura. No primeiro tipo, o diâmetro era de 5?50m. com uma profon 

didade final de 4,50m. Dois pontos de fogos estavam colocados

feito por uma escada lateral, de pedra, incrusta-

sobre o

piso, e o acesso era 

da na parede.
profundidade final che -No segundo, o diâmetro era de llm. 

gou a 5,50m., estando o piso recoberto por material queimado, formando

e a

sobre a qual e contra as paredes foi cons-camada de nivelamentouma
Sobretruída -uma banqueta, com 80cm. de largura com l,00m. de altura.

A banquetaesta banqueta quatro pontos de fogos foram constados.

conclusão da construçãoconstrução posterior, feita apos a 

encobrindo as pedras que sustentavam os esteios da cobertura.

A cobertura em ambos os tipos e de forma cônica, estando

-e uma

as

do entesouramento sustentadas por amontoados de pedras; parecetraves

ter sido de palha e posteriormente recoberta de terra retirada 

própria escavação, pelo menos para a habitação do segundo tipo; 

inclinação chegaria a 30a/°.

da

a

Habitação semi - subterrânea

Por habitação semi-subterrânea vamos denomiar as evidencias

inferior a 2,0n. e apresentando pa-com profundidade pouco acentuada 

redes inclinadas, formando com o fundo um único conjunto,dando-lhe um

formato concóide.

Este tipo de habitação e mais freqttente, ocorrendo isolada 

formando aglomerados, com um ou sem as subterrâneas mas, quando jun -

normalmente ao redor desta.

ou

tas a estas, dispõem-se de forma variada
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pouca profundidade, só em casos raros, este tipo alcan

zona de decomposição ou apenas nos es -
Devido a

fica numaça a rocha, no mais 

tratos humosos.

0 telhado das habitações apresenta uma técnica de construmesma

ção, partindo de um poste central, sobre o qual descansaria o vigamen

Considerando a pouca profundidade,to e, consequentemente a cobertura, 

a diminuta área útil, devido a uma banqueta que circunda toda a pen-

e de forma conchoidal , 

deveriam suster os 

deveria haver uma parede, 

aumentaria o espaço interno. 0

feria interna com uma largura media de 0,4-Om. 

o afastamento dos acúmulos de pedras que esteios

a
externos do telhado leva—nos a crer que

cual elevaria a altura da habitação e 

aproveitamento deste seria feito com giraus que presos a parede peimi 

tiriam o aumento do espaço de utilização. Os fogos estavam dispersos

centro da habitação, permitindo assim um
pelo piso, alguns junto ao 

aquecimento contínuo do interior.

0 acesso nas habitações semi-subterrâneas não foi identificado,

podendo ser de forma lateral.

Galerias

Outra evidência arqueológica que tem surgido no planalto meri

do Sul,estados de Santa Catarina e Rio Grandedionai do Brasil, nos 

são as galerias subterrâneas.

varia de 1,50m. ate encontra

ramificam, interligando habitações 

simplesmente, formando locais de ocupação, apresen -

Sob uma capa de terra que 

mos um sistema de galerias que se 

subterrâneas, ou
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tando de pontos em pontos câmaras, mais ou menos amplas onde e possí - 

vel a permanência do homem.

seção transversal da galaria e de um ovóide com base trunca- 

esta, formando o piso de ocupação, recoberta por uma camada 

argila queimada, que serviu para nivelar o solo permitindo um 

transito.

A

deda

livre

A entrada da galeria dá-se por um orifício estreito que amplia- 

se consideravelmente- dentro da “câmara, possuindo esta, ate 2,50m. de 

altura; a passagem de uma câmara para outra dá-se novamente por 

estreita abertura, as vezes, não superior a 1,0 m. no diâmetro maior.

0 interior da câmara apresenta um solo perfeitamente plano 

as paredes côncavas, possuindo em alguns casos orifícios que poderiam 

ter sido utilizados como depósitos e pequenas reentrâncias.

0 material encontrado sobre o piso e composto de líticos las

cados, em sua percentagem maior de calcedônia e quartzo, sendo raspa

dores - laterais e frontais -, furadores, facas e grande quantidade 

de estilhas de lascamento e lascas não aproveitadas, denotando locais 

de oficinas.

uma

e
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Um simpósio 

vai abordar 

os elementos 

culturais 

do Estado
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SEU GOVERNO

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul e Departa
mento de Assuntos Cultu
rais da SEC promoverão de 
23 a 27 de outubro, o I 
Simpósio sobre Elementos 
Culturais do Estado. Estão 
previstos debates 
participação de Danfce Lay- 
tano, Moacir Flores, Gui- 
lhermino César, Pedro Au
gusto Mente Ribeiro, Fer
nando La Salva e outros 
nomes.

Culturais

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul e o DAC/SEC es
tarão promovendo de 23 a 27 de 
outubro o I Simpósio sobre 
“Elementos Culturais do Rio 
Grande do Sul”. O mesmo será 
composto por sessóes de debates, 
onde contará com a participação 
de Dante Laytano, Moacir 
Flores, ^Guilhermino Cesar, 
Pedro Augusto Mentz Ribeiro, 
Fernando La Salvia e muitos

com a

Paralelamente, serão rea
lizadas sessões artístico-cul- 
turais (apresentação da 
Orquestra de Câmara de 
Porto Alegre), de antógra- 
fcs (Armindo Trevisan oom 
A Escultura dos Sete Po
vo8) e abordagem de vários 
temas: cerâmica tupi-gua- 
ranl, melaoologia, habita
ções subterrâneas, eerritos, 
literatura, artes plásticas, 
teatro e música folclórica 
do Rio Grande do Sul.

outros.
Paralelamente haverá sessóes 

artístico-culturais (apresentação 
da Orquestra de Câmera de Por
to Alegre), de autógrafos (Armin
do Trevisan com seu "A Escul
tura dos Sete Povos”). Entre os 
temas que serão abordados estão; 
A i , cerâmica, tupiguarani, 
Malacologia, Habitaçóes Sub
terrâneas, Cerrilos, Literatura 
Artes Plásticas, Teatro e- Música 
Folclórica no Rio Grande do Sul.

i

♦ ELEMENTOS CULTURAIS — 
De 23 a 27 de outubro, o Mu
seu de Arte do Rio Grande • 
o DAC/SEC promoverão o I 
Simpósio sobre Elementos 
Culturais do Estado. Estão 
previstos debates com a par
ticipação de Dante Lay^nOj 
Moacir Flores, Guilhermin® 
Cesar, Pedro Augusto Mentz 
Ribeiro, Fernando La Salvia e 
outros.
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com Dante Laytano, Moacir 
Flores, Guilhermino César, 
Pedro Augusto Mentz Ribei
ro, Fernando La Salvia e ou
tros.

• ELEMENTOS CULTURAIS — 
De 23 a 27 de outubro, o 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul e o DAC-SEC pro
moverão o I Simpósio sobre 
Elementos Culturais do Esta
do. Estão previstos debates 

OV-OC? • ELEMENTOS CULTURAIS — 
De 23 a 27 de outubro, o Mu
seu de Arte do Rio Grande 
do Sul e o DAC/SEC promo
verão o I Simpósio sobre Ele
mentos Culturais do Estado. 
Estão previstos debates com 
Dante Laytano, Moacir Flo
res, Guilhermino César, Pedro 
Augusto Mentz Ribeiro, Fer
nando La Salvia e outro». 
________ K- M. -f w■ çcò 'itt___

T
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SIMPÓSIO SOBRE NOSSOS ELEMENTOS CULTURAISO
*3-ST*

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul e o Departamento de Assuntos Cul
turais da Secretaria de Educação e Cultura estarão promovendo, de 23 a 27 
de outubro, o I Simpósio sobre “Elementos Culturais do Rio Grande do Sul”. 
O mesmo será composto por sessões de debates onde contará com a par- 
ticipação de Dante Laytano, Moacir Flores, Guilhermino Cesar, Pedro 
Augusto Mentz Ribeiro, Fernando La Salvia e muitos outros.

Paralelamente haverá sessões artlstico-culturais (apresentação da Or- 
que^ade Câmara de Porto Alegre), de autógrafos (Armindo Trevisan com 
seu A Escultura dos Setes Povos”). Entre os temas que serão abordados 
estão: A cerâmica tupiguarani, Malacologia, Habitações Subterrâneas, 
Cerritos, Literatura, Artes Plásticas, Teatro e Música Folclórica no Rio 
Grande do Sul.



¥Em outubro, o I Simpósio 

de Elementos Culturais 

do Rio Grande do Sul
coordenará o debate de Máriò 
Calvet Fagundes e Mário Car- 
delin, ambos do Conselho Es
tadual de Cultura.

A Literatura no Rio Grande 
do Sul será o assunto de quin
ta-feira pela manhã. Guilher 
mino Cesar será o 
Osvvaldo Leite, da Divisão de 
Cultura da SMEC o coordena
dor e Lothar Hessel. da UFRGS 
e Luís Antônio de Assis Brasil, 
da PUC ser5o os debatedores.

Na tarde do mesmo dia. Luiz; 
Inácio de Medeiros, do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul 
será o coordenador do debate 
sobre As Artes Plásticas no Rio 
Grande do Sul. O orador será 
Carlos Antônio Maneuso, da 
UFRGS e os debatedores, F.li- 
z abe th da Cruz Nunes, do Pon
to de Arte e Blanca Brito Nu
nes. da Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos. Às 17h ha
verá uma sessão de autógra
fos de Armindo Trevisan, no 
livro A Escultura dos 7 Povos, 
editado pelo Instituto Estadual 
do Livro.

Na sexta-feira haverá duas 
sessões: pela manhã, Avrton 
Cláudio Heemann, do DAC. fa
lará sobre O Teatro 
Grande do Sul. O coordenador 
será Lothar Hessel. da UFRGS' 

debatedores Luiz Paulo 
Vasconcellos. do 
Artes da UFRGS e Ivo Render, 
da Secretaria Municipal de E- 
ducação e Cultura de Porto A- 
legre.

Para estudar e debater as Durante a tarde de terça-fei- 
manlfestaçõ. culturais do Es- ra o tema será a Malacologia,
tado, a Secretaria dc Educa- com palestra de Eliezer de
ção e Cultura, através do De- Carvalho Rios, do Museu Ocea-
partamento de Assuntos Cul- nográfico de Rio Grande e de-
turais estará promovendo, de bate com José Willibaldo Tho-
23 a 27 de outubro o I Sirnnó■ mé. da Fundação 7.oobotânica
sio Elementos Culturais do Rio do Rio Grande do Sul e Maria
Grande do Sul. O local escolhi- Cristina Mansur, também da
do foi —o Museu de Arte do Fundação, coordenado pelo
Rio Grande do Sul, no antigo professor Ludwig Buckup, do
prédio da Receita Federal. Instituto de Biociências da

dor. Luiz

UFRGS.
Ainda na terça-feira, à noite, 

Fernando La Salvia. do Museu 
Antropológico. falará sobre Ha
bitação Subterrânea vo Rio 
Grande do Sul. Depois, segue

debate com Pedro Augusto 
Mentz Ribeiro, da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras 
de Santa Cruz do Sul e Verony 
Freire, do Museu Antropológi
co. com coordenação de Alex

No primeiro dia o assunto 
será A Formação Antropológica 
do Rio Grande do Sul. com pa
lestra de Moacvr 
Museu Antropológico, 
parão deste debate Guilhermi-, o 
no Cesar. da UFRGS e Dante * 
de Lavtano, com a coordena
ção de Hélio Moro Marian^e, 
da Fundação Instituto Gaúcho 
de Tradição e Folclore. À noi
te haverá uma apresentação Acman Borloz. 
da Orauostra Sinfônica de Por- Na quarta-feira pela manhã, 
to Alegre. o assunto será O Cinema no

Dia 24, terça-feira, o tema Rio Grande do Sul. com pales- 
proposto é A Cerâmica Tupi- tra de Ivo Egon Stigger, da 
Guarani do Vale do Rio Pardo Companhia Jornalística Caldas 

Redução Jesuítica d'’ l-?*us Júnior. Particioarão do debate 
O orador será Pe^ro Hélio Nascimento, do Jornal do 

Comércio e Pereira Dias. cine
asta gaúcho com coordenação 
de Iron Goidanich. da Zero

Flores, do
Partici

Guilherrnin© César participa dos debates da promoção

Tradição e Folclore. Os debate
dores serão Ilka Santos Hcr-

Na sessão da tarde, o tema 
será A Música Folclórica do 
Rio Grande do Sul, com pales- mann, do Instituto de Artes da 
tra de João Carlos D Avila Pai
xão Cortes, do DAC. O coorde
nador será Glauco Saraiva, da 
Fundação Instituto Gaúcho de

e a 
Maria.
Augusto Mentz Ribeiro, da Fa
culdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Santa Cruz do Sul. 
Fernando 1a Salvia do Museu 
Antropológico do Estado será 
o coordenador do debate de 
ítala Irene Basile, do Instituto 
Anchietano de Pesquisa e Alex 
Acauan Borloz, do Museu An
tropológico.

UFRGS e Rose Marie Reis Gar
cia, as duas do Instituto de 
Artes da UFRGS.no Rio

Hora.
À noite. Arthur Ferreira Fi

lho. do Conselho Estadual de 
Cultura falará sobre A Histó
ria e Historiadores 
Grande do Sul.
Cersar, do Conselho Estadual

e os
Instituto cie

do Rio 
Guilhermino

M 09) 1%YM-
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Simpósio sobre elementos
culturais inicia dia 23A análise 

dos nossos 

elementos 

culturais

Já estão abertas as inscrições ao I Simpósio sobre Elemen 
tos Culturais do Rio Grande do SuI que o Departamento de As- 

'♦uraís da Secretaria de Educação e Cultura vai 
, w a 27 de outubro, na sede nova do Museu de Ar

tes, no

suntos

prédio da antiga Delegada Fiscal, reunindo especialis
tas em Antropologia, Arqueologia, Malacologia, Cinema, His
tória, Literatura, Artes Plásticas, Teatro e Folclore, para um 
levantamento das raízes da cultura rio-grúndense. Durante cin
co dias serão anaiisados

Vários aspectos da cultura 
gaúcha vão ser analisados num 
"Simpósio de Elementos Cultu
rais do RGS” que será realiza
do no MARGS. a partir da pró
xima segunda-feira, até o dia 
27. Em Porto Alegre, as ins
crições podem ser feitas na sa
la 806 do DAC/SEC e no inte
rior ,nas Delegacias de Educa
ção. Durante cinco dias serão 
ahordados assuntos como: An
tropologia. Arqueologia.' Mala
cologia, Cinema. História. Lite
ratura. Artes Plásticas, Teatro 
e Folclore. Cada tema reunirá 
três especialistas no assunto, 
objetivando um perfeito levan
tamento das nossas raízes cul
turais.

Entre as conferências pro- 
com des-

os vários aspectos da cultura gaúcha 
usando a técnica do simpósio que reúne trôs especialistas 
sobre cada assunto. Após a apresentação do tema pelo 
ferencista são feitos os debates com dois especialistas e após, 

a participação do público. Em Porto Alegre as inscrições 
podem ser feitas na sala 806 do Departamento de Assuntos Cul
turais, 8o andar da Secretaria de Educação e Cultura, à rua 
CarlosChagas, 55 e no interior nas Delegacias de Educação. A 
Comissão Organizadora do Simpósio está comunicando que os 
professores que participarem dos trabalhos terão dispensa de 
ponto. <2^3- { &6c? . & & t C-C-&

con-

com

gramadas, an are cem 
taque: dia 23 — f'A Formação 
Antrovológica do RGS” (Moa- 
cyr Flores); dia 24 — “A Cerâ
mica Tum-guarani do Vale do 
Rio Pardo e a Redução Jesm- 
tica de Jesus Maria” (Pedro 
Augusto Mentz Ribeiro). “Ma
lacologia” (Elizer de Carvalho 

Suhterrã-Rios),' "Habitações
do RGS” (Fernando Laneas

Salvia): dia 25 — “O Cinema 
.„ RGS” (Tvo Egon Stigaerh 
“As Artes Plásticas no RGS 
(Carlos Mancuso). "A História 
e Historiadores do RGS” (Ar- 
thur Ferreira Filho): dia 26 — 
“A Literatura no RGS” (Gui- 
Ihermino Cesar); dia 27 — “O 
Teatro no RGS” (Cláudio Hee- 
mann) e “A Música Folclórica 
no RGS” (Paixão Cortes).

Paralelamente será desenvol
vida uma programação artísti- 
co-cultural, com apresentação 
da Orquestra de Câmara de 
PA. dia 23, às 2lh, no IA- 
UFRGS; .uma sessão de autó
grafos de "A Escultura dos 7 
Povos”, de Anuindo Trevisan, 
dia 25, às 17h. Na tarde do 
dia 26, as atividades do Sim
pósio serão suspensas, pois es
tará acontecendo a inaugura
ção oficial do Museu de AHe 
do RGS, com uma intensa pro
gramação que inclui: mostra 
do acervo, exposição de Dese
nho Industrial e abertura do 
III Salão de Cerâmica.

no
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De 23• ELEMENTOS CULTURAIS 
a 27 de outubro, o Museu de Arte do

e DAC/SECRio Grerxte do Sul e 
promoverão o I Simpósio sobre Ele
mentos Culturais do Estado. Estão

Dante Layla- 
Fiores, Guilhermino Ce- 

Pedro Augvsto Mentz Ribeiro,

previstos debates com
no, Moacir
sar,
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SIMPÓSIO SOBRE ELEMENTOS CULTURAIS
O I Simpósio sobre Elementos Culturais do 

Rio Grande do Sul, promovido pelo Depar
tamento de Assuntos Culturais da Secretaria de 
Educação e Cultura, estará acontecendo de 23 a 
27 de outubro, na sede nova do Museu de Artes 
do Rio Grande do Sul, com a participação de 
inúmeros nomes destacadosnosmeiosculturais 
gaúchos, na qualidade de conferencistas.

As inscrições já estão abertas na Sala 806 do 
DAC/SEC e nas Delegacias de Educação, no in
terior do Estado.

Dia 23, Dante da Laytano, diretor do Ins
tituto de Filosofia e Ciências Humanas da 
UFRGS, estará realizando a palestra de aber
tura. A seguir o professor Moacir Flores, di
retor do Museu Antropológico do Rio Grande do 
Sul (MARS) e que acaba de lançar um livro 
sobre a Revolução Farroupilha, estará abor
dando o tema “A Formação Antropógica do Rio 
Grande do Sul”.

No segundo dia do simpósio, dia 24, terça- 
feira, foi convidado o professor Pedro Augusto 
Mentz Ribeiro, da Faculdade de Filosofia, Ciên
cias e Letras de Santa Cruz do Sul, que vai falar 
sobre a Cerâmica Tupi Guarani no Vale do Rio 
Pardo e a Redução Jesuítica de Jesus Maria”. 
O prof. Mentz Ribeiro possui pós-graduação em 
Arqueologia e Antropologia e vem se dedicando 
a pesquisas nestes campos.

Neste mesmo dia, à tarde o prof. Eliezer de 
Carvalho Rios, diretor do Museu Oceanográfico 
de Rio Grande abordará o tema “Malacologia” 
(ciência que estuda conchas, ostras e outros 
moluscos. À noite, Fernando La Sálva, do 
Museu Antropológico, estará falando sobre 
‘‘Habitações Subterrâneas no Rio Grande do 
Sul”. Este professor desempenhou importantes 
cargos junto à direção da UCS, tendo dirigido a

Divisão de Pesquisas Arqueológicas.
No terceiro dia do Simpósio, Ivo Egon Stig- 

ger, jornalista da Companhia Caldas Júnior 
abordará “O Cinema do Rio Grande do Sul”. 
Ele dedica-se a crítica de cinema tendo par
ticipado dos debates realizados no VI Festival 
de Cinema Brasileiro em Gramado. ‘‘A História 
e Historiadores do Rio Grande do Sul” estará a 
cargo de Arthur Ferreira Filho, do Conselho 
Estadual da Cultura, professor e historiador 
com destacado papel na área literária gaúcha.

Guilhermino César, no quarto dia da pro
moção do DAC/SEC, estará abordando “A 
Literatura no Rio Grande do Sul. Advogado, 
crítico literário, professor universitário e poeta, 
ele vem atuando junto ao curso de Pós- 
Graduação da UFRGS. Carlos Antônio Man- 
cuso, professor da Faculdade de Arquitetura da 
UFRGS, falará sobre “As Artes Plásticas no 
Rio Grande do Sul”. Também é pintor, de
senhista e gravador, tendo conquistado Me
dalha de Bronze no V Salão da Associação Rio 
Grandense de Artes Plásticas.

No último dia do Simpósio, Cláudio Hee- 
mann, ator de teatro que nos últimos anos vem 
se dedicando a coordenar a programação artís
tica do DAC/SEC e à crítica de teatro no jornal 
Zero Hora, estará falando sobre “O Teatro no 
Rio Grande do Sul”. Paixão Cortes encarregar- 
se-á do tema “A Música Folclórica do Rio 
Grande do Sul”. Este conhecido folclorista 
gaúcho vem realizando um importante trabalho 
de pesquisa neste setor. Na qualidade de con
vidado especial, no encerramento do Simpósio, 
o professor catedrático da Faculdade de Me
dicina da UFRGS, Carlos Brito Velho, realizará 
uma palestra sobre ‘‘Educação para a De
mocracia”.
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ELEMENTOS CULTURAIS — De 23 
a 27 de outubro, o Museu de Arte du 
Rio Grande do Sul e o DC/SEC pro
moverão o 1 Seminário sobre Elemen
tos Culturais do Estado. Estão previs 
tos debates com Dante Laytano, Moa
cir Flores, Guilhermino Cesar, Pedro 
Augusto Mentz Ribeiro Fernando La 
Salvia e outros. V H ^.10 18
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Segunda-feira no Margs, o Simpósio sobre 

Elementos Culturais do Rio Grande do Sul
Continuam abertas as inscrições ao I 

Simpósio Sobre Elemento^Culturais do Rio 
Grande do Sul que o Departamento de As
suntos Culturais da Secretaria de Educação 
e Cultura vai realizar de 23 a 27 de outubro, 
na sede do Museu de Artes do RGS, no 
prédio da antiga Delegacia Fiscal. Além da 
dispensa de ponto para os participantes que 
são funcionários públicos o Simpósio valerá 
crédito para pós-graduação. As inscrições 
estão sendo feitas na sala 806 do DAC/- 
SEC, 8o andar do prédio da secretaria de 
Educação , à rua Carlos Chagas, 55 em 
Porto Alegre, e nas Delegacias de Edu
cação. no inteior do Estado.

Este é o programa do Simpósio:
DIA 23 — Segunda-feita Sessão de Ins

talação, às 10 horas, com discurso do prof. 
Dante de Laytano. À tarde, às 14 horas, 
conferência do prof. Moacyr Flores sobre

“Formação Antropológica do RGS”, 
debates e à noite, concerto da Orquestra de 
Câmara da OSPA com músicas de com
positores rio-grandenses. Dia 24, terça- 
feira, às 9 horas, conferência de Pedro 
Augusto Mentz Ribeiro sobre "A Cerismica 
Tupiguarani do Vale do Rio Pardo e a 
Redução Jesuítica de Jesus Maria”, seguida 
de debates A tarde, às 14 horas, palestra 
sobre "Malacologia", com o prof.Eliezer de 
Carvalho Rios seguida de debates. À noite, 
às 20 horas, análise do tema “Habitações 
Subterrâneas no Rio Grande do Sul” , com 
apresentação do-prof. Fernando La Salvia 

e debates sobre o assunto.
Dia 25, quarta-feira serão analisados 

dois aspectos importantes da cultura 
gaúcha : "Cinema”, às 9 horas, com pales
tra de Ivo Stigger e “Artes Plásticas no Rio 
Grande do Sul”, às 14 horas, com apresen
tação de Carlos Antonio Marcuso.

As 17 horas do dia 25 haverá a sessão 
de autógrafos do livro: “A Escultura dos 7 
Povos", de Armindo Trevisan.

A noite será a vez de ‘‘História e His
toriadores do RGS”, com palestra do prof. 
Arthur Ferreira Filho e debates.

Quinta-feira, dia 26 haverá sessão 
apenas pala manhã, para analisar "A 
Literatura no Rio Grande do Sul”. A 
apresentação do tema estará a cargo do 
prof. Guilhermino César.

Dia 27, sexta-feira, pela manhã, 
Cláudio Hemann vai falar sobre “O Teatro 
no Rio Grande do Sul" havendo em seguida 
debates sobre o assunto. A tarde, às 14 
horas, Paixão Cortes vai apresentar o tema 
"A Música Folclórica do RGS" seguindo-se 
os debates. O encerramento será às 20 
horas, com uma apresentação de Carlos de 
Brito Velho.

f Simpósio movimento ’ rs 

Capital e interior
Continuam aberta;: as inscrições aol Simpósio Sobre Elementos Culturais

o Departamento de Assuntos Culturais daio Rio Grande do Sul que 
Secretaria de Educação e Cultura vai realizar de 23 a 27 de 
jutubro, na sede do Museu de Artes do RGS, no prédio da antiga Delegacia 
Tiscal. Além da dispensa de ponto para os participantes que são funcionários 
íúblicos o Simpósio valerá crédito para pós graduação. As inscrições estão 
sendo feitas na sala 806 do DAC/SEC, 8o andar do prédio da Secretaria de 
Educação, a rua Carlos Chagas, 55 em Porto Alegre e nas Delegacias de 
Educação, no interior do Estado.

PROGRAMA
Este é o programa do Simpósio:

Dia 23 — Segunda-feira — Sessão de Instalação, às 10 horas, com discurso 
do prof. Dante de Laytano. À tarde, ás 14 horas, conferência do prof. Moacyr 
Flores sobre “Formação Antropológica do RGS”, debates e à 
noite, concerto da Orquestra de Câmara da OSPA com músicas de com
positores rio-grandenses. Dia 24, terça-feira, às 9 horas, conferência de 
Pedro Augusto Mentz Ribeiro sobre ““A Cerâmica Tupiguarani do Vale do 
Rio Pardo e a Redução Jesuftica de Jesus Maria”, seguida de debates. Á tar
de, às 14 horas, palestra sobre “Malacologia”, com o prof. Eliezer de Car, 
valho Rios seguida de debates. A noite, às 20 horas, análise do tema “Ha
bitações Subterrâneas do Rio Grande do Sul”, com apresentação do prof. 
Fernando La Salvia e debates sobre o assunto.

Dia 25, quarta-feira serão analisados dois aspectos importantes, da cul
tura gaúcha: “Cinema”, às 9 horas, com palestra de Ivo Stigger e “Artes 
Plásticas no Rio Grande do Sul”, às 14 horas, com a presentação dé Carlos An
tonio Mancuso.

As 17 horas do dia 25 haverá a sessão de autógrafos tio livro: “A Escultura 
dos 7 Povos”, de Armindo Trevisan.

À noite será a vez de “Histdria e Historiadores do RGS”, com palestra do 
prof. Arthur Ferreira Filho e debates.

Quinta-feira, dia 26 haverá sessão apenas pela manhã, para analisar “A 
Literatura no Rio Grande do Sul”. A apresentação do tema estará a cargo do 
prof. Guilhermino Cesar.

Dia 27, sexta-feira, pela manhã, Cláudio Hermann vai falar sobre “O 
Teatro no Rio Grande do Sul” havendo em seguida debates sobre o assunto. 
À tarde^às 14 horas/Paixão Corte vai apresentar o tema “A Música Fol
clórica do RGS” seguindo-se os debates. O encerramento será às 20 horas, 
com uma apresentação de Caries de Brito Velho.



-nossa cultura 

partir de hoje
Elementos da 

em estudo a
rizar a importância da literatura gaúcha no con
texto da cultura brasileira; estimular o interesse 
pelo teatro como realização cultural e preservar 
e valorizar a música folclórica por se constituir 
em importante fator cultural do panorama gaú
cho.

Com palestra sobre A Formação Antropoló
gica do Rio Grande do Sul, por Moacyr Flores, 
no Museu Antropológico, começa hoje no Mu
seu de Arte (antigo prédio da Delegacia Fiscal) o 
I Simpósio Elementos Culturais do Rio Grande 
do Sul. A finalidade é de divulgar aspectos da 
cultura sul-riograndense, sua evolução histórica 
e sua participação no contexto social brasileiro.

O objetivo do Simpósio organizado pelo DAC- 
SEC é entrosar estudantes, professores, estu
diosos e interessados em geral, com os vários tó
picos do tema proposto para proporcionar um 
maior conhecimento da herança cultural gaúcha: 
despertar o interesse da comunidade para os va
lores representativos das artes plásticas; valo-

Durante a manhã de hoje será feita a apre
sentação de credenciais (às 8h) e instalação às 
lOh, com participação do presidente Plácido Stef- 
fen, secretário da Educação e Cultura, e Dante 
Laytano, diretor do Instituto de Filosofia e Ciên
cias Humanas da UFRGS, como orador. Depois 
da palestra de Moacyr Flores, haverá debates 
com Hélio Moro Mariante, da Fundação Instituto 
Gaúcho de Tradição e Folclore (coordenador), 
Guilhermino César, da UFRGS e Dante Laytano.

■BHSBi
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Simpósio sobre Elementos Culturais 

começou ontem, mas ainda há vagas
Sem completar as 150 vagas 

preenchidas começou ontem, às 
lOh, com 96 inscritos, o I Simpó
sio Elementos Culturais do Rio 
Grande do Sul, promovido peto 
Departamento de Assuntos Cul
turais da Secretaria de Educa
ção e Cultura. A sessão de insta
lação — no Museu de Arte do 
Rio Grande do Suil — foi presi
dida pelo secretário Plácido 
Steffen, que falou nos objetivos 
de implantação do Simpósio, re
lacionados a uim maior aprofun
damento da cultura rio-granden-

um rígido controle social que re
sultou numa revolta em 1743. E 
abordou a dependência da an
tropologia histórica com a histó
ria, ‘‘pois para entender o pre
sente é necessário dialogar com 
o passado, buscar comparações 
com as sociedades que já exis
tiram, estudando essas transfor
mações” .

Depois da conferência, Hélio 
Moro Mariante, da Fundação Ins
tituto Gaúcho de Tradição e Fol

clore coordenou o debate, que te
ve, também, a participação de 
Guilhermino César, da Universi
dade Federal do Rio Grande do 
Sul e Dante de Laytano, do Ins
tituto de Filosofia e Ciências Hu
manas da UFRGS.

Hoje, os debates começam às 
9h, com o tema A Cerâmica Tu- 
pi-guarani do Vale do Rio Pardo 
e a Redução Jesuitica de Jesus 
Maria, pelo professor Pedro Au
gusto Mentz Ribeiro, da Facul

dade de Filosofia, Ciências e Le
tras de Santa Cruz do Sul. Sua 
palestra consiste munia descrição 
e no histórico da região, expli
cando o povoamento pelos pa
dres jesuítas espanhóis, na pri
meira metade do século XVII, 
quando fundaram as reduções 
j esuítiças de Jesus Maria.

Também abordará o material 
arqueológico, especificando as 
séries Botucaraí, a Trombudo e 
a Redução, mostrando, dentro 
dãs séries, o tipo de confecção 
usada, principalmente pela téc
nica do acordelado, com queima 
mediana e incompleta, de toda 
cerâmica produzidã e sua divi
são, quanto à decoração, pela 
espessura proferida (16 e 34 cm 
de boca e 0,7 e 1,0 cm de pare
de na fase Botucaraí; 10 a 46 cm 
e 0.6 a 1,1 cm na fase Trombu
do e 18 a 30 cm e 0,7 a 1,0 em 
na fase Reduções). Ainda na 
descrição, Mentz Ribeiro falará 
sobre o uso e os outros mate
riais como osso, ferro, chumbo e 
vidro, usados pelos indígenas.

Após. o professor mostrará as 
conclusões a que chegou com os 
estudos, sendo que unia das pri
meiras afirmações reside na 
constatação efetiva de que a tra
dição ceramista tupi-guarani o- 
cupou a redução jesuitica de Je
sus Maria. E também a falta de 
aculturação dos índios, que pas
saram de um nível tribal para 
a cultura européia da é.poca.

A segunda sessão de debates 
de hoje terá início às 14h, quan
do o professor Eliezer de Carva
lho Ríos, do Museu Oeeanográ- 
fico de Rio Grande e presidente 
da Sociedade Brasileira de Ma- 
lacologia. fará uma palestra so
bre Malacologia — a ciência que 
estuda os moluscos 
Brasil,
mais acentuado com a criação da 
Sot-iedade Brasileira de Malaco
logia .

Sua importância está dirota- 
mente ligada à participação dos 
moluscos na cadeia alimentar 
(além de servir de elo para 
brevivência de outras espécies, 
os moluscos também são utili
zados na alimentação humana). 
No Brasil, esse alimento, que 
tem 15 por cento de proteina 
ainda é de um consumo muito 
reduzido.

A população que mais se uti
liza deles na alimentação é a 
ribeirinha, mas somente três ti
pos são usados — ostras, mexi
lhões e mariscos (mais no Rio 
Grande do Sul). Em São Paulo 
e Alagoas já existem organiza
ções que se dedicam a explora
ção dos moluscos e isso, aliado 
à falta de publicidade, é um dos 
grandes motivos da pouca par
ticipação dos moluscos na ali
mentação humana-.

Em sua palestra, o professor 
Eliezer vai dar o conceito de mo
luscos. falar sobre a divisão, ca
madas da concha, habitat, rádu- 
!a, espécies mais importantes do 
Brasil, espécies de valor 
ciai (usadas corno alimento) e 
moluscos mais raros do mundo. 
Para ilustrar, vai projetar 120 
slides. A palestra 9erá seguida 
de debates coordenados pelo 
professor Ludwig Buckup, do 
Instituto de Biociências da 
UFRGS e com a participação 
também de José Wilibaldo Tho- 
mé e Maria Cristina Mansuir, os 
dois da Fundação Zoobotânica 
do Rio Grande do Sul.

O último tema a ser debatido 
esta noite, às 20h. é Habitações 
Subterrâneas no Rio Grande do 
Sul, sendo orador Fernando La 
Silva, do Museu Antropológico 
do Estado. A coordenação fica a 
cargo de Danilo Lazzarotto, do 
Museu Antropológico Diretor 
Pestana da Fklene. de Ijuá. Os 
debatedores são Pedro Augusto 
Mentz Ribeiro e Alexis Acauan 
Borios.

a so-
'V~1

se.
ÉliEm seguida à rápida abertura, 

a palavra passou ao professor 
Dante de Laytano. orador oficial, 
que abordou a distância e os pon
tos de contato do programa es
tabelecido. Ele partiu do signi
ficado de cultura e suas impli
cações, tanto a nível de persona
lidade única como de manifesta
ção grupai. Ligando-a com a for
mação do Estado.

A primeira palestra, sobre A 
Formação Antropológica do Rio 
Grande do Sul, foi feita pelo pro
fessor Moacyr Flores, do Museu 
Antropológico do Rio Grande do 
Sul. O orador apresentou um 
estudo sobre o sistema colonial, 
abordado sob o ponto de vista 
antropológieo-histórico e 
trando a interrelação e funções 
das instituições no Rio Grande 
do Sul.

Flores falou sobre os objeti
vos da comandância militar, de 
auxiliar a Colônia do Sacra
mento e de povoar a região com 
pessoas que participaram do pla
no, como as famílias, os índios e 
os africanos, “todos dentro de 
um rígido controle que mantém 
as estruturas fixas”. Dentro das 
funções e interações dias' insti
tuições do século XVHT. abordou 
a organização, hierarquia, con
trole social, objetivos e interes
ses.

■ í

comer-

mos-

e que, no 
teve desenvolvimento

Além disso, fez uma análise do 
apoio dado a esta estrutura, com Moacyr Flores falou sobre formação antropológica



j- c......
23 /... .40

J .. . r:a.l:

/-ÜData:

Pagina: __ 

Assunto:

SIMPÓSIO DE ELEMENTOS £ 
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“Elementos Culturais do Rio Grande do Sul” — promovido pelo Depar
tamento de Assuntos Culturais da Secretaria de Educação e Cultura com o 
objetivo de analisar as raízes culturais do RGS, inicia hoje, às 9 horas, com 
uma palestra do professor Dante de Laytano. Prossegue até o dia 27 com 
uma série de palestras sobre: Antropologia, Malacologia, Habitações Sub
terrâneas, O Cinema no Estado, História e Historietas, A Literatura, As- 
Artes Plásticas, Teatro e Música Folclórica no Rio Grande do Sul, seguindo- 
se debates sobre o assunto.

CURSOS:

“Expressão Dramática na Literatura Infantil”, a professora Olga 
Reverbel estará ministrando estes Cursos na Biblioteca Infantil São João até 
13.11. Inscrições na Biblioteca.

“Artesanato em Couro” na Biblioteca Reiff, a cargo da professora Gem- 
ma Salvadori Rizzotto, até 09.il.

MUSICA:

“Grupo “Cavaco de Ouro” no Teatro Leopoldina, em comemoração à 
Semana do Funcionário Público, hoje, às 21 horas no Teatro Leopoldina. 
"Orquestra de Câmara da OSPA” às 21 horas de hoje, no MARGS. “Música 
Popular Brasileira” com Ivan Lins, de amanhã até 05.11 no Teatro Leopol
dina. “Dia 27 Nestor Ausqui” em comemoração aos 75° anos no Museu Júlio 
de Castilhos. “Coro dos Perdidos” com Fernando Ribeiro na PUC, às 21 
horas ^ °7.10.

TEATRO:

“Abre a Janela e Deixa Entrar o Ar Puro e o Sol da Manhã” prossegue 
no Clube da Cultura, de sexta a domingo, a peça de Antônio Bivar, dirigida 
por Liana Villas Boas.

“Pequenas Histórias do Bicho Homem” no Planetário da UFRGS às 21 
horas com o Grupo de Teatro Província e o Grupo Musical Hálito de Funcho. 
Roteiro e direção de Beto Ruas. De 28.10 a 26.11, Ribalta apresenta “Os 
Teatreiros” com espetáculos para crianças, composto das peças “As Aven
turas de Toninho Fagulha” o “Guarda Chuva e a Rosa”, direção de Luiz Ar- 
thur Nunes. No Teatro Leopoldina às 16 horas.

ENCONTROS:

“Escritores com Estudantes de II Grau” — prosseguindo a série or
ganizada pelo IEL estará às 15 horas do dia 27 na E.E. Diogo de Souza, Ary 
Freitas. No Instituto de Educação Gal. Flores da Cunha às 10h30min., do dia 
31, Ivo Bender.
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Qual a real situação 
da cultura gaúcha? 

Esta pergunta tentará 
ser respondida 

durante esta semana/ 
por uma série de 

especialistas em áreas 
diversas no 

I Simpósio de 
Elementos Culturais do 

Rio Grande do Sul, 
aberto no MARGS 
hofe, pela manhã.

Os debates começam 
à tarde Guilhermino Cesar aparece entre os debatedores do I Simpósio, 

promovido pelo DAC/SEC
Arthur Ferreira Filho abordará "A História e Historiadores

do RGS"

levantamento 

nossa cultura
No MARGS,

da/raizes
A - crescente modernização da sociedade vai 

absorvendo aos poucos os velhos costumes cultu
rais de um povo, mudando seus hábitos e impon
do novos valores. A preocupação em conservai' a 
cultura nativa é tema de discussão tanto nos 
países industrializados que acabaram perdendo 
quase que totalmente suas raízes, como em ou
tros onde a idéia do progresso troca a paisa-gem 
e a identificação das pessoas que neles vivem.

E no Rio Grande do Sul qual é a real si- 
fcração em que se encontra o povo gaúcho? 
Onde estão os elementos culturais que de- 

Tãm a este povo uma cultura singular dentro de 
um todo que se chama Brasil? Ou mais adiante 
quais foram os elementos que determinaram 
sa cultura que está sendo substituída pelos jeens, 
hot-dogs e quantos outros produtos que até pou
co tempo não eram nem imagináveis no meio?

O tema é preocupação de muita gente e po
derá ser debatido em todos seus aspectos duran
te os cinco dias desta semana através da técni
ca de simpósio que reúne três especialistas sobre 
cada assunto, pessoas ligadas a antropologia, a 
arqueologia, a malacologia, cinema, história, li
teratura artes plásticas teatro e folclore do Rio 
Grande do Sul

PROGRAMA

O programa do I Simpósio “Elementos Cul
turais do Rio Grande do Sul” iniciou hoje pela 
manhã, às oito horas, com a apresentação de cre
denciais aos participantes e, às 10 horas, com a 
sessão de instalação, que foi aberta pelo seu pre
sidente e atual Secretário de Educação, Plácido 
Steffen, tendo como orador o diretor do Imsti- 
tudo de Filosofia e Ciências Humanas da UFRGS, 
Dante de Laytano.

Hoje à tarde, às 14 horas, iniciam-se as ses
sões de debates com o tema A Formação Antro
pológica do Rio Grande do Sul, tendo com ora
dor Moacyr Flores do Museu Antropológico do 
Rio. Grande do Sul. Os trabalhos têm a coorde
nação de Hélio Moro Manante, da Fundação Ins
tituto Gaúcho de Tradição e Folclore.

O debate será feito lnlcialmente por Dante 
Laytano' e Guilhermino Cesar, ambos da Uni
versidade Federal do Rio Grande do Sul. Às 20 
horas, haverá uma sessão artíst-ico-cultural inter
pretada pela OOPA através da Orquestra de Câ
mara de Porto Alegre.

Para amanhã, terça-feira, os debates terão 
início às nove horas com o tema .A Cerâmica 
Tupl-guarani do Vale do iRio Pardo e a Redução 
Jesuíítiea de Jesus Maria. O orador será Pedro 
Augusto Mentz Ribeiro, da Faculdade de Filoso
fia Ciências e Letras de Santa Cruz do Sul.

A coordenação dos trabalhos ficará com Fer
nando La Salvia do Museu Antropológico do Rio 
Grande do Sul. Os debates, entre Itália Irene 
Basile Becker, do Instituto Anchietano de Pes
quisa, e Alex Acauan Borloz, do Museu Antropo
lógico do Rio Grande do Sul.

Às 14 horas, o tema para discussão é Mala
cologia com o orador Eliezer de Carvalho Rios.

do Museu Oceanográfico de Rio Grande. Os de- 
batedores serão José Willibaldo Thomé, da Fun
dação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, e Ma- 
íia Ciistina Mansur também da mesma entidade.
A coordenação dos trabalhos será de Ludwíg 
Buokup do Instituto de Bioeiências da UFRGS.

As 20 horas o tema para debate será Habita
ções Subterrâneas no Rio Grande do Sul pelo 
orador Fernando La Salvia. A coordenação é de 
Alex Acauan Borloz e os debates serão de Pe
dro Augusto Mentz Ribeiro e Verony Freire do 
Museu Antropológico do Rio Grande do Sul.

Quarta-feira, dia 25, às nove horas reabrem 
as sessões de debates com o tema O Cinema no 
Rio Grande do Sul, com Ivo Egon Stigger da Cia. 
Caldas Júnior. A coordenação dos trabalhas é de 
Hiron Goidanich. ca Zero Hora. Os debates 
rão de Hélio Nascimento do Jornal do Comércio 
e de Pereira Dias, cineasta.

Ás 14 horas sessão de debates com As Artes 
Plásticas no Rio Grande do Sul, por Carlos An
tônio Mancuso da UFRGS. A coordenação dos 
trabalhos será de Luiz Inácio de Medeiros, do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Debatedo
res Elizabsth da Cruz Nunes do Ponto de Arte, 
e B lane a Brito Nunes, da Unisinos.

Às 17 horas, sessão de autógrafos de Armindo r 
Trevisan em “A Esc altura dos Sete Povos”, as 
20 horas, os debates "ersarão 
História e Historiadores do Rio Grande do Sul, 
por Arthur Ferreira Filho, do Conselho Estadual 
de Cultura. Os debates estarão com Mário Calvet 
Fagundes e Mário Gardelin, ambos também do 
CEC. A coordenação será de Guilhermino Cesar

Quinta-feira, dia 26, às nove horas, a sessão 
de debates terá como tema A Literatura no Rio 
Grande do Sul, por Guilhermino Cesar. 
ordenador e Luiz Osvaldo Leite, da Divisão de 
Cultura da SMEC. Debates com Lothar Hessel, 
da. UFRGS, e Luiz Antonio de Assis Brasil, da 
PUC. A tarde, inauguraçao da nova sede do 
MARGS na Praça da Alfândega, antigo prédio do 
Ministério da Agricultura.

Sexta-feira, dia 27, às nove horas, exposição 
do tema O Teaíro no Rio Grande do Sul, por 
Ayrton Cláudio Heemann, do DAC/SEC. A co
ordenação é de Lotar Hessel. Debates com Luiz 
Paulo Vasconcelos, do Instituto de Artes da 
UFRGS, e Ivo Bender, da Secretaria Municipal 
de Educação de Porto Alegre/iSIMÉC.

As 14 horas, sessão de debates sobre A Mú
sica Folclórica do Hio Graaide do Sul, por João 
Carlos D‘Ávila Paixão Cortes do DAC/SEC. A 
coordenação é de Glaucos Saraiva, da Fundação 
Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. Deba
tes com Ilia Santos Hermann e Rose Marie Reis 
Garcia, ambas do Instituto de Artes da UFRGS.

Às 20 horas, sessão de encerramento pelo di
retor do Departamento de Assuntos Culturais da 
SEC, com o orador Carlos de Brito Velho, 
vidado especial. O local dos debates será 
tual sede do Margs, na Avenida Salgado Filho,
35®. A promoção é da Secretaria de Educação e 
Cultura, através do DAC.

es-

sobre o tema A

O co-

t"

con- 
na a-

's Artes Plásticas serão analisadas por Carlos Moncuso
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Críticos debatem o cinema 

feito no Rio Grande do Sul
v

o interesse cio governo em criar 
por aqui o prometido Pólo Cine
matográfico (uma faca de dois 
gumes, pois subentende • Parti
cipação, na realização do. Imes 
produzidos, de elementos ^'.ativos 
ou desocupados do centro no 
Pais), o cinema gaúcho segue 
uma trajetória de misérias em 
que os poucos sinais de vida são 
dados através dos eurta-metra- 
gens, já que os longa-metragens 
feitos merecem mais o esqueci
mento do que a lembrança,

Ivo Egon Stigger, em sua ex
posição sobre o cinema gaúcho 
vai lembrar o desenvolvimento 
cronológico e histórico do cine
ma no Rio Grande do Sul, cs 
poucos longas metragens realiza
dos ao longo de várias décadas 
(o cinema gaúcho é um dos pio
neiros no Brasil) que vem man
tendo a descontinuidade do ci
nema do Sul. Oaráfe os esforços 
isolados nunca chegam a se im
por pelas rivalidades existentes 
entre os poucos cineastas ativos, 
que preferem a divergência à 
união em torno de um projeto de 
mais realizações e menos buro- 
craria, elemento (talvez o prin
cipal) que tolhe o desenvolvi
mento do cin**na por essas ban
das. (Tnio Becfcer)

Hoje, às 9h, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, na Praça 
Barão do Rio Branco, o jornalis
ta Ivo Egon Stigger fará pales
tra sobre o tema O Cinema no 
Rio Grande do Sul, dentro das 
Sessões de Debates do Primeiro 
Simpósio sobre Elementos Cultu
rais di Rio Grande do Sul, pro
movido peio Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, Secreta
ria de Educação e Cultura, De
partamento de Assuntos Cultu
rais. Participação do debate os 
críticos de cinema Hiron Goida- 
nich (coordenador) e Hélio Nas
cimento, mais o cineasta Perei
ra Dias, realizador cia maior par
te dos filmes interpretados por 
Teixeirinha.

O cinema gaúcho nunca teve 
um período muito brilhante em 
que a força de um movimento 
fizesse com que ele se destacasse 
e adquirisse importância nacio
nal. Os ciclos de cinemas regio
nais como os surgidos na época 
do cinema mudo em Minas Ge
rais (com Tumberto Mauro), ou 
na fase do pré-cinema novo, na 
Bahia, mostraram a possibilida
de de o regionalismo brasileiro 
adquirir conotação e reconheci
mento nacionais e até, como no 
caso de Mauro e Glauber Rocha, 
internacionais.

Um dos textos do mais recen
te curta-metragem de Antonio 
Carlos Túxtor (em filmagem), 
que por sua vez aborda a proble
mática de fazer cinema no Sul 
em 1978. diz que a distância geo
gráfica do centro do Pais. a fal
ta de financiamento, o colonia
lismo cultural, o descrédito Sobre* 
a capacidade que temos de colo
car num fpime nossas idéias e o 
fato de o cinema ser ainda enca
rado pelos empresários como uma 
aventura, tem prejudicado extre
mamente o desenvolvimento do 
cinema gaúche”.

A colonizarão que os centros 
produtores -do Rio de Janeiro e

São Paulo exercem sobre o cine
ma feito no Rio Grande do Sul, 
impondo padrões e até mesmo 
exigindo a presença de atores co
nhecidos nacionalmente para que 
um filme feito por aqui seja ren
tável no centro do País e interes
se aos distribuidores que detém a 
hegemonia dos grandes circuitos 
de exibição nacional, é outro dos 
condicionamentos que mantêm o 
cinema gaúcho longe das telas, 
quando muito surgindo algo ex
pressivo em matéria de produ
ção independente em 16 mm ou 
Super-8.

“A matéria do cinema gaúcho, 
diz outra parte do texto do cur

to de Textor — parte de sua im
possibilidade em romper as bar
reiras geográficas. De transfor
mar nosso regionalismo em algo 
de expressão nacional e interna
cional. Como tantas idéias que 
surgiram por aqui para modifi
car a História do Brasil. Más 
paia isso é preciso bem mais que 
a força de uns poucos Para trans
formar é preciso a força de to
dos”.

Desprotegido pelos incentivos 
oficiais da EmbrafiJme (quase to
dos destinados a produtores cio 
Rio de Janeiro e São Paulo), sem

A Colonização Alemã do Rio Grande do Sul, de Textor

Antecipada palestra de Mancuso
de artistas estrangeiros que vieram para a Pro
víncia. Em seguida salientará a figura de Ma
noel Araújo Porto Alegre e depois do renoma- 
do artista Pedro Weingártner, que ainda hoje se 
destaca como o maior nome da história gaúcha 
das aites plásticas,

Mancuso ainda lembrará outras personalida
des, como De Marti no e Grasseli, Antônio Cân
dido de Menezes, e por fim, falará das artes 
como um todo. tocando nos escultores e escul
tura ornamental aqui produzida. Sua palestra 
atingirá ainda a arquitetura neoclássica, as ar
tes vistuais e o movimento moderno, até o Sa
lão de Outono. E, depois, a importância do Ins
tituto de Artes na ionnaçao de profissionais e 
da antiga Associação Antônio Francisco Lisboa, 
sem deixar de lado a pessoa de João Faria Via
na, o grande estimuíador das jovens gerações. 
Sua palestra estará completa com os jovens ilus
tradores, aquarelistas e desenhistas gaúchos, a- 
lém da importância da gravura no Rio Grande 
do Sul e dos artistas contemporâneos.

Hoje à tarde, com início às 14h, a palestra 
do Simpósio será Visuais nc Rio Grande do Sul, 
proferida pelo arquiteto e professor Carlos Mán- 
cuso. Apesar des ter sido antecipada — estava 
prevista para amanhã — a constituição da me
sa permanecerá igual, ficando a coordenação com 
Luiz Inácio Medeiros, diretor do MARGS, e os 
debates, com Elkabeth da Cruz Nunes, do Pon
to de Artes, e Blanca Brito Nunes, da Unisinos.

Sobretudo por ser o I Simpósio um levanta
mento histórico e antropológico da cultura do 
Rio Grande, Carlos Mancuso abrirá a palestra 
falando das origens de nossa formação visual, 
abordando o trabalho dos indígenas que habi
taram as terras gaúchas e a chegada dos jesuí
tas aos Sete Povos das Missões, cie onde nasce
ram as primeiras manifestações artísticas nesta 
sociedade.

Mancuso abordará os primeiros, núcleos co
loniais, com a organização social do povo rio- 
grandense, as igrejas e capelas, até a chegada

Uma revisão da historiografia
lestra vai abranger a história 
geral numa primeira parte, des
tacando, depois, a história po
lítica, econômica, literária, das 
artes e regionais, incluindo as 
monografias municipais e os 
autores mais representativos de 
cada setor.

Ferreira Filho diz que o que 
existe, em termos de memória 
rio-grandense, é bom, “mas ain
da há muita coisa neste ponto 
para ser pesquisada e dita e 
outras para serem retificadas”. 
Mas mesmo assim, considera o 
Rio Grande do Sul como um 
dos estados que mais tem da
dos sobre sua história, embora 
ela, no tempo, seja mais curta 
que de outros estados.

Nesse ponto lembra que é 
importante que o historiador 
consiga arrancar su-bsídios que 
aquilatem a Yerdade dos do

cumentos (principalmente de 
guerra), porque sempre são ver
sões facciosas, escritas segun
do o interesse de quem relata
va. “E nem todo documento, 
por ser velho e amarelado, tem 
valor histórico. O que é neces
sário, é que tenha informações 
corretas”.

O orador, que é autor de di
versos livros sobre história rio- 
grandense (Revolução de 93; 
Revolução de 1923; História Ge
ral do Rio Grande do Sul; Re
volução e Caudilhos; Ciclo Cas- 
tilhista da Política Rio-granden
se — e mais alguns sobre lite
ratura histórica), estará, depois 
de sua palestra, participando 
d0 debate coordenado por Gui- 
lhermdno Cesar e com a partici
pação, ainda, de Mário Calvet 
Fagundes e Mário Gardelin, to
dos do Conselho Estadual de 
Cultura.

Encerrando as sessões de de
bates de hoje, o historiador (in
tegrante do Instituto Histórico 
e Geográfico do Rio Grande do 
Sul e do Conselho Estadual de 
Cultura) Arthur Ferreira Filho 
fará uma palestra sobre A His
tória e os Historiadores do Rio 
Grande do Sul. “0 que preten
do é fazer uma revista geral 
sobre a historiografia rio-gran
dense, sobre as obras escritas e 
documentos que nem chegaram 
a ser publicados, todos conside
rados. por mim, como elemen
tos importantes nesse contex
to”.

Ainda faz parte do roteiro de 
sua conferência uma apreciação 
suscinta sobre os autores jos 
trabalhos históricos do Rio 
Grande do Sul, como o Visconde 
de São Leopoldo e o general 
Augusto Tasso Fragoso. Sua pa-
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Antecipada palestra de Mancuso Pt/ - JS-so-tz
de artistas estrangeiros que vieram para a Pro
víncia. Em seguida salientará a figura de Ma
noel Araújo Porto Alegre e depois do renorna
do artista Pedro Weingartner, que ainda hoje se 
destaca como o maior nome- da história gaúcha 
das artes plásticas.

Mancuso ainda lembrará outras personalida
des, como De Martino e Grasseli, Antônio Cân
dido de Menezes, e por fim, falará das artes 
como um todo, tocando nos escultores e escul
tura ornamental aqui produzida. Sua palestra 
atingirá ainda a arquitetura neoclássíca, as ar
tes vistuais e o movimento moderno, até o Sa
lão de Outono. E, depois, a importância do Ins
tituto de Artes na formação de profissionais e 
da antiga Associação Antônio Francisco Lisboa, 
sem deixar de lado a pessoa de João Faria Via
na, o grande estimulador das jovens gerações. 
Sua palestra estará completa com os jovens ilus
tradores, aquarelistas e desenhistas gaúchos, sc- 
lém da importância da gravura no Rio Grande 
do Sul e dos artistas contemporâneos.

Hoje à tarde, com início às 14h, a palestra 
do Simpósio será Visuais no Rio Grande do Sul, 
proferida pelo arquiteto e profes_sor Carlos Man
cuso. Apesar des ter sido antecipada — estava 
prevista para amanhã — a constituição da me
sa permanecerá igual, ficando a coordenação com 
Luiz Inácio Medeiros, diretor do MARGS, e os 
debates, com Elizabeth da Cruz Nunes, do Pon
to de Artes, e Blanca Brito Nunes, da Unisinos.

Sobretudo por ser o I Simpósio um levanta
mento histórico e antropológico da cultura do 
Rio Grande, Carlos Mancuso abrirá a palestra 
falando das origens de nossa formação visual, 
abordando o trabalho dos indígenas que habi
taram as terras gaúchas e a chegada dos jesuí
tas aos Sele Povos das Missões, de onde nasce
ram 
sociedade.

Mancuso abordará os primeiro® núcleos co
loniais, com a organização social do povo rio- 
grandense, as igrejas e capelas, até a chegada

as primeiras manifestações artísticas nesta'
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Carlos Mancuso: “Não existe 

arte universal sem é,raízes
O acervo cultural de nos

so Estado, afirmou ele. com
põem-se de peças originárias 
do início do século XIX.

"Temos algumas peças ar
quitetônicas raras como As 
Charqueadas, em Pelotas e 
as Casas Açorianas. Em São 
José do Norte procura-se sal
vaguardar o único exemplar 
da arquitetura colonial do sé
culo XVIII. que é um casa- ~ •» rao .

Segundo o professor a ar
quitetura Religiosa do Estado 
é pobre. Salientou como e- 
xemplo popular a Igreja de 
Santo Amaro e a Matriz de 
São Pedro do Rio Grande do 
Sul. Mostrou através de sli
des aspectos da Igreja da 
Conceição também do sécu
lo XVIII que possui inúme
ras peças de estilo barroco.

Uma curiosidade, apresen
tada pelo professor foram aa 
pinturas que retratam os 
provedores da Santa Casa de 
Misericórdia, datando de .. 
1890. Conforme afirmou o 
professor Mancuso estas telas 
foram encontradas recente
mente e possuem grande va
lor artístico. Após suas res
taurações, pretendem que se
jam colocadas em exposição 
no Museu de Artes.

A seguir o professor proje
tou inúmeras obras de pinto
res estrangeiros que estive
ram ou se radicaram no Rio 
Grande do Sul como Leopol
do Getuso e Lutzemberger 
que se apaixonaram pela te
mática gauchesca.

Apresentou ainda, na tela 
diversas obras de artistas gaú
chos como Manoel Araújo 
Porto Alegre, Oscar Boeira, 
João Faria Viana e Antônio 
Cândido do Menezei.

Partindo da afirmação “não 
existe universal sem raízes”, 
o professor Carlos Antônio 
Mancuso, falou sobre As Ar
tes Plásticas no Rio Grande 
do Sul, em continuação ao 
I Simpósio sobre Eiementos 
Culturais.

Discorrendo sobre as ori
gens, raízes e sentidos das 
Artes no Rio brande do Sul, 
o professor iniciou falando 
sobre as primeiras manifes
tações artísticas que ocorre
ram no noroeste do Estado
— Sete Povos das Missões
— Ruínas de São Miguel.

Segundo o conferencista
a imagem de São Francisco 
Xavier, que se encontra a- 
tualmente no Museu de Ar
tes do Rio Grande do Sul, é 
uma testemunha do barroco 
espanhol, tão diferente do 
barroco brasileiro. Afirmou 
o professor Mancuso que não 
há vínculo entre estas duas 
expressões artísticas

Referiu-se, o professor, à 
influência que exerceu a ho- 
rizontalidade da paisagem 
Rio-Grandense, na personali
dade e expressão artística, 
constituindo a mesma uma 
arquitetura natural.

O cavalo, enfatizou Man
cuso. era elemento indispen
sável à vida do gaúcho. A 
montaria' recebia atenção es
pecial assim como o artesa
nato a ela dedicado, princi
palmente em adereços artís
ticos de prata.

A arquitetura gaúcha -• a- 
firmou Mancuso nasceu com 
a casa da estância, o rancho 
e o galpão. Constituindo a 
casa da estância a primeira, 
célula econômica-pclítica a- 
lém de arquitetônica. 9 • gmi



Teatro e música 

último dia 

do Simpósio
sobre Elementos 

Culturais ■■

cteria ser adequada a essa idéia. 
Isso. segundo Heemann, vai dar 
urna medida de como o teatro sa 
manifesta no Rio Orande do Sul, 
porque vai analisar o que se pas
sou. mostrar as tendências e o 
que realmente existe, traçando 
mn contorno do que esse teatro 
representa na vida cultural do 
Estado.

Mas não será urna avaliação de 
qualidade “o que vou procurar, é 
uana coisa mais objetiva, dese
nhando ura panorama que às va
zes é retrospectivo e às vezes a- 
tual. terminando com o que de
veria ser, o que se gostaria que 
fosse, como o nosso teatro se a- 
proxima e se afasta dessa idéia 
central, que coloridos especiais 
apresenta nesse ponto”. Ele diz 
que a palestra, que deverá ser 
simples e genética, tornar-se-á 
mais especifica e esclarecedora 
coan a sessão de debates, logo a- 
pós.

No seu último dia de debates 
sobre os elementos culturais do 
Rio Grande do 3uíl, o Simpósio 
organizado pelo DAC/SEC terá 
apenas duas sessões — de manhã 
CJ áudio HeLmann, do D AC. faia 
sobre o Teatro no P.io Grande do 
S«l. e à tarde, Paixão Cortes, 
também do D AC, faz uma expla
nação da Música Folclórica no 
Rio Grande do Sul Às 20h ha
verá a sessão de encerramento, 
com a presença do presidente do 
Simpósio, Joaquim Paulo de Al
meida Amorim, diretor do Depar
tamento de Assuntos Culturais 
da SEC e Carlos de Britto Velho, 
orador-convidado especial.

Piara a palestra sobre teatro, a 
direção do Simpósio convidou 
Cláudio Heemann, que é coorde
nador da programação artística 
do DAC/SEC e crítico de teatro. 
Ele tem curso de Arte Dramáti
ca com aperfeiçoamento no 
Thêatre National Populaire em 
Paris, na Escola de Drama da 
Uaúveusidade de Yale (EUA) e 
no Center Por Educational Deve- 
lopment Overseas, em Londres, 
além de trabalhos em teatro co
mo ator, diretor e produtor.

Para isso, foi escolhido como 
coordenador o professor Lothar 
Hessel, que já foi diretor do Cur
so de Arte Dramática da UFRGS. 
mais Luís Paulo Vasconcellos. do 
Instituto de Artes da UFRGS e 
Ivo Bender, da Secretaria Muni
cipal de Educação e GuLtura, que 
deverão esclarecer alguns pontos, 
fazer um debate inicial entre fi
les e depois filtrar as perguntas 
que as participantes do simpósio 
desejem fazei-.

Resumidamente, o orador pre
tende dar uma idéia geral de 
teatro e, a partir daí, ver o que 
aconteceu até agora e o que es
tá acontecendo em teatro no 
Estado e como esta situação po-

folclorePaixão fala do
ia Paixão Cortes, que trabalha 
no Departamento de Assuntos 
Culturais da Secretaria de Edu
cação e Cultura.

Após uma pequena exposição 
de motivos, o debate será desen
volvido com a participação de 
três coordenadores: Glaucus Sa
raiva.
Gaúcho de Tradição e Folclore; 
Ilka Santos Hennann, professo
ra do Instituto de Artes da U- 
niversidade Federal do Rio Gran
de do Sul; e Rose Mane Reis 
Garc-ia, também professora na
quela Universidade.

O folclorista Paixão Cortes in
tegra o grupo fundador do Mo
vimento Tradicionalista, no final 
da década de 40. Nos anos 50, 
Paixão desenvolveu pesquisas so
bre as danças gaúchas, recolhen
do ritmos e detalhando a coreo
grafia das nossas manifestações 
culturais primitivas.

Paixão é autor de vários livro 
sobre o tema (alguns em cola 
boração com Barbasa Lessa) 
ainda gravou ips. onde interpre
ta canções da tradição. Aii. pro
curou fixar as várias tendências 
da música projeção folclórica, 
desde o folk mais primitivo até 
os novos rumos da criação con
temporânea.

Hoje à tarde, a partir das 14h. 
no Museu dc Arte do Rio Gran
de do Sul, o I Simpósio sobre 
Elementos Culturais do 
Grande do Sul promove uma 
sessão de debate abordando a 
Música Folclórica do Estado. O 
orador será o cantor, compositor 
e pesquisador João Carlos D'Avi-

Rio

da Fundação Instituto

Paixão Cortes


