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RESUMO
A pesquisa tem como objetivo geral comprovar por meios teóricos e práticos a importância que a arquitetura tem para a
História e como ela pode ser uma representação e extensão da história de uma sociedade. Para isso fizemos a leitura da
história de Curitiba, cidade escolhida para a realização da pesquisa, entre os séculos XVIII e XX, e a partir desta leitura
selecionamos duas edificações históricas que expressam a história da cidade. Para realizar o embasamento da pesquisa
estamos realizando, primeiramente, uma pesquisa teórica que enriquecerá e direcionará as demais etapas, no caso as
entrevistas que estão sendo feitas por amostragem para confirmar o embasamento teórico e a problemática da pesquisa.
O  embasamento  teórico  tem  ênfase  na  importância  da  Escola  dos  Annales,  em  especial  no  que  diz  respeito  à
legitimidade de fontes históricas diversas, tema este responsável pela existência desta pesquisa e seu objeto de estudo.
O propósito do estudo é mostrar a importância da história construída,  demonstrando, assim, o simbolismo histórico
empregado na arquitetura sem esquecer da importância de sua preservação para a história da humanidade.

PALAVRAS-CHAVE: História, Fontes, Arquitetura, Preservação, Patrimônio.

1 INTRODUÇÃO

A história  desde seu inicio,  com seus primeiros  vestígios  a  partir  do  considerado pai  da
história  Heródoto  (484-425  a.C),  segue  uma  linha  de  raciocínio  predominante  de  cada  época,
passando pelo mítico, religioso e amparada na razão. Desde seu inicio como ciência está ligada a
uma corrente historiográfica, dentre as principais estão o Positivismo, que teve grande influência no
ensino, na sociedade e em como a história foi difundida, e a Escola dos Annales que trouxe grandes
transformações para a historiografia a partir de 1929. Essas transformações agregaram a história, e
o objetivo deste projeto foi mostrar como a sociedade se identifica consciente ou inconsciente com o
que a Escola dos Annales nos deixou como herança.

A  história  enquanto  ciência  passou  por  muitas  mudanças  desde  sua  estruturação  como
ciência objetiva no século XIX até o nosso presente. A corrente historiográfica que predominava era
o Positivismo, considerada como Escola Metódica, possuía regras rígidas para analise documental,
utilizando apenas fontes escritas e uma história voltada para os grandes eventos e personalidades.
(RODRIGUES, 2016).

A historiografia positivista foi colocada em contradição com a Escola dos Annales no século
XX, um movimento inovador surgido na França no final de 1920 pelos historiadores Lucien Febvre e
Marc  Bloch.  Teve  como  direção  principal  se  opor  à  História  Positivista.  A  escola  buscava  a
interdisciplinaridade  e,  principalmente,  a  ampliação  de  fontes  históricas  para  análise  (BOURDÉ;
MARTIN, 1983). Houve então uma verdadeira “revolução documental”, sendo a partir deste momento
considerado como fontes históricas todos os sinais deixados pelos homens e suas experiências
(RODRIGUES, 2016). Foi graças a está ampliação que a arquitetura passou a ser reconhecida como
fonte histórica, também foi este fato que aumentou as possibilidades de confrontar fontes com outras
talvez  mais  confiáveis  para  um  determinado  conteúdo,  precisando  apenas  o  historiador  saber
interpretar e extrair a história das fontes selecionadas (BLOCH, 2001).

A Escola dos Annales pode ser dividida em três fases. A primeira com o surgimento da Escola
em 1920 sobreviveu até 1945, a segunda fase (1956 a 1968) foi marcada pela inovação de noção do
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tempo histórico e a terceira fase que iniciou em 1968 e dura até os dias de hoje, fase esta em que
surge a História  Cultural  que procura relacionar o estudo dos sentimentos,  crenças e costumes
(RODRIGUES, 2016). O nosso projeto tem como objetivo sentir  a história a partir  da arquitetura
deixada por  nossos antecessores e mostrar  sua importância  para  história.  A  arquitetura é uma
expressão cultural, uma área do saber que tem diálogo com a história (BARROS, 2011, p. 39).

Sendo assim, a pesquisa  in loco foi de grande valia para ler a arquitetura como uma fonte
histórica e verificar o sentimento das pessoas, sentimento este que é proveniente de uma memória.
De acordo com Le Goff (1990), a memória conserva informações e nos remete a um conjunto de
funções  psíquicas,  que  permite  ao  homem  atualizar  impressões,  informações  ou  o  que  ele
representa como passadas.

Para confirmar este diálogo entre História e Arquitetura podemos responder de prontidão a
partir de embasamentos teóricos, entretanto, fomos além. Buscamos analisar a edificação e seus
elementos  e  confrontar  essa  teoria  com  o  sentimento  advindo  da  população.  Consideramos  a
arquitetura a maior expressão da história e identidade deixada em vida pelos homens, “nós podemos
viver sem a arquitetura [...] mas sem ela não podemos nos lembrar” (RUSKIN apud CHOAY, 2001,
p.139). 

A cidade escolhida para desenvolver a pesquisa foi Curitiba, capital do estado do Paraná. A
escolha pela cidade além de pessoal, por remeter a nossa História, é também pelo crescimento que
ela obteve,  tendo aumento  de densidade demográfica em seis  anos de 322,03 hab/km²  (IBGE;
IPARDES,  2017),  além do  desenvolvimento  tecnológico  e  arquitetônico  visíveis  aos  moradores.
Curitiba foi nomeada capital no século XIX, e a partir daí estruturada para ser o símbolo de uma
capital (KERSTEN, 1998, p.109). 

Foram escolhidos dois edifícios para analise in loco, sendo um deles A Casa Romário Martins
do século XVIII,  escolhida por ser o único exemplar ainda na cidade datada desta época e que
revela simplicidade (LYRA, 2006), e o Paço da Liberdade, primeira sede da Prefeitura de Curitiba e
um edifício expressivo (REVISTA PAÇO, 2017).  A intenção realmente foi  escolher dois edifícios
distintos para analisar sua representatividade independente da sua expressão arquitetônica.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A partir da analise de historiadores como Marc Bloch e Françoise Choay, exemplo de teóricos
analisados, fica claro a importância da ligação entre história e demais áreas do saber e a convicção
a respeito do patrimônio construído como verdadeiro símbolo da história. 

Para comprovar esses fatos além da pesquisa teórica, seguimos inclusive os passos que o
historiador Marc Bloch orienta a fazer, que é manter o diálogo com outras áreas do saber, sendo ela
nesta pesquisa a Arquitetura, desvendando a forma de questionar nossa fonte. Consideramos aqui
os próprios entrevistados como fonte, afinal nosso objetivo é demonstrar que a história em dialogo
com a arquitetura desperta sentimentos, advindos da memória, nas pessoas.

Estamos  realizando,  primeiramente,  uma  leitura  a  respeito  dos  edifícios  escolhidos,
verificando sua importância perante a história de Curitiba e analisando aspectos arquitetônicos, que
foram confirmados presencialmente e qual é sua expressão do ponto de vista técnico. 

Estamos também elaborando perguntas de múltipla escolha e livres para avaliar as pessoas
(Quadro 1). Consideramos importante que as perguntas englobassem o assunto geral da pesquisa,
e não apenas o sentimento que a pessoa tem com relação ao edifício. As questões foram dividas em
grupos de assuntos. 
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Quadro 1: Questões realizadas com visitantes da Casa Romário Martins e Paço da Liberdade

Grupo Perguntas Alternativas

História

Como eram ministradas as aulas de história 
em sua época de escola?

Leituras, Cópias de textos, Passeios, 
Vídeos, Filmes, Uso de objetos históricos, 
Debate em roda, Trabalho de exposição, 
Pesquisa com a família, Prova, Outros.

Ao falar sobre história quais fontes de 
pesquisa vem a sua cabeça?

Livre.

Quais dessas fontes você considera correto 
para o estudo da história?

Livros, Vídeos, Reportagens, Vestígios 
arqueológicos, Estatísticas, Fotos, Músicas 
e Sons, Arquivos digitais, Arquitetônico, 
Relatos de pessoas, Documentos oficiais, 
Documentos não oficiais, Monumentos, 
Objetos, Memórias, Outros.

Considera mais eficaz aprender história 
visitando edifícios históricos como este ou 
apenas lendo a respeito?

Visitando, Lendo

Arquitetura/
Tombamento

Você sabe o que é um Patrimônio Tombado? Sim, Não, Não sei informar.
Você acha que esse edifício é um Patrimônio 
Tombado?

Sim, Não, Não sei informar.

Memória/Sensa
ções

Ao visitar um edifício antigo você tem a 
sensação de estar voltando ao passado?

Sim, Não, Não sei informar.

Você tem essa sensação neste edifício? Sim, Não, Não sei informar.
Você vê ligação entre arquitetura e história? Sim, Não, Não sei informar.
Caso esse edifício não estivesse aqui e fosse 
construído um edifício moderno, você teria as 
mesmas sensações ao passar por aqui?

Sim, Não, Não sei informar.

Por quê? Livre.
Fonte: Elaboração Própria.

O critério para selecionar os entrevistados são usufruidores, seja por visitação, por passagem,
e/ou  moradores/comerciantes  das  redondezas.  Em  ambos  os  edifícios  conseguimos  analisar
opiniões de diferentes faixas etárias, que ficou dos 17 a 56 anos. O intui to foi deixar o entrevistado
refletir e a ordem das perguntas foi elaborada de uma forma que o pensamento do entrevistado
fosse  construindo  uma  lógica  que  percebesse  primeiramente  o  assunto,  despertasse  a  dúvida
referente  a  fontes,  analisar  seu  conhecimento  sobre  tombamento  e  por  fim  investigar  suas
sensações com relação aos edifícios selecionados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Até o momento,  a pesquisa foi  realizada com 12 pessoas.  Buscamos pessoas com faixa
etária diferente e usuários distintos. Na Casa Romário Martins foram entrevistados cinco pessoas,
sendo quatro turistas e um comerciante, a localização do edifício não é favorável para pesquisas,
pois  não  tem  movimento  constante,  gerando  certa  insegurança.  No  Paço  da  Liberdade  foram
entrevistados sete pessoas, sendo uma pessoa de passagem, cinco visitantes e uma comerciante,
diferente da Casa Romário Martins, o Paço da liberdade é um ponto de bastante movimento. 

As respostas para as perguntas que foram elaboradas, em sua maioria,  foram unânimes.
Mas, o fator interessante desta pesquisa foi a reação das pessoas em determinadas questões. A
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principal foi com relação ao tombamento, pois a maioria informou que sabe o que é, porém, em voz
alta respondeu com dúvida e nenhuma das respostas era completamente correta a respeito.  Ao
serem questionadas se o edifício que estávamos analisando era tombado houve uma diferença entre
os  edifícios,  enquanto  no  Paço  da  Liberdade  não  houve  dúvida,  na  Casa  Romário  Martins  as
pessoas olhavam novamente para confirmar seus pensamentos.

As primeiras questões do grupo da história evidenciam que o ensino a respeito de história
deixou a desejar e isso reflete no conhecimento das pessoas com relação à problemática. A ultima
questão foi a comprovação, pois ao serem questionados, todos responderam que não sentiriam as
mesmas sensações com outro edifício, a resposta da grande maioria foi voltada a perca da história.

No geral a pesquisa foi homogenia, demonstrando que as pessoas inconscientemente sentem
a história viva na presença de um patrimônio histórico, como demonstrado abaixo uma relação das
respostas mais utilizadas.

Quadro 2: Alternativas mais escolhidas no questionário.

Fonte: Elaboração Própria.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se com esta pesquisa que a arquitetura é uma expressão histórica da sociedade.
Uma sociedade deixa vestígios, e estes são expressos de forma integra ou o mais próximo disto,
nos edifícios históricos, que precisam ser preservados para manter a história viva. 

A sociedade que possui contato direto ou indireto com os edifícios históricos, contém uma
memória, um sentimento referente a ele, sentimento este voltado à história, na maioria das vezes
inconscientemente. Entretanto, verificamos que se houvesse maior participação do ensino na busca
de interligar a história com as demais áreas do conhecimento, haveria maior consciência por parte
da sociedade para a importância da preservação. 

A arquitetura agrega, agrega nossas vidas com sua presença, agrega a história com seus
vestígios,  pode ser  vista  inclusive  como a  parte  poética  da história.  "Evitemos retirar  de  nossa
ciência sua parte de poesia" (BLOCH, 2001, P.19).
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