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Resumo 

 

COELHO, Jossana Peil. Identificação de suportes de memória no prédio da 
extinta fábrica Laneira Brasileira S.A.. 2014, 75 f. Monografia, Bacharelado em 
Museologia, Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, RS. 
 
 
 
Este trabalho sugere hipóteses para o patrimônio edificado, principalmente o 
industrial, indicando a manutenção de elementos que dão suportes à memória no 
prédio da extinta fábrica Laneira Brasileira S.A. O seu desenvolvimento se dá sobre 
um campo recente: o do patrimônio cultural edificado da Universidade Federal de 
Pelotas. Esse foi identificado pelo Núcleo de Patrimônio Cultural (NPC) da UFPel. 
Entre os imóveis identificados, para exemplificar, escolhemos a Laneira S/A por ser 
um patrimônio edificado industrial, com valor histórico e social, além de um local 
evocador de memórias de relevância para a cidade. Para isso, foi feita uma 
identificação de elementos arquitetônicos que identificam o prédio em questão, com 
base na memória de ex-funcionários e da comunidade do entorno. 
 
 
 
Palavras-chave: Patrimônio Industrial, Memoria social, Laneira Brasileira S.A. 

 

 

  



 
 

Abstract 

 

COELHO, Jossana Peil. Identification of memory support in the extinct factory 
building Laneira Brasileira S.A.. 2014, 75 f. Monograph, Bacharelado em 
Museologia, Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, RS. 
 
 
 
This study suggests hypotheses for the heritage buildings, especially the industrial 
ones, indicating the maintenance of elements that supports the memory of the extinct 
factory Laneira Brasileira S.A. Its development occurs on a recent field: the built 
cultural heritage of the Universidade Fedral de Pelotas. This was identified by the 
Núcleo de Patrimônio Cultural (NPC) of UFPel. Among the identified properties, to 
exemplify, we chose Laneira S / A for being an heritage industrial buildings with a 
historical and social value, and also for being a evocative place of memories that is 
relevant to the city. For this, an identification of architectural elements that identify the 
building in focus was made, based on the memories of former employees and the 
surrounding community 
 
 
 
Keywords: Industrial Heritage, Social Memory, Laneira Brasileira S.A.
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Introdução 

 

O trabalho que se inicia sugere hipóteses para o patrimônio edificado, 

principalmente o industrial, estabelecendo a possibilidade de uma nova percepção 

sobre esses espaços, que contribuem para o entendimento de histórias de vida e 

valores de distintos grupos sociais. Indicando manter elementos que dão suportes à 

memória no prédio da extinta fábrica Laneira Brasileira S.A., permitindo manter a 

memória dos trabalhadores e da comunidade do entorno da indústria. 

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel), ao longo de sua trajetória, foi 

adquirindo vários imóveis significativos da história local, que são considerados 

patrimônios industriais da cidade de Pelotas, entre eles a  Laneira S/A, que foi 

adquirida pela UFPel em 2010 e está localizada no Bairro Fragata. Anteriormente, 

esse imóvel foi sede de uma importante indústria, que funcionou entre os anos de 

1949 a 2003, quando encerrou suas atividades devido à falência. Essa fábrica 

colaborou para o desenvolvimento econômico e social da cidade, por meio das 

atividades voltadas para produção e comercialização de lã, caracterizando-se seu 

edifício como um exemplar de patrimônio industrial. 

Importante salientar que levamos em conta o fato de o patrimônio cultural 

ser formado pelas expressões, elementos culturais e lugares de memória que 

determinada sociedade julga relevante e o que mais atribuem à sua identidade. O 

patrimônio industrial pode ser definido, conforme a carta de Nizhny Tagil, elaborada 

durante a reunião do The International Committee for the Conservation of the 

Industrial Heritage (TICCIH), em julho 2003, como aquilo que “compreende os 

vestígios da cultura industrial que possui valor histórico, tecnológico, social, 

arquitetônico ou científico”. Assim sendo, a Laneira é um exemplar desse patrimônio, 

além de que esse tipo de patrimônio tem “um valor social como parte do registro de 
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homens e mulheres comuns e, como tal, confere-lhes um importante sentimento 

identitário” (Carta de Nizhny Tagil, 2003), e deve ser preservado. 

Assim, devemos atentar, além da conservação física da edificação, para as 

informações do bem que deve ser preservado, como registros documentais, 

arquivos da empresa, projetos arquitetônicos, maquinários, exemplares de produtos 

industrializados e, principalmente, as memórias daquelas pessoas que trabalharam 

no local, pois são fontes únicas e insubstituíveis.  

Uma edificação, ao logo dos anos, principalmente aquelas que ficam por um 

tempo sem uso, como é o caso da Laneira, perde informações em consequência da 

deterioração, por um mau uso, ou até mesmo por uma reforma sem os cuidados 

necessários que uma edificação merece. Assim, algumas das informações que 

justificam seu valor cultural, histórico, social e principalmente estético vão-se 

perdendo de uma maneira irreversível, enfraquecendo esses valores, sendo 

necessária a busca pelas informações extrínsecas ao prédio, que estão nas fontes 

orais, objetos e documentos, que nesse caso se mostram de grande importância, 

pois contarão a história da Laneira, justificando a sua preservação. 

Outra questão a ser considerada é o incentivo ao uso dessas edificações 

para trocas culturais e fortalecimento de identidades, para também criar a 

valorização desses patrimônios, buscando a participação e a apropriação da 

comunidade em geral, principalmente a local. Cabe salientar que um estudo feito por 

Essinger (2007) mostra que os operários da Laneira residiam nas imediações da 

empresa, mesmo que de forma não muito concentrada, ressaltando, assim, a 

necessidade de devolver a essas pessoas e seus descendentes um local 

qualificado, respeitando suas memórias.  

Para que isso se concretize, a reciclagem e a requalificação do imóvel 

devem acontecer de maneira que sua interferência preserve e respeite àquilo que o 

caracteriza, salientando que 

qualquer obra arquitetônica, não importa a técnica utilizada em sua 
feitura, relaciona-se com o espaço (e com a sociedade) em que está 
inserida, é elemento participante das transformações ali ocorridas ao 
longo do tempo, por vezes provocando mudanças profundas. [...] O 
que importa não é unicamente a lógica do objeto em si, mas como 
esse objeto insere-se e é apreendido numa dada realidade – 
historicamente estratificada – física, cultural, social, cultural etc. 
[...] sem desnaturá-los nem falseá-los, de modo que possam, de fato, 
continuar a exercer seu papel primordial: ser documentos fidedignos 
e, como tal, servir como efetivos suportes do conhecimento e da 
memória coletiva. Por isso, qualquer intervenção deve ser justificada 
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do ponto de vista das razões por que se preserva (KÜHL, 2010, p. 29 
-30). 

 

A motivação que levou à escolha desse tema foi a vontade de mostrar a 

possibilidade de mantermos elementos significativos para a sua identificação, sem 

que intervenções arquitetônicas descaracterizem tais edifícios para a memória 

social, já que, além das propriedades físicas, tais elementos são identificadores de 

uma comunidade. Objetivamos desenvolver um trabalho que mostre além das 

paredes, que resgate a história do que funcionou no prédio e das pessoas que por 

ali passaram e fazem parte da memória do local. 

Levando em consideração o que foi exposto, este trabalho ensejou 

identificar elementos arquitetônicos que identificam o prédio em questão, com base 

na memória de ex-funcionários e da comunidade do entorno, para que a identidade 

espacial seja mantida na intervenção arquitetônica. 

Dentre os objetivos específicos propostos, consideramos que este trabalho 

foi capaz de apresentar o patrimônio cultural edificado da UFPel, estudar o histórico 

da antiga Laneira, desde sua construção, até as propostas de usos sugeridas, 

identificar e colher testemunhos de agentes diversos da Laneira. Nesse sentido, há a 

ambição de que sirva de incentivo para a preservação em outros patrimônios 

edificados da UFPel, através de novos usos, principalmente de forma qualificada, 

possibilitando que não acarretem descaracterização desses edifícios e estimulem a 

qualificação desses espaços, provocando melhorias tanto nos prédios como em 

seus entornos, trazendo retornos satisfatórios para a comunidade que se identifica 

com esse bem. 

Quanto aos procedimentos metodológicos para a concretização desta 

pesquisa, constituiu-se da revisão da bibliografia, especialmente a que trata dos 

temas de patrimônio, patrimônio industrial e da Laneira, entrevistas com os agentes 

para coleta de depoimentos, análise dessas entrevistas para listagem de elementos 

identitários e análise do projeto de reciclagem e requalificação da Laneira. 

Este trabalho foi dividido em três capítulos, o primeiro - Reflexões sobre o 

Patrimônio - busca apresentar o conceito de patrimônio por meio de uma 

retrospectiva, conceitua patrimônio industrial focando na carta de Nizhny Tagil, 

principal documento sobre esse patrimônio. No segundo capítulo - A Universidade 

Federal de Pelotas e seu Patrimônio Edificado - fazemos a apresentação do Núcleo 

de Patrimônio Cultural (NPC) da UFPel, exposição do patrimônio edificado da UFPel, 
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dentre este,  a Laneira S/A, sobre a qual  se fez um breve histórico desde sua 

construção até as propostas de usos sugeridas atualmente. Por fim, no terceiro 

capítulo - Fábrica de Memórias: Projeto de Reciclagem e Requalificação da Laneira 

Brasileira S.A. a partir da memória dos agentes - apresentamos o projeto 

arquitetônico de reciclagem e requalificação, que vem sendo desenvolvido para a 

Laneira Brasileira S.A., avaliando se mantém e valoriza os elementos identificados a 

partir do estudo feito com as entrevistas. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa, com a análise das entrevistas e do 

projeto arquitetônico, serviram para contribuir com o conceito de patrimônio industrial 

que o projeto de reciclagem contempla: incentivar a preservação de outros 

patrimônios edificados da UFPel, principalmente daqueles que ainda se encontram 

sem uso. 
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Capítulo 1 

Reflexões sobre o Patrimônio 

 

Este capítulo apresenta o conceito de patrimônio por meio de uma 

retrospectiva, destacando suas características e principais mudanças através dos 

acontecimentos que impulsionaram tais transformações. Conceitua patrimônio 

industrial, começando desde quando surgem as primeiras preocupações com esse 

patrimônio, apresentando os seus valores (cultural, histórico, técnico e social), 

focando na carta de Nizhny Tagil, elaborada durante a reunião do The International 

Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH), em 2003, 

principal documento sobre esse patrimônio, resultado do reconhecimento do valor 

cultural das indústrias. 

 

1.1 Aspectos sobre o Patrimônio 

 

Patrimônio é uma palavra de origem latina, patrimonium, que se referia a 

tudo que pertencia ao pai, pai de família, e as famílias eram compostas por tudo que 

estava sob o domínio do senhor: mulher, filhos, escravos, animais e seus bens 

móveis e imóveis, enfim, tudo que podia deixar em testamento. Não havia conceito 

de patrimônio público. 

Com a difusão do cristianismo1, nos séculos IV e V, acrescentou-se outra 

ideia de patrimônio, o religioso, quando várias pessoas começaram a partilhar do 

senso comum voltado para o culto e a valorização das relíquias, o que está, até 

hoje, enraizado na nossa cultura, podendo ser observado pela valorização de tantos 

lugares de culto coletivo. 

                                                           
1
 Cristianismo: conjunto de religiões cristãs, com um deus único, baseado na vida e ensinamentos de 

Jesus Cristo. Surgiu na atual palestina, no século I. 
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Já no Renascimento2 se produziu uma mudança de perspectiva, pois os 

homens lutavam pelos valores humanos, buscando inspiração na antiguidade grega 

e romana3; para isso, liam obras antigas e colecionavam objetos e vestígios dessa 

época. Esses homens, chamados de humanistas, fundaram o que viria a se chamar 

o Antiquariado. Alguns estudiosos defendem que a noção de patrimônio moderno 

deriva desses locais, que existem até hoje na forma de colecionadores de 

antiguidades. No entanto, conforme Funari e Pelegrini (2006, p. 13), a preocupação 

com o patrimônio rompeu com as próprias bases aristocráticas4 e privadas do 

colecionismo e gerou uma transformação nas sociedades modernas, com o 

surgimento dos Estados nacionais5. 

Nem sempre existiram Estados nacionais; até o século XVIII, na Europa, os 

Estados eram monárquicos6, formados por várias regiões, cada uma com sua língua, 

suas instituições, suas tradições, que não eram iguais umas às outras. 

O principal exemplo de formação de Estado nacional é o da França, em 

1789, pela Revolução Francesa, que através de lutas civis, rompeu com a estrutura 

do antigo reino e instituiu a república7, acarretando uma transformação nas 

sociedades, que, a partir desse momento, deveriam partilhar da mesma língua, 

cultura, território e origem. Para colaborar com essa mudança, estabeleceu-se uma 

comissão com a finalidade de proteger e preservar os bens materiais, principalmente 

os monumentos que representavam a embrionária nação francesa e sua cultura. 

Nesse contexto, teve início a formação da noção que temos, hoje, de 

patrimônio, não mais no domínio do privado ou do religioso, mas de todo o povo, 

que partilha da mesma língua, do mesmo território e da mesma origem. Ele, no 

entanto, apresentava-se com algumas características que devem ser ressaltadas, 

como na afirmação de Funari e Pelegrini: 

                                                           
2
 Renascimento: período que abrange do século XV ao século XVI quando as sociedades europeias 

passaram por um processo de renovação cultural, trazendo novas maneiras de pensar e viver, com 
novas ideias e valores. 
3
 Os gregos e romanos formaram duas importantes civilizações que se desenvolveram durante a 

antiguidade clássica (período aproximado de 1500 a. C. até 476 d. C.) 
4
 Aristocracia: elite, classe formada por um grupo reduzido de pessoas que detém o poder econômico 

e/ou político. 
5
 Estados nacionais: Instituição político-administrativa, com um território claramente delimitado, um 

governo com poder de fazer suas decisões e um povo com cultura em comum (etnia, língua, religião, 
tradições etc.). 
6
 Monarquia: forma de governo, em que o rei (quem governa) tem funções de chefe militar, chefe 

religioso e juiz. 
7
 Do latim, res = coisa; publica = do povo. Forma de governo na qual o povo escolhe seus 

governantes. 
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Em primeiro lugar, o patrimônio é entendido com um material 
concreto, um monumento, um edifício, assim como objetos de alto 
valor material e simbólico para a nação. Parte-se do pressuposto de 
que há valores comuns, compartilhados por todos, que se 
consubstanciam em coisas concretas. Em segundo lugar, aquilo que 
é determinado como patrimônio é o excepcional, o belo, o exemplar, 
o que representa a nacionalidade (FUNARI, PELEGRINI, 2006. p. 
20). 

 

Esses patrimônios perdiam seus usos, não podiam ser mais utilizados e 

serviam apenas para a contemplação, eram conservados como objetos de museus. 

No período de 1914 a 1945, quando duas grandes guerras eclodiram, surgiu 

o destaque ao patrimônio nacional, quando os países usavam vestígios de outros 

lugares e outros tempos para a construção da nacionalidade, como a Inglaterra, que 

se considerava a verdadeira herdeira da civilização da Mesopotâmia8. Porém, esse 

nacionalismo seria superado com o fim da Segunda Guerra Mundial9 e, em 1945, 

com a criação da ONU (Organização das Nações Unidas) e da UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), que tem 

por objetivo incentivar a preservação de bens culturais e naturais considerados 

significativos para a humanidade, para a valorização de bens que, por sua 

importância como referência e identidade das nações, possam ser considerados 

patrimônio de todos os povos, embora, em 1937, tenha acontecido a Conferência de 

Atenas, que gerou uma carta defendendo a salvaguarda do patrimônio cultural da 

humanidade. 

O fim da Segunda Grande Guerra foi um marco que trouxe novos agentes 

sociais com interesses em defender ações sociais e políticas, principalmente nos 

países capitalistas desenvolvidos, como ressaltam Funari e Pelegrini (2006, p. 22). 

Houve crescente número de movimentos sociais em prol dos direitos civis, da 

emancipação feminina, do reconhecimento da diversidade em vários níveis e 

aspectos, demonstrando, assim, a existência de diversos grupos e interesses 

sociais. Surgem os movimentos de preservação ambiental, que também 

colaboraram para a ampliação da noção de patrimônio; assim, no fim da década de 

1950, a legislação sobre preservação do patrimônio já começa a incluir o meio 

ambiente e os grupos sociais e locais. 

                                                           
8
 Mesopotâmia: local onde surgiram as primeiras sociedades conhecidas, por volta do IV milênio 

antes de Cristo. Localizada atualmente, em sua maior parte, no Iraque (Ásia). 
9
 A segunda grande guerra ou Segunda Guerra Mundial ocorreu entre os anos de 1939 e 1945, 

envolvendo 58 países, e se desenvolveu na Europa, norte da África e extremo oriente. 
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Nesse contexto, os países interagiam mais do que nunca, o que também 

contribuiu para acabar com o nacionalismo, colaborando para a eleição da 

diversidade ambiental e humana como valor universal a ser promovido. Com isso, 

surgiu em diversos Estados nacionais a ampliação da variedade de âmbitos 

patrimoniais, como os de valor municipal e de comunidades. Em conjunto, houve 

uma crescente participação da população na gestão desses bens patrimoniais, 

culturais e ambientais, embora acontecesse de forma gradual. Antes, o patrimônio 

era sinônimo de igrejas e palácios, tudo que era associado ao cotidiano não era 

considerado patrimônio, mostrando, assim, a dificuldade das comunidades em geral 

se apropriarem de seus patrimônios. Nessa nova conjuntura, as sociedades 

começam a ser vistas, cada vez mais, como a composição de diversos grupos 

sociais em constantes mudanças e com interesses diferentes, que podem até ser 

conflitantes. Nesse contexto, desenvolve-se a noção de imaterialidade do 

patrimônio. 

Em 1972, a UNESCO realizou a sua primeira convenção sobre patrimônio 

mundial, cultural e natural e considerou que todos os sítios declarados patrimônio, a 

partir daquele momento, pertenceriam a todos os povos do mundo. Nessa 

convenção, foi considerado que os patrimônios da humanidade seriam compostos 

de monumento, construções, sítios históricos e naturais, além de formações 

biológicas, geológicas e outras. O Brasil assinou essa convenção em 1977. 

No Brasil, o principal órgão de proteção ao patrimônio é o IPHAN (Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), constituído em 1936 sob a 

denominação de SPHAN (do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), que se 

encarrega de identificar, catalogar, restaurar, conservar, preservar, fiscalizar e 

difundir esses bens em todo o território brasileiro. 

Desde então, vêm-se instituindo novas convenções, diretrizes e legislações, 

conforme a noção de patrimônio se amplia frente à valorização dos diferentes 

grupos e contextos. Podemos perceber essa constatação, pois, 

De acordo com a classificação da UNESCO, são patrimônios 
culturais obras de arquitetura, escultura e pintura monumentais ou de 
caráter arqueológico, de valor universal, excepcional do ponto de 
vista da história, da arte ou da ciência, e ainda obras isoladas ou 
conjugadas do homem e da natureza, de significativo valor histórico, 
estético, etnológico ou antropológico. O Patrimônio cultural 
subaquático engloba os vestígios de caráter cultural, histórico ou 
arqueológico da existência do homem, submersos há pelo menos 
100 anos. Já o Patrimônio natural mundial elenca as formações 
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físicas, biológicas e geológicas excepcionais, habitats de espécies 
animais e vegetais ameaçadas e áreas que tenham valor científico, 
de conservação ou estético, excepcional e universal. O Patrimônio 
cultural intangível ou imaterial reúne as práticas, representações, 
expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, 
objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que 
as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 
reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural 
(http://www.iphan.gov.br/). 

 

Como bem conclui Melo (2012, p. 22), o conceito de patrimônio sofreu 

diversas modificações e continua passando por novas reflexões e restruturações, 

como forma de reconhecer a diversidade cultural. Complementando com Funari e 

Pelegrini (2006, p. 32), nas últimas décadas do século XX, começou-se a considerar 

que outros espaços, que não apenas os centros históricos, apresentem marcos da 

trajetória das cidades; esses locais não podem ser dissociados do contexto territorial 

e da paisagem urbana. Simultaneamente a essa consideração, a noção de 

patrimônio histórico se ampliou para patrimônio cultural, sendo então mais 

abrangente, tento uma abertura temática maior, permitindo, por exemplo, que 

construções mais populares, como moinhos ou mercados públicos, fossem 

reconhecidas como patrimônios, como produções mais contemporâneas e bens 

culturais de natureza intangíveis, como expressões, conhecimentos, práticas, 

representações e técnicas.  Podemos apontar que, nesse contexto, surgiu a 

preocupação com o patrimônio industrial, sendo efetivado com a carta de Nizhny 

Tagil, documento elaborado durante a reunião do The International Committee for 

the Conservation of the Industrial Heritage10 (TICCIH), em 2003. 

 

1.2 O patrimônio Industrial 

 

Conforme dito anteriormente, a preocupação com o legado dos processos 

da industrialização começou a surgir na segunda metade do século XX, inicialmente 

na Inglaterra, na década de 1950, com a elaboração do conceito de arqueologia 

industrial11 e a salvaguarda das indústrias, especialmente quando ocorreu a 

destruição de edifícios representativos dessa tipologia, como da Bolsa de Carvão 

                                                           
10

 Organização não governamental surgida na Suécia em 1978, com o objetivo de promover a 
cooperação internacional para o estudo, a pesquisa, a documentação, a preservação e a valorização 
do patrimônio industrial. 
11

Arqueologia industrial segundo Buchanan apud Kühl (2010, p. 25) é um campo de estudo onde se 
realizam pesquisas, levantamentos, registros e a preservação de indústrias consideradas 
monumentos, com a intenção de dar significância ao contexto da história social e técnica. 
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(Figura 1) e da Estação Euston (Figura 2), no início dos anos 1960, em Londres, 

durante a segunda guerra. Não é por acaso que esse movimento se iniciou na 

Inglaterra, uma vez que foi lá o berço da Revolução industrial12. Posteriormente, 

ocorreu a destruição do Mercado Central de Paris (Figura 3), no início da década de 

1970; assim começou a se intensificar as discussões e a promoção de iniciativas 

para a preservação desse tipo de patrimônio.  

 

  

Figura 1- Bolsa de Carvão antes da demolição, Londres, 1962 

Fonte: MELO, 2012, p. 23 

 

 

Figura 2- Pórtico da Estação Euston antes da demolição, Londres, 1960.  

Fonte: MELO, 2012, p. 24 

                                                           
12

 Conjunto de transformações ocorridas na Europa Ocidental (séculos XVIII - XIX), diretamente 
relacionadas à substituição do trabalho artesanal, que utilizava ferramentas, pelo trabalho 
assalariado, em que predominava o uso de máquinas (COTRIM, 2002, p. 275). 
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Figura 3- Mercado Central, Paris, 1944 – 1945. 

Fonte: MELO, 2012, p. 24 

 

Em função da crescente ampliação do conceito de patrimônio, a legislação 

patrimonial tem reconhecido o valor cultural da arquitetura industrial e das vilas 

operárias, mesmo de forma implícita, podemos dizer, desde a Carta de Veneza de 

196413, a qual aprova o seguinte artigo: 

Artigo 1º - A noção de monumento histórico compreende a criação 
arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou rural que dá 
testemunho de uma civilização particular, de uma evolução 
significativa ou de acontecimento histórico. Entende-se não só as 
grandes criações, mas também as obras modestas, que tenham 
adquirido, com o tempo, uma significação cultural (Carta de Veneza, 
1964, p.1 e 2). 

 

No Brasil, mesmo que com fatos isolados, a discussão sobre o patrimônio 

industrial coincidiu com a preocupação em outros países, principalmente os da 

Europa, no ano de 1964, com o tombamento14 do conjunto formado pelos 

remanescentes da Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema, em Iperó, São 

Paulo (Figura 4).  Existiu um tombamento anterior: uma fábrica, em 1938, a Fábrica 

de Ferro Patriótica de São Julião, em Ouro Preto, Minas Gerais (Figura 5), ainda que 

tenha sido tombada apenas pelo seu valor histórico, já que restavam apenas ruínas. 

                                                           
13

 Documento elaborado no II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos 
Históricos do ICOMOS (Conselho Internacional de Monumentos e Sítios Escritório) nos dias 25 a 31 
de maio de 1964. 
14

 A expressão “tombamento” vem do direito português, no qual o verbo “tombar” significa 
“inventariar” ou “inscrever” nos arquivos do reino, os quais eram guardados na torre do tombo. 
(DEZEN-KEMPTER, p. 112, 2011) e se entende por um instituto jurídico através do qual o poder 
público determina que certos bens culturais serão objetos de proteção especial. São quatro as 
categorias de livros tombo: arqueológico, etnográfico e paisagístico; histórico; belas-artes e artes 
aplicadas. 
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Figura 4- Fundição Real Fábrica de Ferro São João do Ipanema, Iperó – SP, 1884. 

Fonte: MELO, 2012, p. 25 
 

 
Figura 5 – Ruínas da Fábrica de Ferro Patriótica de São Julião 

Fonte:http://patrimonioindustrialbrasil.blogspot.com.br/2012/04/serie-patrimonio-industrial-do-
brasil.html. Acesso em: 15 jun. de 2014.  

 

O reconhecimento do valor cultural das indústrias foi amadurecendo ao 

longo do tempo com vários documentos, até especificamente a carta de Nizhny Tagil 

(TICCIH), em 2003, que mostra uma síntese das definições feitas ao longo dessas 

décadas, bem como a importância que essas estruturas geraram nas evoluções 

sociais, técnicas e econômicas, como mostra o seguinte trecho: 

[...] que os edifícios e as estruturas construídas para as atividades 
industriais, os processos e os utensílios utilizados, as localidades e 
as paisagens nas quais se localizavam, assim como todas as outras 
manifestações, tangíveis e intangíveis, são de uma importância 
fundamental. Todos eles devem ser estudados, a sua história deve 
ser ensinada, a sua finalidade e o seu significado devem ser 
explorados e clarificados a fim de serem dados a conhecer ao grande 
público (Carta de Nizhny Tagil, 2003, p. 2). 
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Essa carta também nos atenta para o período histórico que começou no 

início da Revolução Industrial até os nossos dias, pois, com os avanços das 

tecnologias, nossas fábricas estão em constantes mudanças, ficando obsoletos os 

processos de produção industrial, as máquinas, os modelos empresariais, e até os 

prédios, que, quando superados, acabam desaparecendo. Dessa forma, também se 

tornam testemunhas de mudanças culturais que acompanharam a evolução do todo 

o conjunto do patrimônio industrial. Complementando, como salienta Silva, 

O patrimônio industrial é que ele é um campo de investigação vivo, e 
não passadista ou morto. Isso porque não se limita apenas a um 
conjunto de bens arquitetônicos ou sítios cheios de objetos e partes 
de objetos interessantes. Uma vez que se detém sobre máquinas, 
equipamentos, instalações e imóveis onde se processou a produção 
industrial, o patrimônio industrial é também a recolha e o tratamento 
de um patrimônio técnico de uma sociedade e de uma comunidade, e 
esse processo está sempre em transformação (SILVA, 2006, p. 1). 

 

Relevante a importância da constatação das complexidades de valores que 

uma indústria pode abranger desde o seu edifício ao território no qual foi inserida e 

no qual causa mudanças. Silva (2006, p. 4) trata dos valores materiais associados 

quando aborda que uma história da industrialização não se faz apenas com arquivos 

de funcionários, atas de reuniões ou relatórios da diretoria, mas também com o 

maquinário, os produtos manufaturados e até com as indumentárias dos 

empregados; além de valores imateriais, que resultam, de forma abrangente, na 

definição de patrimônio industrial: 

compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor 
histórico, tecnológico, social, arquitectónico ou científico. Estes 
vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e 
locais de processamento e de refinação, entrepostos e armazéns, 
centros de produção, transmissão e utilização de energia, meios de 
transporte e todas as suas estruturas e infra-estruturas, assim como 
os locais onde se desenvolveram actividades sociais relacionadas 
com a indústria, tais como habitações, locais de culto ou de 
educação (Carta de NizhnyTagil, 2003, p. 3). 

 

A carta de Nizhny Tagil nos mostra o quanto é interdisciplinar a preservação 

de um patrimônio industrial diante dos diversos tipos de valores e vestígios que uma 

fábrica nos deixa, podendo salientar, conforme a carta enumera, os valores que 

esse patrimônio representa, como o testemunho de uma atividade, o valor estético 

dos processos específicos de produção, de tipologias e paisagens; e o valor social 

como parte do registro de vida dos homens e mulheres comuns e, como tal, confere-

lhes importante sentimento identitário, complementado pelos valores intrínsecos dos 
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vestígios e principalmente os registros contidos na memória dos homens e suas 

tradições. 

Com relação ao valor social, a carta de Nizhny Tagil não menciona de 

maneira explícita como patrimônio as relações sociais, como observa Külh (2010 p. 

27), mas aponta que as memórias das pessoas que trabalhavam nas fábricas 

constituem uma fonte única e insubstituível que devem ser registradas e 

conservadas, valorizando, assim, mesmo que de forma individual, aqueles que 

participaram da história fabril.  

Essa ideia pode ser complementada por Ferreira (2009, p. 34), quando ela 

afirma, especificamente no campo do patrimônio industrial, que “é fundamental 

entender que esses elementos de origem material não se dissociam daqueles de 

caráter imaterial. Assim, pessoas e máquinas, saberes e fazeres se entrecruzam...”. 

Silva (2006, p. 4) complementa o valor social para além da edificação da 

fábrica e aborda a comunidade que está em seu entorno: 

Muitas vezes, mesmo sem ser um agente direto do patrimônio em 
causa (nem operários, nem empregados, nem patrões), interesses 
práticos ligados à inserção do bem em um bairro ou cidade passam a 
ter relevância para a avaliação do seu significado histórico. Para isso 
é necessário que a população local encare as instalações fabris 
como parte de sua memória coletiva (SILVA, 2006, p. 4). 

 

Sendo essa a abrangência do valor social, totalmente plausível notarmos, 

como a própria carta salienta, que o patrimônio industrial também é importante 

devido às marcas que deixa na paisagem onde está inserido, como comenta 

Kohlsdorf (2012, p. 56) quando afirma que não percebemos uma edificação e seus 

elementos isoladamente, independente do seu entorno, mas sim paisagens, uma 

porção de espaço abrangido pela vista, composto pelo edifício, por mobiliários 

urbanos, pela vegetação e até por espaços vazios, especialmente se a fábrica 

estiver inserida em um sítio urbano, que acaba compondo com diferentes tipologias 

de prédio e elementos que não são necessariamente fabris. 

Diante da diversidade de pessoas que atuaram nas instalações fabris, 

diretamente (funcionários e clientes) e indiretamente (moradores e frequentadores 

do entorno) podemos antever que esses locais são preenchidos de variadas trocas 

sociais, que acabam por partilhar experiências tanto individuais quanto coletivas, 

podendo formar nessas relações uma identidade social de uma comunidade e 

formas próprias de sociabilidade. Se entendermos o patrimônio industrial como 
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recomenda a carta de Nizhny Tagil, como vestígios, estamos de acordo com Ferreira 

(2009, p. 22) quando afirma que “a noção de patrimônio industrial nos remete à ideia 

de uma inversão de funções e sentidos: o que antes era um lugar de trabalho se 

transforma em um lugar de memória”. 

Segundo Nora (1993), lugares de memória são antes de tudo restos, que 

surgem e se concretizam no sentimento de que não há memória espontânea, que é 

preciso criar objetos, que podem ser os mais diversos, como arquivos e lugares, 

para aflorar tais memórias, e esses lugares, mesmo com aparência puramente 

material, tornam-se lugares de memória, pois há uma imaginação que o investe de 

uma aura simbólica. 

As antigas fábricas, que antes estavam em plena atividade, hoje, pelos mais 

diversos motivos, encontram-se com outros usos e até abandonadas, mas os 

vestígios que ali ainda se encontram caracterizam-nas como lugares de memória. 

Essa afirmação só faz sentido, entretanto, se as mais diversas pessoas que têm ou 

tiveram algum envolvimento com esses locais, assim o identificarem e se 

apropriarem, são elas que devem dar significado aos vestígios deixados e 

apresentar a relevância deles. Como salientado anteriormente, a própria carta de 

Nizhny Tagil nos mostra a importância da memória dos ex-trabalhadores, mas pode 

ser complementada pela memória dos demais envolvidos. 

Nessa perspectiva, os testemunhos desses atores são de grande 

significância, pois será por meio dos depoimentos que poderemos identificar e 

interpretar os diversos elementos significativos que cada fábrica possui, tanto os 

materiais como os imateriais, os quais também contribuíram para o reconhecimento 

e valorização do trabalho e da sociabilidade que envolve esses patrimônios 

industriais.  
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Capítulo 2 

A Universidade Federal de Pelotas e seu Patrimônio Edificado 

 

Neste capítulo, apresentamos o Núcleo de Patrimônio Cultural (NPC) da 

UFPel, setor criado em setembro de 201315, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura. Sua primeira ação foi identificar, entre os bens imóveis da universidade, 

quais possuem valor cultural e histórico, bem como a apresentar o patrimônio 

edificado da UFPel, ressaltando seus valores históricos e sociais tanto para a 

Universidade como para a comunidade pelotense, dando ênfase para aqueles 

prédios que se encaixam no patrimônio industrial. 

Entre esses imóveis identificados pelo NPC, escolhemos a Laneira S/A por 

ser um patrimônio edificado industrial, com valor histórico e social, além de um local 

que evoca memórias de relevância para a cidade. Assim, faz-se um breve histórico 

dessa fábrica desde sua construção até as propostas de usos sugeridas atualmente. 

 

2.1 A formação do Patrimônio Edificado da UFPel 

 

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel), desde seu surgimento, e ao 

longo de seu desenvolvimento, foi incorporando e adquirindo vários imóveis 

significativos da história local, como indústrias, repartições públicas e residências 

históricas, que são considerados patrimônios culturais e industriais da cidade de 

Pelotas. Tal patrimônio foi identificado, em sua primeira ação, pelo Núcleo de 

Patrimônio Cultural (NPC) da UFPel, setor criado em setembro de 2013, inicialmente 

vinculado à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, sendo transferido 

                                                           
15

 Durante a gestão do prof. Mauro Augusto Burkert Del Pino como reitor da UFPel. 

‘’ 
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para a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, medida aprovada pelo Conselho 

Universitário, em janeiro de 2014. 

O NPC tem a missão de planejar e executar a política institucional para 

salvaguarda do patrimônio cultural da Instituição e de agir para a conservação, 

documentação, guarda e divulgação desse patrimônio. O núcleo conta com três 

seções: Patrimônio Cultural Edificado; Museus, Acervos e Patrimônio Imaterial e 

Arqueologia. 

Para a identificação do patrimônio edificado, dentre todos os imóveis da 

UFPel, foi necessário entender o surgimento da Universidade, que aconteceu em 

1969, possuindo então uma trajetória considerada curta; mesmo assim, incorpora 

um rico acervo imóvel carregado de uma forte herança cultural. 

A Universidade surgiu por um decreto ministerial16, que unia, sob a mesma 

identidade administrativa, diferentes faculdades e unidades de ensino locadas na 

cidade de Pelotas. Foram elas: as Faculdades de Agronomia e Veterinária 

pertencentes à Universidade Federal Rural e as Faculdades de Direito e Odontologia 

pertencentes à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). As instituições 

citadas já possuíam uma trajetória construída; passaram, assim, a compartilhar do 

mesmo nome, mas continuaram em seus endereços originais. Agregaram-se, ainda, 

à nova instituição a Escola de Belas Artes Dona Carmen Trápaga Simões, 

Conservatório de Música de Pelotas, a Faculdade de Medicina da Instituição Pró-

ensino Superior do Sul (IPES) do Estado e o Conjunto Agrotécnico Visconde da 

Graça. 

A maioria das edificações dessas instituições, nos anos seguintes à 

fundação da UFPel, foram se tornando propriedade desta; prédios de diferentes 

épocas,  estilos e localizações passaram a constituir o acervo edificado da 

Universidade. A partir da sua fundação, houve um investimento em construções no 

Campus Capão do Leão, onde se encontrava a Sede da Faculdade de Agronomia 

(Figura 6), incorporada à então nova Instituição. Naquela época, esse Campus 

estava situado em um distrito de Pelotas, de mesmo nome, Capão do Leão, que 

mais tarde, em 1982, emancipou-se. Logo o Campus passou a situar-se em cidade 

vizinha. 

 

 

                                                           
16

 Decreto-lei nº 750 de 8 de agosto de 1969. 
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Figura 6 – Faculdade de Agronomia 

Fonte: http://www.labgraos.com.br/site/content/laboratorio/onde-estamos.php. Acesso em: 14 jun 
2014. 

 

Desde a sua fundação até o presente, a Universidade foi crescendo e se 

expandindo, houve, mesmo que inicialmente, uma vontade, possivelmente por parte 

dos administradores, de que ela se desenvolvesse em apenas um lugar, que seria 

no Campus Capão do Leão, mas algumas unidades foram sendo transferidas para a 

cidade, considerando-se o Campus Capão do Leão localizado em zona não urbana. 

Com o crescimento da UFPel, houve a criação de novos cursos, alguns 

desses acabaram por formar novas faculdades e, com essa ampliação, houve a 

necessidade de ocupar novos espaços, então a Universidade acabou se instalando 

e se acomodando em espaços já construídos, em alguns casos, adaptando-os às 

suas necessidades. Em consequência desse crescimento, muitos prédios foram 

sendo adquiridos em diferentes pontos da cidade e eram, como dito anteriormente, 

de diferentes épocas e diferentes tipologias. 

Dessa maneira, essa breve apreciação da forma como a UFPel formou seu 

acervo edificado demonstrou a maneira como o NPC iniciou sua primeira ação. 

Como primeiro passo, houve uma avaliação de todo o conjunto e a identificação de 

quais tinham potencial de patrimônio cultural, o que resultou em uma lista de 

dezenove imóveis. Desses, dois não estão de posse da Universidade, mas se 

encontram em uso da Instituição, sendo exemplares notoriamente reconhecidos pelo 

seu valor patrimonial: o Conservatório de Música (Figura 7) e a Casa Senador 

Joaquim Assumpção (Figura 8). A opção de inseri-los nessa listagem guiou-se pelo 

fato de que estão sob concessão da UFPel, apresentam grande importância para a 
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cidade e motivam o esforço da Universidade em mantê-los cuidados, além de 

divulgá-los. 

 

 

Figura 7 – Conservatório de Música 

Fonte: MICHELON, 2013, p. 71 

 

 

Figura 8 - Casa Senador Joaquim Assumpção 

Fonte: MICHELON, 2013, p. 103 

 

Também fazem parte da lista a Escola Eliseu Maciel (Figura 9), a Escola de 

Belas Artes Dona Carmen Trápaga Simões (Figura 10), a Faculdade de Direito 

(Figura 11), a Faculdade de Medicina (Figura 12), a Faculdade de Odontologia 

(Figura 13) e a Faculdade de Agronomia. São, como os próprios nomes acusam, os 

prédios que pertenciam às unidades formadoras da UFPel. A Faculdade de Direito, a 

Escola Eliseu Maciel, a Faculdade de Odontologia e a Faculdade de Agronomia 
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foram construídas para serem escolas, as outras duas eram originalmente 

residências. A faculdade de Direito e a de Odontologia, além de seus prédios 

principais, contam também com um imóvel residencial em anexo, de igual valor 

histórico; no caso do Direito, foi adquirida pela já constituída UFPel; no caso da 

Odontologia, os dois prédios, principal e anexo, foram doados à Universidade, 

juntos, pela UFRGS. 

 

 

Figura 9 - Escola Eliseu Maciel 

Fonte: http://dicasempelotas.blogspot.com.br/2011/05/escola-eliseu-maciel-ufpel.html. Acesso em 18 

jun 2014 

 

 

Figura 10 - Escola de Belas Artes Dona Carmen Trápaga Simões 

Fonte: MICHELON, 2013, p. 55 
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Figura 11 – Faculdade de Direito 

Fonte: MICHELON, 2013, p. 59 

 

 

Figura 12 – Faculdade de Medicina 

Fonte: MICHELON, 2013, p. 51 

 

 

Figura 13 – Faculdade de Odontologia 

Fonte: MICHELON, 2013, p. 67 
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Além desses, outros prédios de reconhecimento local fazem parte da 

listagem, como o Banco do Comércio, atual Centro de Integração do Mercosul 

(Figura 14); o Grande Hotel, que abriga o Curso de Hotelaria (Figura 15); a 

Alfândega, que abriga os cursos de Engenharia Geológica, de Petróleo e Hídrica 

(Figura 16); e  o Casarão 8 ou Barão de Cacequi, atualmente sede do Museu do 

Doce (Figura 17). 

 

 

Figura 14 – Banco do Comércio 

Fonte: MICHELON, 2013, p. 99 

 

 

Figura 15 – Grande Hotel 

Fonte: http://www.ecult.com.br/noticias/um-novo-olhar-sobre-o-grande-hotel. Acesso em: 02 jul 2014 
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Figura 16 – Alfândega 

Fonte: MICHELON, 2013, p. 95 

 

 

Figura 17 – Casarão 8 

Fonte: MICHELON, 2013, p. 107 

 

Completando a lista, temos os prédios industriais, que nos chamam muito a 

atenção: Frigorífico Anglo (Figura 18), Laneira (Figura 19), Cosulã (Figura 20), 

Cotada (Figura 21) e Cervejaria Sul-riograndense ou Brahma (Figura 22), que 

diferem entre si, tanto por terem sido construídas em momentos distintos, como por 

serem indústrias distintas. Constituem um caso desafiador tanto no que significam 

para a cidade – pois apresentam em sua trajetória uma rica participação no 

progresso econômico e social pelotense – como no aproveitamento que deverão ter. 

Tendo como acervo essa tipologia de prédios, devemos ter um cuidado especial 

com cada um deles, pois, como ressalta Michelon, 
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Em todos esses prédios há muita informação: dizem, pela sua 
existência, como foram construídos, como foram adaptados, como as 
pessoas ensinavam e aprendiam seus ofícios, como era o trabalho. 
São testemunhos que, para continuarem existindo, necessitam 
abrigar outras funções. Recuperá-los é uma grande missão, colocá-
los em uso, é outra (MICHELON, 2013, p. 40). 

 

 

Figura 18 – Frigorifico Anglo 

Fonte: http://prograu.ufpel.edu.br/index.php/br/ufpel_faurb. Acesso em: 02 jul 2014 

 

 

Figura 19 – Laneira 

Fonte: MICHELON, 2013, p. 83 
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Figura 20 – Cosulã 

Fonte: MICHELON, 2013, p. 75 

 

 

Figura 21 – Cotada 

Fonte: MICHELON, 2013, p. 91 

 

 

Figura 22 - Cervejaria Sulriograndense 

Fonte: MICHELON, 2013, p. 89 
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As formas de ingresso desses imóveis foram as mais diversas, da listagem 

dos prédios que são de propriedade da Universidade, oito foram adquiridos quando 

a UFPel surgiu; devemos considerar, todavia, que o processo de aquisição dos 

imóveis foi demorado, pois a Instituição já fazia parte da Universidade, mas os 

prédios ainda não. Isso nos mostra que esse levantamento deve estar sempre 

recebendo atualização. Os demais prédios, principalmente os que ingressaram na 

década de 1990 e meados de 2000, são diversos quanto à aquisição e também, 

como já atentamos, para as funções originais, em tamanhos e localizações. 

A partir dessa listagem e das informações depreendidas de cada imóvel, 

elaboramos um quadro com os dezenove imóveis, a sua forma de aquisição pela 

UFPel com o ano que foi efetivado, a sua função original e o uso atual. 

 

Figura 23: Quadro demonstrativo do Patrimônio Cultural Edificado da UFPel 

 Imóvel 
Forma de 

aquisição 

Ano da 

aquisição 
Função original Uso atual 

1. Faculdade de Direito Compra  1969 
Construído para a 

faculdade de Direito  

Faculdade de 

Direito 

2. 
Casa anexa à 

Faculdade de Direito 
Compra 1986 Residência 

Faculdade de 

Direito 

3. 
Instituto de Higiene 

Borges de Medeiros 

Doado pelo 

IPES 
1969 

Residência adaptada 

para o Instituto de 

Higiene e depois para 

a Faculdade de 

Medicina  

Faculdade de 

Medicina 

4. 
Faculdade de 

Agronomia 

Doado pela 

UFRGS 
1970 

Construído para a 

Faculdade de 

Agronomia 

Faculdade de 

Agronomia 

5. 
Escola Eliseu Maciel 

(Liceu) 

Doado pelo 

município 
1970 Escola 

Conselhos 

superiores da 

UFPel 

6. 

Escola de Belas Artes 

D. Carmen Trápaga 

Simões 

Doado para 

a UFPel 

após a 

absorção 

da EBA 

pelo ILA 

1973 

Construído para 

residência na parte 

superior e comércio na 

inferior. Adaptado para 

ser escola após 

doação 

Sem uso 

7. 
Faculdade de 

Odontologia 

Doado pela 

UFRGS 
1992 

Construído para a 

Faculdade de 

Odontologia 

Faculdade de 

Odontologia 

8. 

Casa anexa à 

Faculdade de 

Odontologia 

Doado pela 

UFRGS 
1992 Residência Sem uso 

9. 
Banco Nacional do 

Comércio  
Compra 1995 

Construído para sediar 

o Banco 

Centro de 

Integração do 

Mercosul 
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10. Cosulã Compra 1996 
Construído para sediar 

a indústria 

Instituto de 

Ciências 

Sociais e 

galpões sem 

uso  

11. Frigorífico Anglo 

Doação de 

64% pela 

Fundação 

Simon 

Bolívar 

2006 
Construído para sediar 

a indústria 

Reitoria e 

diversos 

cursos e 

faculdades 

12. 
Barão de Cacequi 

(Casarão 8) 

Interventor 

Fundação 

Simon 

Bolívar 

2006 Residência 
Museu do 

Doce 

13. Cotada Compra 2009 
Construído para sediar 

a indústria 

Centro de 

Engenharias 

14. Laneira Brasileira Compra 2010 
Construído para sediar 

a indústria 
Sem uso 

15. Alfândega Compra 2011 
Construído para 

serviço público 

Cursos de 

Engenharia 

Geológica, de 

Petróleo e 

Hídrica 

16. Grande Hotel 

Doação 

pelo 

município 

2011 Hotel 
Curso de 

Hotelaria  

17. 

Cervejaria Sul-

riograndense 

(Brahma) 

Doação 

pelo 

município 

2012 
Construído para sediar 

a indústria 
Sem uso 

18. 
Conservatório de 

Música  

Não 

pertence à 

UFPel 

___ Residência 
Conservatório 

de Música 

19. 
Casa Senador 

Joaquim Assumpção 

Não 

pertence à 

UFPel 

___ Residência 

Departamento 

de 

intercâmbios 
 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base em MICHELON, 2013, p. 41 e 42. 

 

O resultado desse conjunto é um acervo peculiar com diferentes categorias, 

que devem constituir uma lógica, sem que se apague a história de cada um, assim 

como a trajetória que levou à diversidade. Torna-se relevante considerar que essa 

listagem é dita apenas como um levantamento prévio, não um levantamento 

conclusivo, sendo possível que outros prédios sejam incluídos posteriormente, mas 

será a partir dessa listagem que se fará uma proposta de política institucional de 

proteção aos prédios históricos. 

Entre os imóveis identificados, ressaltamos a Laneira S/A, por ser um 

patrimônio edificado industrial, com valor histórico e social, além de um local 
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evocador de memórias de relevância para a cidade, o qual se encontra ainda sem 

uso, ainda que se esteja desenvolvendo um projeto de reciclagem e requalificação, 

que pretende, além da preservação do imóvel, o reconhecimento desse patrimônio 

pelotense que foi significativo para uma época, para, então, abrir possibilidades para 

novas pesquisas e promover a continuidade dessas ações qualificadas nos demais 

prédios que compõem o patrimônio cultural edificado da UFPel e contribuir, assim, 

para a preservação dos mesmos, da memória da Universidade e da Cidade de 

Pelotas. 

 

2.2 A Laneira Brasileira Sociedade Anônima 

 

A Laneira Brasileira S/A teve início com o senhor Moyses Llobera Gutes, um 

industrialista espanhol, que residia em Petrópolis no Rio de Janeiro e foi proprietário, 

sócio e diretor da fábrica. Inicialmente, a indústria foi registrada como uma 

sociedade de cotas, Laneira Brasileira Ltda, em cinco de novembro de 1945, com 

sede social na cidade de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, tendo como atividade 

beneficiamento e comercialização de lã. Em 8 de dezembro de 1948, ocorreu a 

mudança do contrato social, em que a sociedade de cotas mudou para sociedade 

anônima, e sua denominação passou para Laneira Brasileira Sociedade Anônima 

Indústria e Comércio. 

O processo de transferência para Pelotas começou entre os anos de 1948 e 

1949, devido à localização da cidade, com proximidade das vias comerciais de 

produção de lã no estado do Rio Grande do Sul e o seu porto, que vinha sendo 

ponto estratégico de convergência para importação e exportação de lã. 

Para a instalação da fábrica foi adquirido, por volta de 1949, um prédio de 

alvenaria situado no Bairro Fragata, na Avenida Duque de Caxias (Figura 24). Nos 

anos de 1952 e 1953 foram adquiridos mais dois terrenos e uma casa limítrofes à 

fábrica, sendo incorporados à planta da indústria. Assim, a Laneira contava com 

uma área de cinco mil, seiscentos e dezoito metros quadrados de edifício em 

alvenaria, compreendendo quatro pavilhões, mais a parte de escritórios 

administrativos e um piso superior (Figura 25). 
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Figura 24 - Localização da Laneira S.A 

Fonte: Autora, 2014 

 

 

Figura 26 – Vista aérea da Laneira S.A. (década de 1980) 

Fonte: Coleção LBSA / Fototeca Memória da UFPel. Disponivel em: 

http://www2.ufpel.edu.br/ich/arquivofotografico/?p=488. Acesso em: 8 fev 2014 
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O projeto dessa fábrica é atribuído ao Engenheiro Paulo Ricardo Lecacov, 

que projetou um edifício semelhante a um grande galpão, seguindo a tendência da 

época: plantas livres, fachadas simplificadas e aberturas padronizadas. Porém, a 

maior preocupação do projeto foi sua estrutura, para que desse apoio para toda a 

produção, desde o acesso à matéria-prima (lã suja) até a lã limpa e empacotada. Na 

fachada, foram usados tijolos à vista, pouco comum na época (Figura 26). 

 

 

Figura 26 - Fachada da Laneira S.A. (década de 1980) 

Fonte: Coleção LBSA / Fototeca Memória da UFPel. Disponivel em: 

http://www2.ufpel.edu.br/ich/arquivofotografico/?p=488. Acesso em: 8 fev 2014 

 

Concomitantemente à construção da fábrica, início dos anos de 1950, foi 

sendo transferido para Pelotas todo maquinário de Porto Alegre, e importadas novas 

máquinas; a Laneira começou a se tornar conhecida no município. 

Os procedimentos que ocorriam na Laneira, realizados para o tratamento da 

lã, começavam com sua classificação, trabalho manual, feito geralmente por 

mulheres; logo passava por uma lavagem realizada em maquinários, em seguida, 

era seca em esteiras.  A lã limpa e seca era prensada e enfardada para ser vendida. 

A lã utilizada nesse processo vinha de outros municípios do Rio Grande de Sul, 

como Bagé, Santana do Livramento e Uruguaiana, além de cidades Uruguaias cujo 

material chegava a Pelotas pela Estação Férrea.  
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Em 1972, com a expansão que a indústria estava sofrendo, foi adquirido um 

armazém vizinho para ser incorporado à planta industrial, onde se começou a 

produzir o pré-fio, conhecido como tops de lã, que é a matéria-prima para a fiação. 

Na mesma época, a fábrica buscou o mercado internacional para realizar exportação 

do seu produto, sendo os maiores importadores a Alemanha, a França e a 

Inglaterra. Logo a seguir, no ano de 1974, a Laneira enfrentou a crise mundial da lã, 

como consequência houve a comercialização da safra de lã diminuída e para obter 

uma renda extraoperacional, o pavilhão de entrada e classificação da lã foi 

disponibilizado, provisoriamente, para armazenagem de cereais e outros produtos. 

Segundo Melo (2012, p. 65), “esta não era a primeira vez que a indústria 

passava por dificuldades em decorrência da crise no mercado de lã, discussão 

anteriormente mencionada na Ata de Assembleia Geral de 30 de abril de 1953”. 

Mesmo afetada pela crise, a fábrica continuou a se desenvolver e ,em 1976, 

a Laneira associou-se a Lanifício do Rio Grande do Sul Thomaz Albornoz, com sede 

em Santana do Livramento, cujas principais atividades eram a fabricação de tops de 

lã, sendo considerada uma concorrente no estado e no país. Em decorrência, 

também em 1976, a Albornoz tornou-se a empresa majoritária, comprando o 

controle do principal acionista e logo de outros acionistas pelotenses.  

Na assembleia de 20 de dezembro de 1977, publicada em ata, houve a 

leitura da declaração enviada do ex-diretor para o presidente da Albornoz e seus 

diretores, ressaltando a mudança do comando da Laneira positivamente. 

Com a criação de ovinos concentrada no Rio Grande do Sul, a união das 

duas fábricas fez dessa empresa a maior exportadora de tops do Brasil. Na década 

de 1980, a indústria acrescentou em suas atividades o processo de fiação de lã e, 

na década seguinte, o tingimento dos fios. 

Entre os anos de 1977 e 1980, com o interesse do governo em expandir as 

exportações brasileiras nos mais diversos seguimentos industriais, a Laneira foi 

beneficiada, passando a receber incentivos fiscais de exportação, o que contribuiu 

para a continuidade do crescimento da Laneira. Entretando, no ano seguinte, 1981, 

houve um desgaste na indústria, pois os incentivos fiscais foram retirados pelo 

governo, causando restrições à empresa na área de crédito. Com isso, teve início 

uma fase de dificuldades, e começaram as negociações junto aos fornecedores 

(cooperativas de lã) e a alguns bancos que tinham crédito na Laneira. 
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A produção dessa fábrica era constante, sendo a jornada de trabalho 

dividida em três turnos de oito horas diárias, já na década de 1990, a jornada passou 

a ser de seis horas diárias divididas em quatro turnos. 

A administração da Laneira preocupava-se com a valorização dos seus 

trabalhadores, para isso, em distintos períodos, proporcionava à sua equipe cestas 

de natal, gratificações financeiras anuais, treinamentos para qualificação do 

trabalho, promoções para mudanças de cargo, refeições e assistência médica. A 

indústria oferecia atividades de lazer como festas de fim de ano, organizava 

excursões e campeonatos de futebol, já que podia contar com o Grêmio Atlético 

Laneira, que era considerado o melhor time entre as fábricas de Pelotas. 

Em Março de 2003, a Lanifício Albornoz requereu a falência da Laneira, 

homologada imediatamente; assim, a empresa foi desanexada de sua controladora. 

A Laneira fechou suas portas no mês seguinte.  

O prédio foi adquirido pela UFPel em fevereiro 2010 com a intenção inicial, 

conforme reportagem da época, de consolidar o campus saúde, além de um espaço 

cultural e novos cursos a serem criados pela Universidade. 

No entanto, desde a compra, a Laneira foi subutilizada como espaço para 

exposições esporádicas, tanto para as diversas exposições curriculares de Centro 

de Artes da própria universidade, e também de outros cursos, como a exposição 

curricular do Curso de Bacharelado em Museologia Museu Futebol Clube: A 

trajetória do futebol na cidade de Pelotas, que ocorreu de 16 a 30 de novembro de 

2011; e outras, como principal exemplo, a exposição Memória de Fábrica: A Laneira 

Brasileira S. A., que ocorreu de 29 de março a 13 de abril do ano de 2012, na qual 

foram expostas as fotografias do acervo da Fototeca Memória da Universidade 

Federal de Pelotas e demais objetos que comporão o Memorial da extinta indústria, 

que será localizado na própria Laneira. 

O edifício da Laneira também abriga, em dos seus pavilhões, de forma 

provisória, o Depósito de Bens Fora de Uso (Inservíveis) e a Planetário Móvel do 

Laboratório de Astronomia da UFPel. Em fevereiro do corrente ano, começaram as 

obras de reforma em parte do prédio onde funcionava as funções administrativas da 

Laneira para abrigar o Hospice, setor do Centro Regional de Cuidados Paliativos do 

Hospital-Escola (HE) da UFPel. 

Um dado importante é que, mesmo com todo o seu valor histórico, essa 

edificação não possuía nenhum tipo de proteção legal, então houve uma solicitação 
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do Núcleo de Patrimônio Cultural da UFPel para que a Reitoria fizesse um pedido de 

inclusão no Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas17 para a 

Secretaria de Cultura de Pelotas, o que ocorreu e foi aceito pela Secretaria, em 8 de 

novembro de 2013, por meio de assinatura do decreto nº 5.685, pelo prefeito do 

município, que incluiu vários imóveis na lista, entre eles a Laneira, enquadrando-a 

no nível de proteção II, que, conforme o III Plano diretor18, no artigo 69 define: 

II - Nível 2: Inclui os imóveis componentes do Patrimônio Cultural que 
ensejam a preservação de suas características arquitetônicas, 
artísticas e decorativas externas, ou seja, a preservação integral de 
sua(s) fachada(s) pública(s) e volumetria, as quais possibilitam a 
leitura tipológica do prédio. Poderão sofrer intervenções internas, 
desde que mantidas e respeitadas suas características externas. Sua 
preservação é de extrema importância para o resgate da memória da 
cidade.  
 

O pedido de inclusão no Inventário foi feito levando em consideração que a 

edificação está localizada na Avenida Duque de Caxias, que também, conforme o 

Plano Diretor, é uma Zona de Proteção de Patrimônio Cultural (ZPPC), que, 

segundo essa lei, define a  ZPPC como 

[...] eixo estruturador do Bairro Fragata, principal conexão viária 
interna e externa do bairro, na qual se concentram as principais 
atividades e serviços locais. Através de seu largo canteiro central, 
representa para o bairro e adjacências a opção em termos de espaço 
público aberto na forma de parque linear, já apresentando uso 
frequente pela população. Destaca-se por suas potencialidades 
urbanísticas e paisagísticas. Sua grande extensão propicia uma 
setorização de atividades de acordo com as características 
existentes de ocupação e uso do solo, muitas atualmente de forma 
irregular. Culturalmente, destaca-se como elemento estruturador de 
práticas sociais devido às características já mencionadas. 
 

A partir de então, tal edificação passa a ter uma proteção legal e todo tipo de 

intervenção deve acontecer visando ao comprimento dessas determinações, o que 

previne que o bem venha, em algum momento futuro, a sofrer mortificações que o 

descaracterizem e, em caso extremo, a desaparecer, ocasionando perda irreparável 

para toda a comunidade. 

  

                                                           
17

 Lei nº 4568 de 7 de julho de 2000, que declara áreas da cidade como zonas de preservação do 
patrimônio cultural de Pelotas (zppc’s) e lista seus bens integrantes. 
18

 Lei nº 5.502, de 11 de setembro de 2008, que institui o plano diretor municipal de Pelotas e 
estabelece as diretrizes e proposições de ordenamento e desenvolvimento territorial no município. 
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Capítulo 3 

Fábrica de Memórias: Projeto de Reciclagem e Requalificação da Laneira 

Brasileira S.A. a partir da memória dos agentes 

 

 Para finalizar o trabalho, apresentamos o projeto arquitetônico de 

reciclagem e requalificação que vem sendo desenvolvido para a Laneira Brasileira 

S.A., avaliando se mantém e valoriza os elementos identificados a partir do estudo 

feito com as entrevistas. Com relação às entrevistas, expomos os critérios de 

seleção para identificar entrevistados em potencial, identificamos quais foram os 

entrevistados e o porquê da sua seleção. Mostramos o estudo feito a partir delas, 

que se ocupou em identificar elementos da fábrica em questão para serem mantidos 

na intervenção arquitetônica, com a justificativa de serem elementos que 

caracterizam a edificação e são evocadores de memórias. 

 

3.1 O Projeto de Reciclagem e Requalificação da Laneira Brasileira S.A.  

 

O projeto de reciclagem e requalificação da Laneira é uma ação executada 

pelo projeto de ensino da própria Universidade coordenado pela professora 

Francisca Ferreira Michelon, sob o título de Reciclagem e Requalificação de Espaço 

Industrial para a Implementação de Museus Inclusivos. 

Este projeto de ensino teve início em dezembro de 2013 com um período de 

realização de seis meses, mas houve um pedido de prorrogação por parte da 

coordenadora do projeto ao Núcleo de Programas da Pró-reitora de Graduação, por 

um período de igual tempo que foi aceito, sendo a previsão de térrmino para 

dezembro do corrente ano. 

Atualmente, conta com uma equipe formada por nove membros: além da 

coordenadora, temos dois professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
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UFPel, a professora Celina Britto Correa e professor Ricardo Sampaio Pintado; uma 

arquiteta contratada por meio de convênio firmado entre a UFPel e a Fundação 

Delfim Mendes Silveira19 para desenvolver o projeto arquitetônico, Liciane Machado 

Almeida; quatro bolsista da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPel, Camila 

Damasceno Garcia, Pedro Caetano Alves, Renan Yokemura Marques e Viviane 

Carolina de Oliveira Pacheco; além de uma estagiaria da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), Denise Araújo. 

O principal objetivo deste projeto é preparar o grupo de alunos para o 

desenvolvimento de um projeto arquitetônico, com vistas à implantação do conjunto 

de museus de ciência, tecnologia e memória da Universidade reunidos em uma 

proposta integralmente acessível, voltada para a comunicação, a pesquisa e o 

ensino por meio de recursos assistivos e inclusivos, com base nos princípios 

postulados pelo Desenho Universal20. 

Também devemos considerar que este é um projeto arquitetônico de 

reciclagem e requalificação de um dos prédios industriais da UFPel, o qual, 

atualmente, encontra-se sem uso, permitindo que o ambiente proposto venha a ser 

executado de fato. Lemos (2006, p. 67) recomenda que a primeira conduta a ser 

adotada para a preservação, especialmente em edifícios é a manutenção desse bem 

em uso constante, proposta que segue ao encontro do compromisso que a 

Universidade assumiu ao adquirir esse imóvel, comprometendo-se a transformá-lo 

em um espaço universitário qualificado. Assim, este projeto proporcionará à sua 

equipe o desenvolvimento de um projeto que harmonize as soluções do Desenho 

Universal com a reciclagem adequada e atendimento ao patrimônio industrial que 

está sendo requalificado, com consciência sobre responsabilidade do 

desenvolvimento de ações voltadas para a melhoria social, para o uso do 

conhecimento a favor da sociedade, para a capacitação da consciência sobre o 

patrimônio e os bens culturais, como agentes participadores da identidade dos 

grupos e da memória social. 

                                                           
19

A Fundação Delfim Mendes Silveira (FDMS) se caracteriza como uma fundação de direito privado, 
sem fins lucrativos com o objetivo de dar suporte ao desenvolvimento da tecnologia e das ciências, 
através do apoio a projetos científicos e atividades de ensino, pesquisa e extensão de entidades 
públicas e de organizações privadas, por meio do assessoramento a atividades administrativas, 
técnicas e financeiras.  
20

 O Desenho Universal aplicado a um projeto consiste na criação de ambientes e produtos que 
possam ser usados por todas as pessoas, na sua máxima extensão possível.  (MACE apud 
CORREA, 2013, p. 8). 
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Outro ponto de grande relevância que o projeto deve atender, como dito no 

capítulo anterior, é o fato de a Laneira ser parte integrante do Inventário do 

Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas, estando localizada em uma zona de 

proteção cultural; assim, toda e qualquer intervenção que nela venha a ocorrer deve 

seguir essas normativas, o que colabora para sua preservação e a qualificação da 

paisagem. 

A Lei do Inventário permite a intervenção na Laneira como bem integrante 

dessa, do tipo reciclagem e a define como uma  

intervenção que consiste no reaproveitamento do bem cultural, 
adaptando-o para usos compatíveis com sua tipologia formal e 
características ambientais, sem prejuízo de sua linguagem ou 
natureza, mediante atitudes de conservação, reparação e 
restauração acrescentando ou não novos elementos necessários à 
nova utilização (Lei do inventário, 2000, p. 2 e 3).  
 

A lei do inventário acaba reforçando o que a carta de Nizhny Tagil 

recomenda para uma adaptação e reutilização coerentes, que assegurem formas 

apropriadas e econômicas de sobrevivência das edificações industriais. Esse 

documento também recomenda que uma intervenção provoque o menor impacto 

possível, que sejam mantidos maquinários e componentes essenciais que façam 

parte do conjunto, sempre priorizando que fiquem em seus locais originais. 

Importante, igualmente, o estudo dos objetivos para os quais foram construídos, 

assim como os seus processos industriais, respeitando os materiais utilizados e 

evocando a sua antiga atividade. Uma recomendação de grande importância dessa 

carta consta no item cinco da página 11, onde se indica que 

Adaptar e continuar a utilizar edifícios industriais evita o desperdício 
de energia e contribui para o desenvolvimento económico 
sustentado. O património industrial pode desempenhar um papel 
importante na regeneração económica de regiões deprimidas ou em 
declínio. A continuidade que esta reutilização implica pode 
proporcionar um equilíbrio psicológico às comunidades confrontadas 
com a perda súbita de uma fonte de trabalho de muitos anos (carta 
de Nizhny Tagil, 2003 p.11). 
 

Sobre a vantagem da reciclagem, Cossons (2009, p. 6), assim com a carta 

de NizhnyTagil, defende que 

A re-utilização adaptativa é um gênero bem estabelecido, visto como 
uma abordagem lógica e justificável, não simplesmente por razões 
econômicas, mas, crescentemente, devido a benefícios sociais e 
ambientais; também para conservação de energia e sustentabilidade. 
A grande inércia térmica de muitos edifícios antigos os faz, 
particularmente, adequados para sua reciclagem em novos usos. E, 
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talvez paradoxalmente, a regeneração de paisagens culturais, regida 
pelo patrimônio, pode trazer diversidade econômica e social para 
áreas que antes foram monoculturas de indústrias singulares 
(COSSONS, 2009, p. 6). 

 
Levando em consideração todas as questões apresentadas acima, foi feita a 

proposta de que a referida edificação abrigasse o Curso de Bacharelado em 

Museologia, o Curso de Bacharelado em Conservação e Restauro de Bens Culturais 

Móveis e Integrados, um amplo auditório, o Museu de Arqueologia, o Museu de 

História Natural Carlos Ritter, o Museu da UFPel, a Biblioteca Retrospectiva,  

Memorial da Laneira e espaços de convivência21. Essa sugestão foi apresentada aos 

responsáveis de cada instituição, que concordaram em compartilhar a edificação. 

Com esse plano de necessidades concluído, começou a etapa de levantamento, 

que, conforme a arquiteta Liciane, durou em torno de três meses, e já foi finalizada. 

Presentemente, estão desenvolvendo o projeto arquitetônico22. 

Com esse plano de necessidades23, o projeto também oportunizará à 

Universidade desenvolver uma proposta inovadora do ponto de vista da gestão de 

museus, uma vez que as soluções para ocupação do espaço também estão voltadas 

para o melhor aproveitamento de recursos, tanto materiais como humanos. Esse 

dado pode ser observado nos zoneamentos (Figuras 27 e 28), desenhos realizados 

como primeira etapa do projeto arquitetônico. 

 

                                                           
21

 Estes espaços foram elencados por possuírem afinidade em suas funções e por estarem em 
prédios alugados como o Curso de Bacharelado em Museologia, o Curso de Bacharelado em 
Conservação e Restauro de Bens Culturais Móveis e Integrados e o Museu de História Natural Carlos 
Ritter, as outras instituições, como o Museu de Arqueologia, o Museu da UFPel, a Biblioteca 
Retrospectiva e o Memorial da Laneira ainda não possuem um local, e há necessidade de a 
Universidade possuir um amplo auditório próprio.  
22

 Os dados sobre o projeto arquitetônico foram obtidos através de entrevista com a arquiteta Liciane 
Machado Almeida, realizada em 18 jun. de 2014 pela autora. 
23

 Plano de necessidades ou programa de necessidades é uma indicação do contexto, das condições, 
dos requisitos e dos objetivos de um projeto (CHING, 1999, p. 78). 
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Figura 27 - Zoneamento do primeiro pavimento 

Fonte: Projeto de Ensino: Reciclagem e requalificaçãode espaço industrial para implementação de 

Museus Inclusivos 

 

 

Figura 28 - Zoneamento do segundo pavimento 

Fonte: Projeto de Ensino: Reciclagem e requalificaçãode espaço industrial para implementação de 

Museus Inclusivos 
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Devemos ter consciência de que estamos tratando de um patrimônio 

industrial, que a busca por um projeto inclusivo e funcional nunca deixe de ser 

paralela à busca da sua preservação cultural, ressaltando suas características 

identificadoras e que cumpra sua função social para e além da Universidade. 

Preservar, no sentido amplo da palavra, é livrar de algum mal, perigo ou 

dano, conservar, defender e resguardar. Segundo Lemos (2006, p. 29), preservar vai 

além de guardar algo, também é gravar depoimentos, sons, músicas, é manter vivos 

os usos e costumes populares, fazer levantamentos de construções, é guardar 

informações ligadas aos elementos culturais que não temos garantia de suas 

permanências. É garantir a compreensão de nossa memória social, preservando o 

que for significativo dentre os elementos que compõem o patrimônio. 

Algumas informações do projeto arquitetônico devem ser ressaltadas, pois 

vão ao encontro da ideia de preservação de um patrimônio edificado. Primeiramente, 

toda a volumetria do imóvel será mantida, muito disso se deve à obrigatoriedade 

instituída pela lei do inventário, como colocamos anteriormente. Entendemos como 

volumetria o conjunto de todas as paredes externas (fachadas24) e a cobertura que 

compõe o aspecto tridimensional do imóvel; sua preservação significa manter esse 

conjunto conforme o seu original: formas, dimensões e materiais. Assim, sua 

fachada principal será mantida em sua integralidade (Figura 29). 

 

 

Figura 29 - Desenho da Fachada
25

 

Fonte: Projeto de Ensino: Reciclagem e requalificaçãode espaço industrial para implementação de 

Museus Inclusivos 

 

Conforme vimos no histórico da Laneira, a sua edificação foi composta 

durante o seu funcionamento, com acréscimo de edificações limítrofes, e cada uma 

dessas edificações manteve características próprias, principalmente nas coberturas 

                                                           
24

 Frente de um edifício ou qualquer uma de suas laterais que dão para uma via ou espaço público, 
geralmente se distingue por seu tratamento arquitetônico (CHING, 1999, p. 83). 
25

 No desenho não consta o letreiro que será mantido. 
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(Figura 30), porém, infelizmente, uma cobertura em shed26 foi demolida pela ação do 

tempo, já que o imóvel encontra-se sem uso e consequentemente sem manutenção 

(Figura 31). No entanto, para o projeto arquitetônico, utilizou-se dessa situação, 

optando pela não reconstrução e a manutenção da sua volumetria parcial. Por uma 

questão funcional, como temos um imóvel de grandes dimensões, a necessidade de 

criar permeabilidade para ventilação e iluminação, com a proposta de deixar 

marcado todas as empenas27 dos sheds, deixando claro que, naquele local, existiu 

uma cobertura. Tal espaço seria um local de distribuição para as unidades, um 

espaço de lazer e convívio com uma intervenção paisagística. 

 

 

Figura 30 - Cronologia da edificação e tipos de coberturas existentes 

Fonte: Projeto de Ensino: Reciclagem e requalificaçãode espaço industrial para implementação de 

Museus Inclusivos 

 

                                                           
26

 Também conhecido por telhado dente de serra, é uma cobertura composta por uma série de 
pequenas coberturas paralelas de secção transversal triangular, normalmente assimétricas e com a 
vertente (inclinação) menor envidraçada (CHING, 1999, p. 250). 
27

 Nesse caso, refere-se às inclinações e às principais estruturas de sustentação do telhado. 
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Figura 31 - Parte da edificação sem a cobertura 

Fonte: Autora, 2014 

 

Considerando a preservação da Laneira como patrimônio industrial, e a 

afirmação de Ferreira (2013, p.13) de que as intervenções feitas nesses locais de 

trabalho e produção não podem fazer desaparecer totalmente as suas funções 

originais e o papel que cumpriam na paisagem onde estão inseridas, temos outras 

informações relevantes de projeto, como será mantido o espaço aberto localizado ao 

final da construção com o caráter de espaço de convivência, caracterizado pela 

implantação de uma praça; as duas prensas (Figuras 32 e 33), únicos exemplares 

de maquinário remanescentes da indústria, algumas canaletas28 (Figura 34), tirando 

partido paisagisticamente; está em estudo a possibilidade de deixar aparente 

algumas vigas29 metálicas que são esteticamente interessantes. Toda reciclagem se 

propõe a deixar aparentes as novas intervenções, usando materiais 

contemporâneos, ficando evidente o que foi mantido da indústria e o que é novo. 

 

                                                           
28

 Conduto artificial utilizado para a condução de águas servidas e outras escorias líquidas a uma 
estação de tratamento ou outro local de despejo (CHING, 1999, p. 138). 
29

 Peça estrutural rígida destinada a suportar as cargas (pesos) (CHING, 1999, p. 280). 
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Figura 32 - Máquina de prensar lã 

Fonte: Autora, 2014 

 

 

Figura 33 - Máquina de prensar lã 

Fonte: Autora, 2014 
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Figura 34 - Canaleta 

Fonte: Autora, 2014 

 

Cabe ressaltar que esse projeto não abrange a totalidade da edificação; 

como apresentamos na trajetória da indústria, há um pavilhão que se encontra em 

reforma para abrigar o Hospice, setor do Centro Regional de Cuidados Paliativos do 

Hospital-Escola (HE) da UFPel. 

Esses detalhes de projeto se encaixam na opinião de Külh, que afirma: 

objetivo de fazer com que os bens sejam usufruídos no presente e 
transmitidos ao futuro da melhor maneira possível – com pleno 
respeito pelos seus aspectos materiais, documentais e de 
conformação, pelas suas várias estratificações e pelas próprias 
marcas da passagem do tempo –, sem desnaturá-los nem falseá-los, 
de modo que possam, de fato, continuar a exercer seu papel 
primordial: ser documentos fidedignos e, como tal, servir como 
efetivos suportes do conhecimento e da memória coletiva. Por isso, 
qualquer intervenção deve ser justificada do ponto de vista das 
razões por que se preserva (KÜLH, 2010 p. 29 e 30). 

 
Importante salientar que um edifício é inseparável de seu meio, toda obra de 

reciclagem é um produto interdisciplinar, que pode contar, além do arquiteto 

responsável pelo projeto, com historiadores, arqueólogos, engenheiros diversos, 
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conservadores restauradores e de um museólogo para auxiliar na identificação de 

elementos arquitetônicos, além de outros que possam compor a edificação com 

base na memória da comunidade envolvida com o prédio. Esses profissionais 

envolvidos no projeto devem respeitar os valores históricos, artísticos e culturais, em 

comunhão com a ideia de patrimônio defendida por Lemos e indicada anteriormente; 

assim, expor esse patrimônio a gerações presentes e futuras, ao conhecimento de 

outros indivíduos, para que os reconhecendo tenham a possibilidade de construir 

sua história social por meio dos mesmos (Kohlsdorf, 2012, p. 51). 

 

3.2 A memória dos agentes da Laneira Brasileira S.A. 

 

A partir do que foi depreendido sobre o patrimônio industrial no primeiro 

capítulo e do que foi observado sobre a Laneira – as considerações feitas sobre seu 

imóvel e sua trajetória, qualificando-o como um patrimônio edificado industrial, com 

valor histórico e social, além de um local evocador de memórias de relevância para a 

cidade, que se encontra ainda sem uso, mas com um projeto de reciclagem em 

andamento – foi realizado um estudo para identificar elementos arquitetônicos 

significantes para a memória social e para identificação do prédio em questão com 

base na memória de ex-funcionários e da comunidade do entorno, para que a 

identidade espacial seja mantida na intervenção arquitetônica. Entendendo que, por 

meio desse procedimento, será possível compor mais visualmente e relacionalmente 

o conjunto com a sociedade. 

Os lugares de memória se caracterizam pelos vestígios que permanecem na 

fábrica, porem não é qualquer vestígio, e sim aqueles que são identificados e 

possuem significado pelos seus agentes, por isso a grande importância que essas 

pessoas participem da seleção desses elementos, tanto os materiais como os 

imateriais. 

Para realizar esse estudo, foram feitas cinco entrevistas com pessoas que 

possuem diferentes tipos de relacionamentos diretos e indiretos com a fábrica. A 

escolha desses agentes se deu por entendemos que em uma comunidade existem 

diferentes trocas sociais, as quais resultam em uma identidade social com suas 

próprias formas de sociabilidade, assim podemos perceber diferentes visões do 

mesmo patrimônio. 
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Para a realização das entrevistas, foram elaborados dois roteiros, um para 

ser aplicado aos ex-funcionários e outro para moradores do Bairro Fragata e 

frequentadores da Laneira. Foram elaboradas perguntas “chave” para introduzir os 

assuntos e dar liberdade ao entrevistado para falar do tema de maneira mais livre. 

As perguntas não seguiram uma ordem exata, sendo feitas conforme o andamento 

da conversa e o roteiro encontram-se nos apêndices. 

Os entrevistados foram três ex-funcionários – Ana Lúcia Silva Pinto, Luis 

Oscar Damaceno de Oliveira e Miriam Helem Soares Fernandes – que 

desenvolveram diferentes atividades em períodos também diferenciados. As 

entrevistas com Ana Lucia e Luis Oscar foram realizadas na própria fábrica, com a 

ideia de usufruir da condição de lugar de memória e, assim, provocar suas 

lembranças com base no que ainda resta. 

No dia 5 de maio de 2014, foi realizada a entrevista com Miriam, por motivos 

de falta de compatibilidades de nossos horários, essa foi realizada no curso de 

bacharelado em Museologia30. Na oportunidade, a ex-funcionária e também 

moradora do Fragata, que reside no bairro por um longo período de tempo, e que, 

por conseguinte, está sempre em contato com a fábrica, mesmo indiretamente, 

passando pela frente e vendo a sua movimentação, que, segundo ela, sempre 

chamou sua atenção. Relatou que começou a trabalhar na Laneira em 1984, no ano 

em que houve a primeira greve de funcionários, que durou em torno de dois meses, 

cuja reivindicação era continuidade da jornada de trabalho de seis horas, pois a 

administração queria aumentar para oito horas. Durante a greve, houve um episódio 

em que os trabalhadores ficaram sentados na frente do portão onde ocorria a 

carregamento de lã (Figura 35) para impedir que uma remessa de lã, que estava 

sendo comprada por japoneses, saísse da Laneira, fato que, segundo a 

entrevistada, auxiliou para o término da greve, pois, logo após, a administração deu 

um parecer favorável aos funcionários que voltaram ao trabalho. 

 

                                                           
30

 Campus Lobo da Costa (Canguru) – Rua Lobo da Costa, 1877.  
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Figura 35 - Portão destinado à saída da produção 

Fonte: Autora, 2014 

 

Miriam também relata, com muito orgulho, os dois anos e meio que 

trabalhou na fábrica, ressaltando o quanto gostou do trabalho na Laneira, das 

atividades que desenvolveu como operadora de máquinas na penteagem31 e na 

fiação32, onde aprendeu a fazer o nó de artesão, o qual lamenta ter esquecido. 

Conta que a fábrica nunca parava, funcionava 24 horas, período dividido em quatro 

turnos, o dela era das seis horas ao meio dia. Os funcionários eram fixos, sempre 

tinham atividades para desenvolver; quando baixava a produção, os funcionários 

faziam a manutenção do maquinário, como lubrificação e limpeza, ou também 

podiam ajudar em algum outro setor que estava funcionando, o que ocorreu com ela, 

que, em uma ocasião, ajudou na expedição33, montando caixas.  

Também contou algumas curiosidades: ao fundo da fábrica havia uma horta 

que os funcionários mais antigos cuidavam; a maioria dos funcionários eram 

mulheres moradoras do Fragata; na hora em que terminavam o turno, saíam todas 

juntas para conversar e esperar o ônibus; no fim de ano, a administração organizava 

um amigo secreto, oportunidade em que se conheciam os funcionários de outros 

                                                           
31

 Processo de eliminação de impurezas, remoção das partes curtas das fibras e de tamanho 
inadequado para obtenção de bons fios e uniformização do comprimento das fibras, resultando em 
fios muito finos, resistentes e com qualidade (MELO, 2012, p. 72). 
32

 Etapa para desembaraçar a lã e homogeneizar mechas através da diminuição de sua massa por 
unidade de comprimento. 
33

 Local que preparava o produto final para a venda. 
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turnos; nos vestiários, havia um armário para cada um e, no fim de cada turno, os 

funcionários eram obrigados a tomar banho por causa da grande quantidade de pó 

da lã, que era grande transmissor de escabiose34. Nesse caso, havia atendimento no 

posto médico (Figura 36) disponibilizado pela Laneira aos funcionários, que, nos 

intervalos, sentavam em bancos, no pátio, ao fundo da edificação (Figura 37) para 

ficar ao sol; Miriam ressalta que é um prédio grande e lindo. 

 

 

Figura 36 - Espaço do antigo posto médico 

Fonte: Autora, 2014 

 

                                                           
34

 Escabiose ou sarna: doença de pele contagiosa causada por uma espécie de ácaro muito 
pequeno. (http://www.minhavida.com.br/saude/temas/sarna. Acesso em 24 jun. 2014). 
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Figura 37 - Ruinas de banco localizado no pátio da edificação 

Fonte: Autora, 2014 

 

A entrevista com Ana Lucia foi realizada no dia 13 de maio de 2014; na 

ocasião, ela relatou que gostou muito de trabalhar lá, que foi uma época muito feliz 

da sua vida, quando conheceu o seu marido e ,durante a época em que trabalhou lá, 

teve suas três filhas. Ana Lucia trabalhou como operadora de máquina no setor de 

fiação dos anos 1990 a 1995, também foi moradora do bairro Fragata até 1996. O 

setor de fiação ficava no segundo pavimento e no momento da entrevista esse local 

estava inacessível, o que causou um desconforto na entrevistada, pois gostaria 

muito de voltar ao seu antigo local de trabalho; outro ponto que também lhe 

incomodou foi ver demolido o local onde ficava o refeitório (Figura 38). Mostrou ter 

conhecimento sobre todos os setores e todo o processo que ocorria naquele local, 

demonstrou gostar do retorno à antiga fábrica, mesmo não tendo acesso a todos os 

locais. Contou ter feito compras na loja (Figura 39) e ressaltou a boa qualidade dos 

produtos. 
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Figura 38 - Espaço do antigo Refeitório 

Fonte: Autora, 2014 

 

 

Figura 39 - Espaço da antiga loja 

Fonte: Autora, 2014 

 

A entrevista de Seu Luís ocorreu no dia 19 de maio de 2014; ex-funcionário 

e também morador do Fragata disse que sempre morou naquele bairro. Trabalhou 

16 anos na fábrica, dos anos 1979 a 1995, quando desenvolveu várias funções: 
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começou trabalhando no almoxarifado, mas sua principal função foi de responsável 

pela manutenção, que possibilitou, durante sua trajetória, conhecer todos os setores 

e funções. O ex-funcionário mostrou conhecimento de toda a produção e suas 

etapas. 

Sua jornada de trabalho era de oito horas divididas em dois turnos de 

segunda a sexta (das 7h30min ás 11h30min e das 13h30min às 17h55min, o 

segundo turno tinha alguns minutos a mais para não trabalhar no sábado), 

trabalhava em horário comercial devido às suas atividades, mesmo quando a 

produção tinha turnos de seis horas. A cada turno, os funcionários tinham quinze 

minutos de intervalo, momento em que aproveitavam para conversar e conhecer os 

colegas de outros setores, nesses intervalos, podiam usar o refeitório para fazer 

lanches, mas a empresa só disponibilizava refeições para quem trabalhava nos 

turnos da noite. Seu Luis lamentou pela demolição do refeitório, definiu-o como o 

“lugar mais importante da Laneira”, quando questionado sobre o porquê, respondeu 

que era o local onde estava a comida, onde colocavam a conversa em dia, que era 

muito bonito, tinha lindas mesas. 

O entrevistado reconheceu a gruta (Figura 40) que permanece no pátio, e 

contou, em meio a sorrisos, que a maioria dos funcionários era mulheres, e muitas 

delas solteiras, então colocavam pedidos aos pés de uma santa que ocupava aquele 

local, questionado sobre qual era a santa, disse não lembrar, mas que era santa, 

talvez uma Nossa Senhora, lembrou, também, que havia outra gruta menor, mais ao 

fundo do terreno, com um Santo Antônio. 
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Figura 40 - Gruta 

Fonte: Autora, 2014 

 

Ao entrarmos nos pavilhões, teve a surpresa do vazio e da sujidade, mas 

logo reconheceu o maquinário ainda presente, como duas prensas, máquina que 

comprimia a lã, tendo explicado o seu funcionamento. A primeira máquina vista foi 

descrita como uma prensa para fazer fardos de lã, ainda bruta, e lembrou que os 

funcionários mais jovens não utilizavam as escadas, subiam pela rampa de madeira 

(Figura 41), que também faz parte dessa máquina e ainda permanece no local.  A 

segunda máquina, também uma prensa, mas menor, servia para comprimir a lã em 

bobinas para exportar. Lembrou que a edificação era sempre bem cuidada, que 

pintavam o piso de cinza seguidamente, que ficava tudo sempre bonito, da mesma 

forma que sempre elaboravam outros tipos de manutenções diversas. 
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Figura 41 - Rampa de madeira (elemento do maquinário) 

Fonte: Autora, 2014 

 

Indagado sobre as caneletas que podem ser vista ao longo dos pavilhões, 

não mostrou muito interesse e respondeu rapidamente que era para escoar a água 

da produção e talvez do escoamento das águas pluviais35, já que elas se encontram 

nas divisas de pavilhões e, quando a Laneira estava em funcionamento, ficavam 

fechadas por chapas metálicas parelhas ao piso. 

Em meio às suas falas, podemos ressaltar alguns detalhes da edificação e 

seu entorno, como a presença de dois laboratórios de controle de qualidade, um 

maior e mais completo no primeiro pavimento e um menor no segundo pavimento; 

no pátio, a presença de um pomar, lembrando-se de abacateiro e laranjeiras, e uma 

enfermaria com consultório médico. Recordou ligeiramente da loja, que foi idealizada 

por uma neta de um dos donos, encarregada desse setor, afirmou que foi preciso 

fazer uma reforma, transformando um portão grande (igual ao portão da carga) em 

uma pequena porta.  
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Águas provenientes da chuva. 
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Ao final da entrevista, falou com orgulho de ter participado do quadro de 

funcionários da Laneira, que era uma firma muito boa e agradeceu a oportunidade e 

parabenizou o nosso trabalho, concluindo com a seguinte frase: “Isso é uma coisa 

que vocês têm que colher, porque se vocês não colherem, no que passar a minha 

geração, ninguém mais vai saber”. 

Como dito anteriormente, também se entrevistaram agentes indiretos da 

Laneira, por consideramos o entorno e sua comunidade de grande relevância para a 

avaliação do significado histórico e cultural do patrimônio em questão, pois, para a 

população local, as instalações fabris também fazem parte de sua memória coletiva. 

Quanto a essas entrevistas, não foi cogitado que sua realização se desse na 

edificação fabril, por entendermos que o envolvimento desses entrevistados era com 

o seu exterior. As entrevistas foram realizadas com a professora Nóris Mara 

Pacheco Martins Leal e dona Aurélia Helena Voloski Isquierdo. 

A entrevista com a Profª. Nóris foi realizada no dia 28 de abril de 2014, o 

convite para ser entrevistada originou-se pelo fato de ela ter sido moradora do bairro 

Fragata desde que nasceu (1967) até 1983, quando se mudou para Porto Alegre / 

RS, ela continua a frequentar o bairro, pois sua família (mãe) continua morando no 

mesmo local. 

A professora contou que estudava no Colégio Municipal Pelotense e 

passava todos os dias na frente da Laneira que chamava a sua atenção por ser um 

dos maiores prédios da região naquela época, tinha conhecimento do que 

funcionava no local, porque a família vendia lãs para a Cosulã. O que mais lhe 

chamava a atenção eram as hortênsias (Figura 42), adorava vê-las, principalmente 

na primavera quando ficavam todas coloridas. Também relatou um episódio 

interessante, sempre ia e voltava da escola com o pai que trabalhava no mesmo 

colégio que estudava e, um dia em que ele estava de férias, ela voltou pela primeira 

vez sozinha da escola de ônibus, só que ocorreu um acidente com um caminhão 

que estava saindo da Laneira e ela ficou um longo período na frente da fábrica, 

dentro do ônibus, pois o acidente interrompeu o trânsito, lembra que o caminhão 

saía do último portão, à esquerda de quem olha. 
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Figura 42 - Hortênsias compondo com a fachada 

Fonte: Autora, 2014 

 

A última entrevista foi com dona Aurélia, artesã que trabalhava com lã e 

comprava a sua matéria-prima na loja da Laneira. A entrevista ocorreu no dia 5 de 

junho de 2014, na residência da entrevistada, que estava tímida, falou pouco, mas 

aos poucos relatou pontos importantes. Começou o seu trabalho de artesanato em 

lã no final da década de 1970, quando fez um curso na Laneira, junto com seu filho 

Gilberto, para aprender a trabalhar em tear horizontal, não lembra exatamente quem 

ministrou, mas acredita que a fábrica só emprestava o espaço, que o professor fosse 

vinculado à UFPel. 

A lã que a artesã comprava era bruta, não tinha passado por nenhum tipo de 

processo, seu artesanato era todo manual, ela mesma cardava36 e fiava, depois sim, 

confeccionava suas obras, como ponches, tapetes e cobertores. Como a lã que 

usava não era tingida, utilizava-se da cor natural para seus trabalhos, conta que 

usava as cores “de ovelha”. Quando começou, havia dois lugares para comprar lã 

bruta, na Laneira e na Cosulã, hoje não se tem mais esse produto, apenas a lã já 

industrializada, que não tem a mesma qualidade da feita manualmente. A 

entrevistada frequentava mais a loja da Consulã, pois lá o atendimento era melhor, 

então ficou conhecida e acabava tendo benefícios, esse tipo de mercadoria era 
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Cardagem é a etapa que transforma a lã em estado descontínuo (em ramas) num primeiro estado 
contínuo (fita de cardado). 
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comprada por quilo, e logo após a compra era preciso fazer uma triagem, pois nem 

todo o material podia ser usado; na Cosulã, quando era para a Dona Aurélia, eles já 

separavam o material não utilizável e pesavam só a lã com potencial de uso.  

Trabalhou sempre com o seu filho Gilberto, recebiam muitas encomendas, 

até da própria Cosulã, chegaram a abrir uma microempresa e a ensinar a tecelagem 

para obter mão-de-obra, e como quem comprava a lã naquela época era o seu filho, 

e a Cosulã deixou de funcionar antes da Laneira, provavelmente ele tenha tido mais 

contado com a Laneira. 

Ao realizar as entrevistas, foi reforçado o quanto a Laneira é um evocador de 

memórias, com um importante valor social, tanto para aqueles que trabalharam na 

fábrica, como para toda a comunidade Pelotense. Como relatado anteriormente, a 

administração da Laneira tinha uma preocupação com a valorização de seus 

trabalhadores, acreditamos agora ser um compromisso da Universidade, a 

proprietária atual desse espaço, continuar essa valorização e manter essa memória 

industrial, retornando à comunidade com um espaço qualificado. 

A partir das entrevistas, podemos elencar alguns elementos identitários que 

foram citados pelos entrevistados e fazer um cruzamento dessas informações com o 

projeto de reciclagem e requalificação da Laneira, avaliando se a identidade espacial 

será mantida na intervenção arquitetônica. 
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Considerações Finais 

 

Ao estudarmos o patrimônio industrial e seu documento referencial, a Carta 

de Nizhny Tagil, e compararmos com o nosso exemplo de fábrica inoperante, temos 

na Laneira um rico exemplar de lugar de memória, um local com grande valor social, 

que, por ser uma fábrica com um fechamento ainda recente, oferece facilidade para 

a localização dos agentes e o recolhimento de testemunhos a respeito das 

atividades que eram desenvolvidas na fábrica, bem como de relatos que evidenciam 

como era a convivência entre eles. Ao dar voz a esses agentes, estamos 

identificando e qualificando o valor intrínseco dos vestígios, dando a devida 

importância ao sentimento identitário que a Laneira causa aos seus atores, e abrindo 

a possibilidade de que esse sentimento seja passado às gerações futuras e de que 

se incorporem novos atores. 

Como fonte única e insubstituível, como aponta a Carta de Nizhny Tagil, as 

lembranças dos agentes são de grande valia e servem para identificar e conservar 

elementos arquitetônicos significantes, que o projeto de reciclagem e requalificação 

deve incorporar e valorizar, sempre com a consciência de que, embora ocorra a 

proposta de um novo uso, a edificação possui um passado; no interior de suas 

paredes, houve uma fábrica funcionando por mais de cinquenta anos, contribuindo 

para o desenvolvimento econômico de Pelotas, não se podem desprezar as histórias 

de vida que dão sentindo ao patrimônio industrial. 

Tendo a possibilidade de colher esses testemunhos, e ter acesso ao projeto 

arquitetônico que vem sendo desenvolvido, foi possível elencar os elementos 

arquitetônicos que identificam o prédio em questão, com base na memória dos 

entrevistados, para que a identidade espacial seja mantida nessa intervenção 

arquitetônica.  
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As entrevistas, de modo geral, foram satisfatórias, foi possível perceber 

claramente, na fala dos entrevistados, elementos que suscitam lembranças, as 

memórias do trabalho se misturam às memórias pessoais, possibilitando ver a 

construção de histórias de vida, como é o caso da entrevista realizada com Ana 

Lucia. Também foi notável a alegria quando contava que há um projeto que pretende 

preservar a memória da Laneira e que vai contemplar com um espaço dedicado a 

esse patrimônio, o Memorial da Laneira. 

Após a analise das entrevistas e do projeto arquitetônico, foi possível listar 

os elementos identitários e confrontá-los com o projeto arquitetônico, percebemos 

que a presença da Fachada como o principal evocador de memória, esta aparece 

efetivamente em duas entrevistas e nas demais implicitamente, pois todos falam de 

alguma maneira do prédio que frequentavam ou passavam pela frente, esse 

elemento representa toda a edificação, pois é o elemento que se encontra 

visualmente disponível às pessoas. Dentro desse elemento maior, a fachada, 

podemos mencionar o portão onde ocorria o carregamento da lã, o último à 

esquerda de quem olha, que aparece em duas entrevistas, quando se contam 

episódios marcantes da trajetória na fábrica. A professora Nóris também comenta 

outro elemento que chama muito a atenção: a vegetação que compõe a fachada, as 

hortênsias. 

No projeto arquitetônico, como dito anteriormente, esse elemento é 

preservado em sua totalidade, até mesmo o letreiro, que identifica o que funcionava 

anteriormente, será conservado, mantendo um elemento de importante relevância, 

pois compõe uma porção da paisagem urbana, presente em boa parte da memória 

coletiva; a única sugestão a ser feita, por conseguinte, é a de que seja feito um 

projeto paisagístico contemplando a área verde do passeio público, que manterá e 

valorizará as hortênsias.  

No que tange à edificação, aparecem alguns locais bem específicos na fala 

dos entrevistados, como o consultório médico, a loja e o refeitório, sendo o último 

local de muita comoção, como relatado anteriormente, quando o viam demolido. 

Todos esses espaços são de fácil identificação tanto pela sua localização, como 

pelas paredes delimitadoras que ainda sobrevivem como é o caso do consultório, e 

pelo piso diferenciado como é o caso da loja. No interior, também temos canaletas 

que atualmente chamam a atenção por estarem visíveis, mas, quando a fábrica se 

encontrava em funcionamento, ficavam tapadas. 
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A preservação desses elementos se torna muito complicada no caso da loja 

e do consultório médico, pois são espaços que precisam passar por diversas 

modificações para atender o novo uso. Quanto a isso, a sugestão seria que, como 

há um espaço destinado ao memorial da Laneira, houvesse disponível a planta 

baixa da Laneira ainda como fábrica e outra com o novo uso, e que possam ser 

sobrepostas para identificar, no espaço que estaria modificado, suas funções 

originais, isso poderia ser feito com alguma maquete ou meio digital. Essa sugestão 

também atenderia ao refeitório, que, além de já estar demolido, encontra-se na 

porção da Laneira que está destinada ao setor do hospital escola. Quanto às 

canaletas, julgamos que a solução adequada seja a vislumbrada no projeto, deixar 

apenas uma amostra, o suficiente para indicar o seu uso antigo, já que, quando a 

fábrica estava operante, não ficavam visíveis e não se mostraram de grande 

relevância no relato dos funcionários.  

Podemos dizer que as máquinas da produção fabril estão muito presentes 

nas lembranças dos ex-funcionários, ressaltando, assim, a importância das duas 

únicas que ainda habitam a edificação fabril, as prensas. Ao longo do relatado, seu 

Luís mostrou grande interesse por elas, disse, inclusive, que ainda podem operar, 

mostrando entusiasmo ao revê-las. Essas máquinas fazem parte do projeto 

arquitetônico e se mantêm visíveis, desempenhando a função de representar as 

máquinas que não estão mais no local. 

Ao fundo da edificação, próximo ao refeitório, há uma área externa que, nos 

relatos, apareceu como uma área de convivência, a ex-funcionária Miriam contou 

sobre a presença de bancos e de uma horta, já seu Luís contou sobre um pomar, 

acreditamos que possa ter havido um espaço por que os próprios funcionários 

fossem responsáveis e ter acontecido diversas conformações consoante a época. 

No local, há a presença de uma gruta, hoje vazia, mas, pelo relato do seu Luís, não 

passava despercebida, principalmente pelas mulheres que lá trabalhavam. Para 

esse local, está sendo projetada uma área de convívio, uma praça, mantendo o 

mesmo uso original, a sugestão é que seja uma praça sensorial37, unindo o objetivo 

do projeto de usar recursos assistivos e inclusivos, e a memória dos agentes, já que 

                                                           
37

 No jardim sensorial, as espécies utilizadas para paisagismo devem ter características específicas 
que despertem os sentidos dos seres humanos, tais como o olfato, tato e visão.  [...]objeto de estudos 
relacionados com o ensino de ciências, além de constituir-se numa ferramenta de inclusão para 
pessoas com deficiências (MENEZES e HARDOIM, 2013, .22). 
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nessa tipologia de praça cabe bem a inclusão de vegetações que remetam à horta e 

a pomares. 

A locação de bancos nessa praça, para caracterizá-la como lugar de 

descanso, seria de muita valia à preservação da memória fabril, já que o espaço era 

utilizado, na maioria das vezes, nos intervalos dos turnos de trabalho. A gruta, como 

no caso do refeitório, está localizada fora da área do projeto de reciclagem; como 

não tivemos acesso ao projeto dessa parte, não pudemos saber sobre a sua 

preservação, o que pode ser feito, e fazer alguma menção ao elemento na praça, 

talvez com a utilização do mesmo material ou textura que compõe a gruta. 

Acreditamos que essas ações contribuíram com o conceito de patrimônio 

industrial que o projeto de reciclagem contempla, que foram dados sentidos 

identitários a elementos evocadores de memórias, garantindo que a identidade fabril 

seja mantida e qualificando o projeto arquitetônico. Mostrando além das paredes, 

resgatando histórias do que funcionou no prédio e das pessoas que por ali passaram 

e fazem parte da memória do local. Igualmente abrindo caminhos para que sejam 

colhidos outros testemunhos de mais agentes para identificar novos elementos, 

reforçar o potencial dos já identificados, agentes que se apropriem desse patrimônio.  

Esperamos que este trabalho incentive a preservação em outros patrimônios 

edificados da UFPel, principalmente naqueles que ainda se encontram sem uso, que 

sejam previstos novos usos de forma qualificada, que essas não acarretem 

descaracterização desses edifícios, antes estimulem a qualificação desses espaços, 

provocando melhorias tanto no próprio prédio como no seu entorno, no que diz 

respeito à apropriação e à valorização, trazendo retornos satisfatórios para a 

comunidade que se identifica com esses bens, e, mesmo que implicitamente, 

cumpram uma função social. 
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Apêndice A –Roteiro de entrevista – Modelo 1 

 

Roteiro de Entrevistas 

 

Entrevistado: Moradores do Bairro Fragata e frequentadores da Laneira 

 

Tema da entrevista: Identificar elementos que são representativos no prédio da 

Laneira S/A para o entrevistado. 

 

Perguntas: Foi pensado em perguntas “chave” para introduzir os assuntos e dar 

liberdade ao entrevistado para falar do tema de maneira mais livre. As perguntas 

não têm uma ordem exata, podendo ser feitas conforme o andamento da conversa. 

1- Nome: 

2- Idade: 

3- É (ou foi) morador do bairro Fragata? Qual local do Fragata? 

4- A Laneira era/é um local que costumava passar na frente? 

5- Frequentava a Laneira? Por quê? 

6- Em qual época? Com que frequência? 

7- Conhecia a fábrica? Quais setores? Conhecia os seus processos? 

8- O que foi mais marcante durante o período em que frequentava a Laneira? 

9- Algum fato marcante? 

10- Poderia escolher algum(ns) detalhe(s) que podem representar a Laneira? (O 

que não pode ser tirado/apagado do prédio que descaracterize a Laneira?) 
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Apêndice B – Roteiro de entrevista – Modelo 2 

 

Roteiro de Entrevistas 

 

Entrevistado: Ex-Funcionário 

 

Tema da entrevista: Identificar elementos que são representativos para o 

entrevistado no prédio da Laneira S/A. 

 

Perguntas: Foram pensadas perguntas “chave” para introduzir os assuntos e dar 

liberdade ao entrevistado para falar do tema de maneira mais livre. As perguntas 

não têm uma ordem exata, podendo ser feitas conforme o andamento da conversa. 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. É (ou foi) morador do bairro Fragata? Se sim, Enquanto trabalhava na 

Laneira? Qual local do Fragata? 

4. O caminho para a Laneira era feito apenas quando ia trabalhar, ou era/é um 

local que costumava passar na frente? 

5. Em qual época trabalhou na Laneira? (tempo de trabalho) 

6. Era funcionário regular? Ou por safras? 

7. Qual setor(es) trabalhou? 

8. Qual atividade(s) desempenhou? 

9. Como era a tua rotina de trabalho? 

10. Conhecia os outros setores? Conhecia toda a fábrica e seus processos? 

11. A fábrica tinha espaços de convivência? Eram espaços de lazer? 

12. O que foi mais marcante durante o período em que esteve na Laneira? 

13. Algum fato marcante? 

14. Poderia escolher algum(ns) detalhe(s) que pode(m) representar a Laneira? 

(Que não pode ser tirado/apagado do prédio, pois descaracterizaria a Laneira?) 

 


