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Resumo 

  

Os monumentos à imigração têm uma história na história das cidades onde estão 

localizados, quer como representações de uma etnia, quer como criações marcadas social e 

historicamente. Neste estudo pretendemos verificar a conjuntura sócio-política que permeou a 

construção do Monumento aos Açorianos em Porto Alegre. Temos também por objetivo, 

neste recorte de um projeto
1
 mais amplo em que visamos estudar os principais grupos 

imigrantes presentes no Sul do Brasil através da construção de monumentos em sua 

homenagem, analisar de que maneira se materializou a memória açoriana imigrante na cidade 

de Porto Alegre, além das relações que perpassaram a construção do Monumento aos 

Açorianos e em que contexto histórico da cidade se faz a proposta de sua construção. Para 

alcançar o objetivo, partiremos da instituição da data oficial de fundação da cidade de Porto 

Alegre em 1953, chegando ao momento de inauguração do monumento em 1974. Tal 

inauguração ocorrida em 26 março de 1974, se deu no bojo das comemorações do Biênio da 

Colonização e Imigração, evento celebrativo oficial do governo do estado, aos pioneiros 

imigrantes.  

Buscamos inicialmente a definição de monumento em Le Goff (1984, p. 526), que diz: 

“é recordar, é um sinal do passado, que o evoca e o perpetua voluntária ou 

involuntariamente”. Entendemos o monumento também como um objeto que vai além de sua 

função estética, estando dotado de sentido político ao ter sua mensagem simbólica lida e 

associada a temas como poder e identidade. Sabemos que a criação de um monumento não é 

um movimento neutro, visto que há uma grande disputa no que se refere às imagens públicas 
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que identificam um todo, que, segundo nossas pesquisas, em sua grande maioria envolvem 

um determinado grupo da sociedade, e também o estado, conforme vimos anteriormente. 

Consideramos neste estudo, o monumento como res publica, ou seja, algo em exposição na 

cidade, o que a torna lugar de memória e objeto de reflexão, pois é através de tal 

materialização da memória em espaços públicos que procuramos fazer uma leitura da cidade. 

São fontes de nossa pesquisa projetos, maquetes, fotografias, jornais e outros 

documentos que dão conta dos discursos produzidos em torno da edificação do monumento e 

da sua concepção como obra de arte. Teoricamente nosso estudo vai estar apoiado nos estudos 

sobre a cidade, nas questões da imigração/etnia e nas questões da memória e do patrimônio. 

Nestas análises, pudemos perceber que no monumento, os açorianos estão representados de 

forma simbólica, como um grupo de pessoas se movimentando de oeste para leste. A 

construção do monumento “ligado a história do grupo imigrante, às suas conquistas e a 

coragem de se lançarem em busca de um território distante e desconhecido” (SARAIVA, 

p.102, 2007), remete ao marco que o monumento traz, com os seguintes dizeres: “Jamais 

sonhariam aqueles casais açorianos que da semente que lançaram ao solo brotaria o esplendor 

dessa cidade”, assinado pelo prefeito Thompson Flores e o Embaixador de Portugal José 

Hermano Saraiva. Artisticamente verificamos na obra a figuração do esforço coletivo do povo 

que aqui chegou. Aqui cabe dizermos que a representação, tal como a vemos no Monumento 

aos Açorianos, é um “instrumento de conhecimento mediato que faz ver um objeto ausente 

através da sua substituição por uma imagem capaz de reconstituí-lo em memória e de o 

mostrar tal como ele é.”(CHARTIER, 1990, p.20). Em entrevista ao Jornal Correio do Povo 

em 24 de março de 1974, Carlos Tenius, o autor do monumento, confirma o que dizemos 

quando afirma: “Eles não são os açorianos propriamente ditos, mas a homenagem que a 

cidade presta à grandeza do legado que os açorianos nos deixaram.” 

Como resultados parciais, notamos a grande presença de autoridades dos mais 

variados âmbitos relacionadas à edificação dos monumentos, consagrando o passado, mas 

também legitimando-se através desta ação. Percebemos o valor da localização do monumento, 

que é de grande importância para a visibilidade da obra, o que aumenta sua capacidade de 

comunicar aquilo que se espera, além da escala, que é a expressão do poder, da supremacia, e 

figuração da conotação política da obra. Mas, principalmente, entendemos que no contexto da 

imigração, os monumentos construídos em datas simbólicas (centenários, sesquicentenários, 

                                                                                                                                             
1
 Projeto “A Memória em Monumentos: uma releitura da imigração no Brasil”, sob orientação da Prof. Dra. 

Eloisa Helena Capovilla da Luz Ramos. 
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bicentenários...) tem também a capacidade de reforçar a identidade do grupo homenageado e 

apresentar uma nova perspectiva na maneira de percebê-la, visto que já constatamos que no 

processo de imigração, o monumento é erigido como forma de homenagem ao grupo, que 

ocorre em atos comemorativos, em que se invoca o passado. Neste contexto, os monumentos 

são parte do processo de construção da memória coletiva da cidade. Nora (1981, p. 306, apud 

LOFEGO) diz que “os lugares de memória nascem e vivem do sentimento de que não há 

memória espontânea, de que é preciso criar os arquivos, de que é preciso respeitar 

aniversários, organizar celebrações [...]”.  
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