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1. Jazigo da família de Joaquim Kramer. Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula.
1. INTRODUÇÃO

Esta fotografia (1) faz parte do acervo digital de imagens do Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula. O conjunto integra a pesquisa que venho elaborando desde outubro de 2003, em presente andamento, tendo sua conclusão prevista para janeiro de 2005. O acervo digital significa uma importante forma de documentação, fixando as características formais e estéticas do conjunto de arte funerária do Campo Santo da Santa Casa, que apresenta constante mutação. O documento além de postergar estas imagens para o futuro, quando talvez não mais as tenhamos presentes, constitui um referencial de pesquisa. 
A fotografia (1) escolhida para representar o acervo digital foi selecionada em função de suas características estéticas – a estátua reúne um conjunto de atributos sensíveis, capazes de impressionar o olhar de forma prazerosa, por ser de uma natureza bela e sublime, dentro da idéia bucólica que a cerca – e por conta de sua importância histórica, pois o motivo desta imagem é identificado e mapeado dentro da linha histórica de desenvolvimento do Cemitério Ecumênico de Pelotas [6].


2. MATERIAL E MÉTODOS

O principal equipamento utilizado para as capturas fotográficas deste acervo é uma câmera digital Sony Cyber-shot  DC10 5.0. As fotografias são feitas utilizando a resolução de 1.2 mega, resultando em um arquivo de tamanho aproximado a 150KB e uma imagem de tamanho 640x480 pontos, ou um tamanho adequado à tela do computador. A profundidade de cor destas imagens é de 24bpp, ou modelo Truecolor, no modo de cor RGB, ideal para imagens em cor luz, ou para serem visualizadas em um monitor. O formato utilizado aqui é JPG, que propicia maior agilidade para documentos digitalizados disponibilizados na Word Wide Web  [7].
A seguir, após as capturas, as imagens são convertidas para a resolução de 5.0 mega, o que resulta em arquivos de tamanho aproximado a 1MB e imagens de 2592x1944 pontos. Esta conversão é realizada tendo em vista futuras impressões deste material e, em função disto, as imagens são passadas para o modo de cor CMYK e para o  formato .TIFF, mais indicados para imagens impressas. Após a conversão para o modo CMYK, estas imagens passam a ter a profundidade de cor de 8bpp [7].
O acervo, após a conclusão de seu levantamento fotográfico deverá ser compilado em formato virtual, em um software apropriado para elaboração de catálogos digitais e afins e em outro destinado à criação de documentos HTML para Internet, possuindo já um layout padronizado, a fim de facilitar a interatividade do usuário com o conjunto fotográfico. Seguidos estes passos, o documento deverá ser disponibilizado para o público na forma de um CD ROM e de uma página on-line. A possibilidade de disponibilização deste documento em formato digital significa fácil acesso em virtude de seu baixo custo e do alcance da WWW em todo mundo. A fonte de consulta on-line, por possibilitar acesso gratuito - o que é de suma significância – contribuindo com os estudos sobre o patrimônio cemiterial e a arte funerária no sentido de patrimônio da humanidade.

                                                                                

                                                    3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

          A geração da imagem em formato digital significa um passo valioso para a preservação do acervo de arte funerária do Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula. Centrando no exemplo fotográfico utilizado neste artigo, nos é oferecida a oportunidade de observar esta belíssima escultura e travar um primeiro contato com as própria. Este contato será transmitido à comunidade por meio do arquivo digital. A relação não é apenas estética, no âmbito visual, mas histórica pois a imagem acompanha seus dados: aqui temos uma fotografia (1) do túmulo da família de Joaquim Kramer que exemplifica para nós uma característica da opulência da sociedade pelotense no fim do século XIX e primeira metade do século XX – a necessidade de perpetuar seus mortos de maneira suntuosa: estes túmulos em mármore representavam poder econômico e o apogeu da cidade em seu desenvolvimento [3], já que estas esculturas eram importadas da Europa, em sua grande maioria. Algumas da Itália, outras da Alemanha. Esta foi importada pela Marmoraria Santos Sobrinho, estabelecimento que funcionou entre 1873 e 1907 na cidade de Pelotas [6].
         O costume de ostentação das sepulturas era também a assimilação do estilo europeu de sepultar seus mortos, ou uma confirmação do estilo arte funerária no mundo. A alegoria Cristã do anjo, menino e orantes posados nesta foto (1) nos permitem ainda discorrer sobre os valores iconológicos da imagem: o imponente anjo guarda zelosamente o menino, o que podemos entender por uma discreta mensagem de que a alma do morto na sua fragilidade é protegida pela alma de Deus em sua onipotência, enquanto os orantes representam as preces daqueles que em vida rezam pelo morto. 
        Compilação de informações a respeito da arte cemiterial de Pelotas, após disponibilizada na rede, tornar-se há um meio de fácil acesso, oferecendo parte da história da cidade ao mundo. Os valores formais do conjunto poderão ser analisados sem a necessidade da visita ao local, o Cemitério, já que este não possui nenhum tipo de catálogo, compilação ou meio de divulgação das obras que o habitam, o que prova a real necessidade da criação deste acervo digital.


4. CONCLUSÕES

        A produção do acervo de imagens digitais, ainda em andamento, resultará em um catálogo com as principais obras do Cemitério, além de um registro histórico para a comunidade. A história do Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula é brevemente citada em livros da história local. A história das marmorarias e uma análise Tipológica do Cemitério de Pelotas é comentada pelos autores Silva e Saballa no livro A Arte Imortalizada (1998),  o que introduz o interesse pelo assunto em questão. A raridade de publicações deste tipo faz com que este trabalho de registro do acervo cemiterial de arte venha urgir com força dentro dos meios acadêmicos e de pesquisa em geral. 
        O Cemitério apesar de oferecer um belíssimo acervo de arte funerária passa por uma situação delicada, onde  a mantenedora busca soluções para o problema dos furtos e do desgaste temporal das obras. O acervo de imagens digitais vem ao encontro das soluções, já que divulgará este patrimônio para população, resgatando interesses e despertando a atenção da sociedade. Neste artigo usei apenas uma fotografia como exemplo, o que nos permitiu uma reflexão breve porém de inquestionável importância a respeito do  valor estético e histórico
desta peça. Um conjunto de imagens possibilitará o mapeamento da trajetória da arte funerária em Pelotas e o acesso rápido à informação, já que as imagens serão disponibilizadas on - line e em CD ROM a fim de incrementar o acervo da história local  nas bibliotecas das escolas e universidades de Pelotas.
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