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1.	INTRODUÇÃO


        A pesquisa QUADRANTE SOLAR; UM PATRIMÔNIO HISTÓRICO NA PRAÇA CORONEL PEDRO OSÓRIO, é resultado do trabalho de conclusão do Curso de Pós- Graduação em Artes, Especialização em Patrimônio Cultural: Conservação de Artefatos do Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Pelotas e visa, tanto consolidar a importância histórica e artística, como também a preservação  deste monumento que é o Quadrante Solar situado na praça Coronel Pedro Osório, na cidade de Pelotas – RS.
        A marcação do tempo sempre foi uma preocupação de qualquer sociedade humana. Desde o surgimento das primeiras civilizações, os astros têm servido como referência para o homem, tanto espacial (para orientação e direção), como temporal (marcar o tempo através da observação de alguma estrela). À medida que evoluía, o homem passou a desejar contar o tempo com mais precisão. A necessidade de organizar as tarefas diárias foi um dos principais motivos que o levaram a inventar um aparelho capaz de dividir o dia em intervalos, como as horas e os minutos.    O Quadrante Solar, um desses aparelhos, nos leva à compreensão de que a definição de tempo origina-se na natureza e que toda sua mecânica foi construída a partir da observação da mesma. Medir e conceituar o tempo, preocupam o homem desde a Antiguidade, sendo que a mais primitiva influência do tempo na vida humana, foi o ciclo dos dias e das noites.
                                                                    Sobre o movimento do Sol e o papel do dia, nas sociedades antigas, Jaques Le Goff, escreve:

O papel do dia apareceu muito cedo nas sociedades antigas, mas só pouco a pouco foi compreendido. No século IV ª C, os Gregos descobriram o mecanismo dos eclipses e compreenderam assim o movimento do Sol na sucessão dos dias e das noites, apesar do seu nascer e do seu caso estarem defasados em relação à claridade diurna e de poder ser o ocultado pelas nuvens. Em 1543, a revolução copernicana faz reconhecer que é a Terra que gira em volta do Sol e não vice-versa, e que o dia estava ligado à rotação da Terra sobre si própria. GOFF, 1992, p.495,496




2.	MATERIAL E MÉTODOS

        A metodologia utilizada, no presente trabalho, foi a análise do objeto pesquisado sob o ponto de vista histórico por meio de, primeiramente, busca de informações em jornais e revistas da época da construção do relógio. Esse método permitiu uma maior familiaridade com o objeto pesquisado e proporcionou a delimitação do tema estudado. Também foi necessário recorrer à bibliografia relacionada à História, Filosofia, Sociologia, políticas culturais e bens patrimoniais.
        A valorização desse objeto cultural e a importância em mantê-lo no seu local de origem, é justificada partindo do princípio de que o mesmo trata-se de um símbolo de uma determinada época e sociedade.  Para domesticar o tempo natural, as diversas sociedades e culturas inventaram instrumentos fundamentais, sendo, portanto, o objeto pesquisado, um instrumento relevante na história da humanidade.



3. 	RESULTADOS E DISCUSSÃO


        Na praça Coronel Pedro Osório, no lado norte, encontra-se um exemplar de Quadrante solar. O Quadrante foi construído no ano de 1976, em concreto, com números romanos em bronze e é do tipo vertical.
        O Quadrante solar, nosso objeto de pesquisa, encontra-se atualmente  coberto pela sombra das árvores existentes no local, perdendo assim sua funcionalidade, e seu estado de conservação exige cuidados urgentes. A origem do problema reside na falta de visibilidade e funcionalidade do objeto de pesquisa e também no que esse fator implica para um maior conhecimento do objeto pesquisado. Sabe-se que, atualmente, a praça Coronel Pedro Osório, passa por reformas significativas em seu interior, reformas essas que visam melhoramentos consideráveis em seus caminhos, canteiros e monumentos, inclusive o Quadrante Solar ali existente.  Analisando o projeto de restauro da praça, pode-se observar que ocorrerá uma mudança em relação ao seu posicionamento atual; o Quadrante será deslocado para a direita , um pouco adiante de onde se encontra. No local original será construído um mini palco que corresponderá a um prolongamento do teatro Sete de Abril. Cabe registrar na problemática desta pesquisa, que essas alterações eram, até então, desconhecidas pelo pesquisador e que surgiram do decorrer da mesma. Até esse momento da pesquisa é desconhecido o critério usado para justificar o deslocamento desse monumento, entretanto, espera-se que o Quadrante, ao ser deslocado, resgate sua posição solar, conseqüentemente, sua funcionalidade, seu caráter estético, histórico e patrimonial.


4. CONCLUSÕES PARCIAIS

        Sabemos que a proteção dos bens culturais gera um processo de identidade entre a cidade e seus moradores e que esse processo auxilia para que esses moradores sintam orgulho do lugar onde moram, de suas tradições, de seus bens, etc. A Praça Coronel Pedro Osório, protegida por inventário, que representa importante instrumento de reconhecimento do patrimônio cultural, possui em seu interior monumentos de caráter significativo para a identidade cultural da cidade, sendo assim, legítimo assegurar que os mesmos devem ser conservados e ou restaurados, sempre que necessário.
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