Jockey Club de Pelotas: A preservação como fonte histórica
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Resumo:
Esta pesquisa tem por objetivo investigar a contribuição do Jockey Club para o patrimônio edificado de
Pelotas, uma vez que este possui um prédio histórico que está localizado além do centro urbano e foi construído
no século XIX, época que o município vivia um período áureo, no que se refere ao desenvolvimento econômico.
O Jockey Club de Pelotas é uma entidade social, com sua fundação datada do ano de 1830. A sede central foi
construída em 1835, pelo Visconde de Jaguari e teve como hóspede o ilustre Dom Pedro II, na sua primeira
viagem a Pelotas. O Jockey foi uma instituição que significou desde os seus primórdios atração turística, pois
fora palco das relações de sociabilidade da elite pelotense do século XIX. Tendo em vista que o referido século
foi um período marcado pela introdução de uma nova sensibilidade, responsável por uma transformação social e
comportamental, a própria sociedade buscou através das esferas do social e cultural, signos de distinção. Nesse
sentido, o Jockey era também o único local de lazer como entidade social, freqüentado por essa sociedade nos
domingos à tarde. Pretende-se com este trabalho incentivar a sociedade a conhecer mais nossa história e repensar
sobre questões de patrimônio, que é significativo para a afirmação da identidade cultural da sociedade, bem
como promover importantes ações de conservação e preservação. A metodologia se dará por meio de uma
abordagem qualitativa de estudo de caso, que será realizada a partir do levantamento histórico do Jockey Club de
Pelotas, análise documental dos mesmos e entrevistas semi-estruturadas com os dirigentes do clube e
freqüentadores. O levantamento histórico será realizado a partir de bibliografias e documentos que descrevem a
história do clube, bem como entrevistas com os dirigentes, que serão realizadas no próprio local onde se
encontram os mesmos e com os freqüentadores. Estas entrevistas serão previamente agendadas e combinadas
com os depoentes. Pela conservação dos patrimônios históricos, se mantém viva a memória, pois por natureza
eles tendem a se deteriorarem, precisando assim de cuidados específicos para se manter, nesse sentido a
relevância da investigação se torna evidente na medida em que o passado se faz presente em nosso meio e a
conservação de lugares como o Jockey Club assume extrema importância para que as gerações futuras, assim
como nós, tenham acesso ao patrimônio cultural de Pelotas.

