
Memória

• Por Tânia Neves

S
ÃO DOIS LIVROS PERFEITOS PARA
reunir a família em torno de velhas
lembranças (para alguns) e novos
conhecimentos (para a garotada):
"Álbum carioca" e "Álbum carioca
2", lançados pelo Centro de Memória

da Eletricidade no Brasil, contam a evolução da
produção e do uso da energia elétrica no Rio de
1920 ao fim dos anos 70. Para tanto, usam como
fio condutor os objetos e os costumes presentes
na vida dos cariocas dentro e fora do lar nesse
período. Diretora-executiva do Centro de Me-
mória e coordenadora -dó projeto, Marilza
Elizardo Brito diz que o objetivo foi
atingir o público infanto-juvenil —
que tem pouca informação sobre
eletricidade — optando por uma
linguagem e um contexto "ins-
tigantes para suavizar o apren-
dizado de um tema tão árido. •

— O eixo do livro é o uso e a
aplicação da energia elétrica,
mas decidimos contar essa his-
tória mostrando como era a
vida do carioca e de sua cidade,
conforme o tempo foi cor-
rendo — explica Maril-
za. — Abordamos os nú-
meros e a evolução da
eletricidade, mas ao mes-
mo tempo abrimos algumas
janelas para contar o que se lia na
época, do que se brincava em casa, como era o
lazer nas ruas, na cidade.

De fato, é no cenário dos livros que está o
sabor que os tornam irresistíveis: fotos de
Copacabana nos anos 60, o lazer nos brin-
quedos do Parque Guinle na década anterior,
os carrinhos de rolimã e a febre dos bambolês
também nos anos 60, as vitrolas que evoluíram
do imenso móvel de madeira até a portátil, com
alto-falantes na tampa.

Embora a história da eletricidade no Brasil

A luz conta a
historia do Rio

Álbuns sobre a evolução

da eletricidade mostram o

cotidiano dos cariocas e

seus objetos de consumo

dos anos 20 aos anos 70

A partir do alto, um dos primeiros
patins, o Atari e a brincadeira de
pular carniça. Na outra página, a
partir do alto, crianças ouvem rádio
de galena, uma exibição de bambolê e
uma família assistindo à TV
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Reproduções

comece muito antes, os autores dos álbuns
preferiram iniciar o primeiro volume já nos anos

20, para que os jovens pudessem ter re-
ferências, na família, de alguém — avós ou

bisavós — que tivesse vivido o período.
) lá o início da iluminação elé-
:a das ruas, o surgimento dos
rimeiros eletrodomésticos, a pri-
meira demonstração pública de
televisão no Brasil (1930), que
só entraria para a vida co-
tidiana duas décadas depois.

— O interessante disso é
mostrar que naquela época
havia uma distância grande
entre o momento em que sur-
gia o invento, o começo de

sua fabricação em pequena
escala no exterior, a importa-

ção para as famílias ricas daqui," 
  depois o início da fabricação no

Brasil e, finalmente, a expansão do
consumo — diz Marilza, que não

prevê o lançamento de, um terceiro
volume do álbum, pois as Viovidades se

restringiriam a novíssimos equipamentos, co-
mo computadores e telefones celulares, mas não
há o que acrescentar sobre eletricidade.

Brinquedos de todos os tempos
Um capítulo à parte — já que o público-alvo

são as crianças e os adolescentes — é o da
evolução dos brinquedos. Da caixinha de música
e o trenzinho de madeira fabricados pela Estrela
no início dos anos 50 ao videogame Atari 2600 (de
1977), passando pelos jogos de tabuleiro, a Barbie,
o robô do seriado "Perdidos no espaço", os
autoramas. Rever tudo isso em fotos é algo que só
não comove quem nunca teve um disquinho
colorido do Pinóquio nos anos 70... •
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