
GUARDAS DA MEMÓRIA 

Qual é o objetivo de resgatar a memória de uma cidade em 

transformação senão preservar a sua própria identidade?  Cabo Frio, ao passar 

por frementes transformações e reformas urbanas que ocorreram nas últimas 

décadas do século  XX já estava por merecer respeito à sua memória cultural. 

Nesse período, a antiga restinga ladeada pelo mar e a lagoa viu um intenso 

processo de modernização em apenas surtos desenvolvimentistas. A 

iluminação pública, a descaracterização urbana, a resolução dos seus 

problemas com a água, a explosão da aspiração turística, o telégrafo o serviço 

telefônico e amplitude das vias acesso para outros centros urbanos mais 

desenvolvidos apenas aguçaram os problemas. 

Tudo que vemos hoje parece ser muito comum, banal até. A 

intensificação desse crescimento, cujo núcleo urbano teve seu tamanho 

praticamente triplicado promoveu intensas modificações culturais em seus 

habitantes.  E quem poderia da maneira mais direta possível apontar isso? 

Logicamente, que seu retratista e seus antigos moradores que foram levados 

de roldão por este processo secular. Aí é que entra a importância do fotografo 

Wolney Teixeira e da memorialista Mere Damasceno para a distinção cultural 

da cidade, que os poderes abandonaram às suas próprias inquietudes. 

As imagens do Wolney estão lá, ilustrando os ditos, por isso destacarei 

apenas o interessante deleite nos depoimentos alcançados pela instigante 

pesquisadora em Guardas da Memória. A meu ver, uma memorialista de 

qualidade tem que ser tão enraizada nas coisas da terra, senão não consegue 

extrair das mentes dos idosos entrevistados os acontecimentos que, pelo 

passar do tempo e as dificuldades de raciocínio acabam se confundindo com 

acontecimentos atuais. Principalmente, nessa nossa sociedade da 

comunicação totalizada. E isso a Mere conseguiu com maestria. Alguns, 

porque os tinha guardado a setes chaves e outros porque correu atrás antes 

das suas desditas. 

Os embates de uma juventude do inicio do século XX, contra 

comportamento pós vitoriano dos adultos, as intrigas, as festas populares e 

seus festeiros, o teatro e o cinema envolvendo a cidade em um turbilhão de 

informações e magia, os personagens folclóricos, as características dos 

logradouros, os crimes marcantes, as assombrações, o conflito das bandas e a 

politicagem rasteira que até hoje atravanca o desenvolvimento dessa cidade. 

Tudo isso está ali contado pelas próprias pessoas que viveram uma Cabo Frio, 

que não se vê mais. É uma obra que inserida em um veio escolar pode servir 

de esteio para um mergulho na humanização de quem está prestes a 

completar 400 anos da sua fundação. 

A cidade, ao contrário dos homens que envelhecem com o passar dos 

anos, remoça-se graças à modernidade e ao progresso. Mas são estes 

mesmos que modificam a cidade de tal maneira, tornando-a menos “humana”. 

As tais mudanças restringem-se à cidade e nunca são extensivas aos seus 

habitantes. Assim, ao tratar da cidade que se mantem linda, apesar do 



progresso desordenado, as palavras expressas no importante, Guardas da 

Memória da Mere Damasceno, soam como uma declaração de que os seus 

antigos moradores não conseguiram adaptar-se ao desejo de mudança de 

seus herdeiros. E isso é um sinal... 


