
BENS
CULTURAIS 
DA PESQUISA À EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL

Ironita A. Policarpo Machado  |  Gizele Zanotto (Org.)



UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

José Carlos Carles de Souza
Reitor

Rosani Sgari
Vice-Reitora de Graduação

Leonardo José Gil Barcellos 
Vice-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Bernadete Maria Dalmolin
Vice-Reitora de Extensão e Assuntos 
Comunitários

Agenor Dias de Meira Junior
Vice-Reitor Administrativo

CORPO FUNCIONAL

Daniela Cardoso
Coordenadora de revisão 

Cristina Azevedo da Silva
Revisora de textos

Ana Paula Pertile
Revisora de textos

Sirlete Regina da Silva 
Coordenadora de design

Rubia Bedin Rizzi
Designer gráfico

Carlos Gabriel Scheleder 
Auxiliar administrativo

UPF Editora

Karen Beltrame Becker Fritz
Editora

CONSELHO EDITORIAL

Altair Alberto Fávero (UPF) 
Andrea Oltramari (UFRGS)
Alvaro Sanchez Bravo (UNIVERSIDAD DE SEVILLA)
Carlos Alberto Forcelini (UPF)
Carlos Ricardo Rossetto (UNIVALI)
Cesar Augusto Pires (UPF)
Cleci Teresinha Werner da Rosa (UPF)
Fernando Rosado Spilki (FEEVALE)
Gionara Tauchen (FURG)
Giovani Corralo (UPF)
Héctor Ruiz (UADEC) 
Helen Treichel (UFFS)
Jaime Morelles Vázquez (UCOL)
José Otero G. (UAH)
Jurema Schons (UPF)
Karen Beltrame Becker Fritz (UPF)
Kenny Basso (IMED)
Leonardo José Gil Barcellos (UPF)
Luciane Maria Colla (UPF)
Paula Benetti (UPF)
Sandra Hartz (UFRGS)
Telmo Marcon (UPF)
Verner Luis Antoni (UPF)
Walter Nique (UFRGS)



BENS
CULTURAIS 
DA PESQUISA À EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL

Ironita A. Policarpo Machado  |  Gizele Zanotto (Org.)

2017



UPF Editora afiliada à

Associação Brasileira  
das Editoras Universitárias

Copyright© dos autores

Daniela Cardoso
Cristina Azevedo da Silva
Ana Paula Pertile
Revisão de textos e revisão de emendas

Sirlete Regina da Silva
Rubia Bedin Rizzi
Projeto gráfico, diagramação e  
criação da capa

Este livro, no todo ou em parte, conforme determinação legal, não pode ser reproduzido por qualquer 
meio sem autorização expressa e por escrito do(s) autor(es). A exatidão das informações e dos conceitos 
e as opiniões emitidas, as imagens, as tabelas, os quadros e as figuras são de exclusiva responsabilidade 
do(s) autor(es).

UPF EDITORA

Campus I, BR 285 - Km 292,7 - Bairro São José
Fone/Fax: (54) 3316-8374
CEP 99052-900 - Passo Fundo - RS - Brasil
Home-page: www.upf.br/editora
E-mail: editora@upf.br

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CIP – Dados Internacionais de Catalogação na Publicação              

_______________________________________________________________ 
                            

B474    Bens culturais [recurso eletrônico]: da pesquisa à educação 
patrimonial / Ironita A. Policarpo Machado, Gizele 
Zanotto (Org.). – Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo 
Fundo, 2017. 
3.905 Kb ;  PDF. 
 
Inclui bibliografia. 
Modo de acesso gratuito: <www.upf.br/editora>. 
ISBN 978-85-7515-986-6 (E-book) 
 
1. Rio Grande do Sul - História. 2. Patrimônio histórico. 

3. Patrimônio cultural. 4. Bens comuns. 5. Memória. I. 
Machado, Ironita A. Policarpo, coord. II. Zanotto, Gizele, 
coord. 

      CDU: 981.65 
_______________________________________________________________ 

Bibliotecária responsável Jucelei Rodrigues Domingues - CRB 10/1569 
 
 
 
 
 
 



Sumário

Introdução ......................................................................7

Ativações em um patrimônio cultural do sul do  
Brasil: a musealização da Casa do Conselheiro  
Maciel (Pelotas/RS) .................................................... 14

Francisca Ferreira Michelon 
Nóris Mara Pacheco Martins Leal 

Cemitérios do campo:  mediações sensíveis entre  
vivos e mortos ............................................................. 35

Mauro Dillmann

Paisagens reconstruídas, memória e história............71
Marcos Gerhardt

As estâncias das reduções Guaranis – a Estância 
Santiago ...................................................................... 83

Pedro lgnácio Schmitz
José Afonso de Vargas
Jairo Henrique Rogge

O Patrimônio como metodologia extensionista: 
formação docente e educação comunitária ............. 110

Ironita A. Policarpo Machado

ANEXO 1 
Panorama de atividades do programa cultura e 
patrimônio ................................................................ 135

Ironita A. Policarpo Machado

Sobre os autores ....................................................... 168





Introdução

A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das inter-
pretações do passado que se quer salvaguardar, se integra, [...] em 
tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar sen-
timentos de pertencimento e fronteiras sociais entre coletivida-
des de tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, igrejas, aldeias, 
regiões, clãs, famílias, nações, etc. A referência ao passado serve 
para manter a coesão dos grupos e das instituições que compõem 
uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua complemen-
tariedade, mas também as oposições irredutíveis. Manter a coe-
são interna e defender as fronteiras daquilo que um grupo tem 
em comum [...] eis as duas funções essenciais da memória comum 
(POLLAK, 1989, p. 9).  

Salvaguardar, referenciar o passado, marcar fronteiras, 
definir e reforçar sentimentos são insígnias de identidades 
marcadas nas memórias individuais e coletivas, no tempo e 
no espaço vivido. Essas memórias forjadas, no cal e na pedra, 
na tela a óleo e no pergaminho, no rito e na religiosidade, na 
ladeira e nos ofícios nela presentes, na tradição e na história, 
dentro dos grupos sociais são entendidas, por Michel Pollak,1 
como promotoras de um sentimento de identidade, o qual é vis-
to, superficialmente, como a construção de sua própria repre-
sentação, de como a pessoa vê a si mesma e de como pretende 
ser vista pelo grupo. Para a construção de identidade, três ele-
mentos seriam fundamentais: a unidade física, a continuidade 
no tempo e o sentimento de coerência.

A importância da memória como constituinte de identi-
dade reside nas referências que a comunidade toma sobre o 
seu local e sobre sua posição frente ao outro. Justamente por 

1 POLLAK, Michel. Memória e Identidade Social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 
v. 5, n. 10, p. 205, 1992.
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esse caráter negociável, a construção das memórias coletivas 
deve ser sempre questionada pela História. Isso nos leva a 
destacar a importância do papel do historiador, do arqueólogo, 
do antropólogo, do sociólogo, dentre outros profissionais das 
Ciências Humanas e Sociais, bem como a recepção de suas re-
presentações na sociedade. As referidas representações são de 
diferentes ordens, mas trazem em comum a sensação de per-
manência do passado.

A sensação de permanência do passado no presente é um 
indicativo de que uma das funções do processo histórico é cons-
truir identidades que se relacionam em uma vivência cultural, 
política e social. Isso fica claro quando pensamos nos bens cul-
turais ou, mais precisamente, no patrimônio. Essa afirmação 
se materializa na escolha dos elementos celebrativos que virão 
à luz e nos eventos e monumentos do passado que constituirão 
a memória e a história continuamente relembrada, ou rumina-
da, uma Cultura Histórica, como acusava Nietzsche:

Um homem que quisesse sempre sentir apenas historicamente se-
ria semelhante àquele que se forçasse a abster-se de dormir, ou ao 
animal que tivesse de sobreviver apenas de ruminação e rumina-
ção sempre repetida. Portanto, é possível viver quase sem lembrar 
e mesmo viver feliz, como mostra o animal; mas é inteiramente 
impossível, sem esquecimento, simplesmente viver.2 

Assim, cabe trazer à tona a questão do esquecimento. A 
memória e o seu uso é sempre fruto de uma ação seletiva, ou 
seja, a lembrança de alguns fatos, fiapos de sentimentos, fa-
relos do pretérito só são possíveis pelo preterimento de outros. 
Aqui reside a advertência de que há memórias esquecidas, si-
lenciadas, não ditas. Dessa forma, é necessário falar não ape-
nas de vida e de perpetuação da vida através da história, é  
preciso falar, também, de seu reverso, ou ainda, como diz Félix, 

2 NIETZSCHE, Friedrich. Considerações extemporâneas. In: Os Pensadores. São 
Paulo: Nova cultural,1996, p. 65.
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“uma forma intermediária que é a permanência de memórias 
subterrâneas entre o esquecimento e a memória social”.3

É essa identidade, que transita pelo passado e pelo pre-
sente, que nos possibilita reconhecer-nos como coletivamente 
iguais, que nos identifica com os demais componentes do gru-
po social do qual fazemos parte e que, inversamente, funciona 
como elemento que nos diferencia dos demais grupos sociais. 
Esse processo de identificação acontece de forma espontânea 
nas relações cotidianas familiares, vizinhais e nas redes infor-
mais de relações sociais, de forma elaborada, pensada e pro-
posta por instituições de diversas formas. No caso desta obra, 
ele se apresenta como decorrência de pesquisas e experiências 
vivificadas pela prática docente sob diversos problemas e obje-
tos de estudo acerca do patrimônio.

No caso desse último, no contexto de corrente social, o 
patrimônio surge como uma forma de recuperação das rela-
ções de identificação no espaço e no tempo, como um elemento 
referencial para o aumento da importância da necessidade de 
afirmação dos indivíduos. O patrimônio pode ser classificado 
em diferentes tipologias. Mas aqui nos deteremos apenas em 
afirmar que o patrimônio material é formado por um conjunto 
de bens culturais, classificados segundo sua natureza: histó-
rico, belas artes, artes aplicadas e arqueológico, paisagístico e 
etnográfico. Eles estão divididos em bens imóveis – núcleos ur-
banos, sítios arqueológicos e paisagísticos – e bens individuais 
e móveis – coleções arqueológicas, acervos museológicos, docu-
mentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográfi-
cos e cinematográficos. Já o patrimônio imaterial são outros 
tipos de bens culturais, tais como a linguagem, as produções 
artísticas, danças, jogos, canções, tradições, que não fazem 
parte da cultura material.

3 FÉLIX, Loiva Otero. História e memória: a problemática da pesquisa. Passo Fundo:  
UPF Editora, 1998. p. 45.
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Esses bens culturais, de uma forma ou de outra, trazem 
sentimentos, vida e morte, experiências reveladas e soterra-
das, particularidades e singularidades que podem dizer muito 
de um contexto histórico específico. Nesse sentido, nas últimas 
décadas do século XX e início do XXI, os bens culturais passa-
ram a ser estudados com maior amplitude, porque “a consciên-
cia da ruptura com o passado se confunde com o sentimento de 
uma memória esfacelada. O sentimento de continuidade torna-
-se residual aos locais”.4 

É sob esses sentidos, experiências, fragmentos e fiapos 
de pretérito, ameaçados pela aceleração do contexto social con-
temporâneo, que pesquisadores se debruçam de memórias-pa-
trimônios à constituição de representações de bens culturais 
capazes de democratizar, reconhecer e valorizar os diversos 
grupos humanos e sociais, pretéritos e atuais artesões de iden-
tidades. Ainda, é necessário destacar que essas perspectivas 
de pesquisa são fruto da ampliação de objetos, problemas e 
fontes.

Os textos que compõem esta coletânea são prova disso, 
pois apresentam um diverso e consistente corpus documental. 
Esta obra está estruturada em cinco capítulos. Os quatro pri-
meiros são temáticas diversas, fruto de pesquisas acadêmicas, 
mas articuladas entre si pelos campos teórico e empírico dos 
bens culturais, e o último capítulo traz um panorama de expe-
riências extensionistas acerca do patrimônio.

No primeiro capítulo, intitulado Ativações em um Patri-
mônio Cultural do Sul do Brasil: a musealização da Casa do 
Conselheiro Maciel (Pelotas/RS), Francisca Ferreira Michelon 
e Nóris Mara Pacheco Martins Leal trazem à luz a importân-
cia da condição histórica do bem cultural, elencado no texto 
pelo fluxo de sentidos que se operaram durante parte recente 
da sua existência. Os significados que essa casa acumulou na 
trajetória de uma existência, que se estende por três séculos, 

4 NORA, Pierre. Entre memória e história, a problemática dos lugares. Projeto His-
tória, São Paulo, v. 10, p. 7, 1993.
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no presente, a transformam em um “livro de registros” de con-
ceitos e valores pelos quais podemos interpretar a sociedade 
local ao longo de quase 140 anos. Assim, evidenciam algumas 
regularidades e atributos que permeiam a compreensão da ati-
vação patrimonial; o movimento do processo de musealização 
da casa como um re-ativador patrimonial. 

Mauro Dillmann, no segundo capítulo, Cemitérios do 
Campo: mediações sensíveis entre vivos e mortos, trata de al-
guns sentidos patrimoniais dos cemitérios do campo da região 
sul do Rio Grande do Sul. Ele interroga os cemitérios do campo 
da região que engloba os atuais municípios de Arroio do Padre, 
Pelotas, São Lourenço do Sul e Turuçu, buscando compreendê-
-los à luz da categoria patrimônio, significando pensar que “os 
cemitérios do campo não apenas representam e simbolizam a 
morte, mas também atuam como meio de produção de formas 
de vida no campo”. O autor demonstra que os cemitérios do 
campo são todos os espaços destinados ao sepultamento dos 
sujeitos do campo, cujos mortos presentes em seus quadros são 
indivíduos que, em vida, produziram específicos modos de se 
relacionar com o campo. Discute “campo” não apenas o recorte 
geográfico do ambiente não urbano, mas, fundamentalmente, 
os espaços e os ambientes de vida e trabalho de diversos gru-
pos sociais, como pequenos produtores agrícolas, pescadores, 
quilombolas, indígenas, ultrapassando os limites de uma de-
finição baseada no espaço da ruralidade e da produção agro-
pecuária e passando a ser vinculado a uma concepção política 
que considera o ambiente no qual ficam evidenciados os as-
pectos culturais, os modos de vida tradicionais e as diversas 
atividades desenvolvidas por distintos grupos sociais.

Em Paisagens reconstruídas, Memórias e História, ter-
ceiro capítulo, Marcos Gerhardt discute a construção das pai-
sagens, tomando por base um caso, a Posse do Cruz, situada 
no 5º distrito do município de Passo Fundo RS. Sob a posição 
teórico-metodológica de que a paisagem é feita de camadas de 
memória, ele constata mudanças e permanências na paisagem 
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do lugar analisado com o passar do tempo, apoiado nas referên-
cias teóricas e conceituais da história ambiental. A paisagem é 
tomada como uma construção e um patrimônio ambiental, re-
sultado de uma combinação das características naturais com a 
ação humana.

No quarto capítulo, As estâncias das reduções Guaranis 
– A Estância Santiago, os pesquisadores Pedro lgnácio Schmitz, 
José Afonso de Vargas e Jairo Henrique Rogge, ao tratarem da 
estância de criação de gado que faz parte da primeira organi-
zação econômica dos colonizadores ibéricos na Bacia do Rio da 
Prata, destacam que ela é um local de produção, não de vida 
social. Nosse texto, apresentam a estrutura material da Estân-
cia Santiago, um dos numerosos postos da grande estância da 
Redução de Yapeyu, na margem oriental do rio Uruguai. Sua 
história de manejo de gado cobre um século, da década de 1660 
à década de 1760. As estruturas apresentadas no trabalho são 
posteriores a 1730, quando a Estância de Yapeyu e a de São 
Miguel foram declaradas reserva de emergência para todos as 
reduções, sem prejuízo do abastecimento a ser fornecido a seu 
próprio povoado.

A pesquisa apresenta uma parte empírica, baseada em 
arqueologia histórica de superfície, sem intervenções no solo, 
acompanhada por uma reflexão sobre o que é transformar em 
patrimônio as estâncias missioneiras: as ruínas são meros es-
queletos, mudos e feios; o que importa é reconstituir a vida que 
nelas pulsava. 

Num exercício reflexivo, O patrimônio como metodologia 
extensionista, formação docente e educação comunitária, título 
do quinto capítulo, Ironita P. Machado problematiza proposi-
ções teórico-metodológicas que nasceram com o projeto Mo-
mento Patrimônio, fruto de trabalho extensionista da área de 
História, da Universidade de Passo Fundo. O texto constitui-se 
de algumas referências metodológicas à formação docente e à 
educação comunitária sob a perspectivas da extensão, do ensi-
no e da pesquisa, articuladas como possibilidade de um espaço 



Bens culturais: da pesquisa à educação atrimonial

- 13 -

universitário formativo de sujeitos críticos e comprometidos 
com a sociedade. Nas reflexões perpassam a importância e o 
sentido social do patrimônio como metodologia extensionista, 
formação docente e educação comunitária, protagonizado por 
professores-pesquisadores, sob uma prática dialógica da refle-
xão na ação, no processo de conhecer, ser e transformar.

A mesma pesquisadora, no final da obra, exibe o anexo 
intitulado Panorama de atividades do Programa Cultura e Pa-
trimônio, apresenta um esboço geral das atividades desenvol-
vidas pelo Curso de Graduação e pelo PPGH, da Universidade 
de Passo Fundo. Sob o princípio de um ensino prático-reflexivo, 
descreve ações e ideias cuja referência destina-se à pesquisa, 
à educação patrimonial e ao ensino de história como possibi-
lidade de prática profissional. Assim, apresenta a prática que 
resultou na teorização discutida no quinto capítulo, isto é, a 
prática como autoaprendizagem de uma metodologia extensio-
nista para a formação docente e a educação histórica.

Os textos que compõem esta coletânea possibilitam uma 
pluralidade de leituras, entre elas, destacamos: os bens cultu-
rais como potencializadores de uma diversidade de pesquisas, 
portanto, de conteúdos carregados de elementos identitários; 
a ampliação de objetos, problemas e fontes de pesquisa na 
perspectiva patrimonial, permitindo, assim, a constituição de 
metodologias próprias, dialogando com as diversas áreas das 
ciências humanas e sociais; e a prática dialógica do professor-
-pesquisador com a comunidade em geral por meio de reflexões 
acerca da pluralidade cultural e subjetiva de seus protagonis-
tas, diante do desafio de problematizar o uso da memória e 
da história como possibilidade para diversos elementos e acep-
ções, como demonstram as reflexões que compõem esta obra.

Ironita A. Policarpo Machado
PPGH/UPF-RS



Ativações em um patrimônio 
cultural do sul do Brasil:  

a musealização da Casa do 
Conselheiro Maciel (Pelotas/RS)

Francisca Ferreira Michelon 
Nóris Mara Pacheco Martins Leal 

Apresentação

Dentre tantos patrimônios que são apontados na cidade 
de Pelotas como elementos enunciadores da sua condição 
histórica, um é elencado neste texto pelo fluxo de senti-

dos que se operaram durante parte recente da sua existência. 
O bem denominado a Casa do Conselheiro Maciel, que se apre-
senta como o núcleo do estudo desenvolvido, localiza-se no en-
torno da Praça Coronel Pedro Osório, identificado pelo número 
8, no Centro Histórico da cidade de Pelotas, ao sul do Rio Gran-
de do Sul. No alto do frontão principal da casa, vê-se modelado 
em estuque1, como foi costume colocar nos edifícios construídos 
até meados do século XX, o suposto ano de construção da obra: 
1878. Na entrada do jardim principal, fixada na parede, uma 
placa de alvenaria informa que a casa foi inaugurada no dia 

1 Segundo Rozisky, o estuque é toda a argamassa de revestimento ou elemento 
decorativo de paredes ou forros que, depois de seca, adquire grande dureza e 
resistência ao tempo. As composições das massas ou pastas mesclam o pó de 
mármore, a areia, a cal, o cimento, o gesso, a greda, etc., além da água necessá-
ria e, algumas vezes, da cola (2014, p. 19).



Ativações em um patrimônio cultural do sul do Brasil: a musealização da...

- 15 -

07 de setembro de 1880. Confrontando as duas informações, é 
possível supor que a família Antunes Maciel, constituída na-
quele momento pelo casal e pelos filhos do primeiro casamento 
de Francisca, a esposa, mandou construir sua moradia nesse 
período, indo habitá-la em um momento no qual a cidade cres-
cia, movimentada pela riqueza advinda da indústria saladeril 
e de outras, aneladas a essa. 

A casa se impunha no cenário da cidade, quer pelo fato 
de, nas fachadas, frontal e lateral, apresentar elementos pro-
fusamente decorativos, quer pelas técnicas e materiais que 
constituíam esses elementos. A sua configuração exterior e, 
ainda mais, a interior, faziam saber a quem ela pertencia, ou 
seja, noticiavam a elevada posição social, política e econômica 
do seu proprietário. 

Os significados que essa casa acumulou na trajetória de 
uma existência, que se estende por três séculos, no presente, 
a fazem um “livro de registros” de conceitos e valores pelos 
quais podemos interpretar a sociedade local ao longo de quase 
140 anos. Assim posto, afirmamos o valor documental da casa. 
Detivemos nossa atenção em um momento desse percurso, que 
inicia em 2006, quando a casa é adquirida pela Universidade 
Federal de Pelotas e estende-se até o ano de 2016. Foram dez 
anos que nos fizeram refletir sobre o processo de patrimoniali-
zação, instituído em 1977, quando se tomba o conjunto eclético 
dos três casarões da Praça Cel. Pedro Osório (do qual faz parte 
a referida casa) e que, a um dado momento, é reativado por 
outro processo, o de musealização. 

Queremos, com este texto, evidenciar algumas regularida-
des e atributos que permeiam a compreensão da ativação patri-
monial, tal como a entende Llorenç Prats, enquanto resultado 
de um processo de patrimonialização. Concordamos com o an-
tropólogo quando afirma que “nenhuma invenção adquire auto-
ridade até que se legitime como construção social, e nenhuma 
construção social se produz espontaneamente sem um discurso 
prévio inventado” (PRATS, 1998, p. 64, tradução nossa). Portan-
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to, o marco teórico da abordagem do presente objeto é a ativação 
patrimonial, e os pressupostos teóricos pelos quais orientamos a 
compreensão do processo em pauta foram empregados no intui-
to de ajudar a esclarecer quais foram os agentes ativadores dos 
processos e quais as motivações que se encontram sob tal agen-
ciamento. Sobretudo, o que se desejou compreender foi o movi-
mento do processo de musealização da casa como um reativador 
patrimonial, porquanto, na década de 1970, é que se assistiu ao 
processo que outorgou a esse bem o seu valor cultural. E, para 
contextualizar o tema, faz-se necessário iniciar contando sobre a 
vida dessa residência, tanto quanto relembrando como foi o pro-
cesso de tombamento do conjunto ao qual pertence e o contexto 
do que veio depois, até o ano de 2006. Daí em diante, já estare-
mos falando do presente que nos instiga a pensar.

A Casa do Conselheiro Maciel
Faz-se saber que o título do seu proprietário não é usado 

com muita frequência para designar essa casa. Optamos por 
identifica-la desse modo por entender que o ocultamento da 
posição social e política que esse homem detinha sintomatiza 
um processo de obscurecimento da história da família. Esse 
processo é objeto de outro estudo2, do qual advém muitos dos 
dados aqui analisados, porém não abordaremos o silêncio que 
aparentemente recaiu sobre essas pessoas, uma vez que foge 
ao escopo do trabalho.

Como já dito, a casa faz parte do acervo edificado do Cen-
tro Histórico da cidade de Pelotas e foi construída para ser a 
residência de Francisco Antunes Maciel, político que exerceu 
o cargo de Conselheiro do Imperador de 1883 a 1884, no Gabi-
nete Liberal de Lafayette. O edifício foi tombado pelo Instituto 

2 Pesquisa de doutoramento que versa sobre as permanências e os silêncios nos 
processos de tombamento e musealização realizados pelo Iphan, tendo como 
estudo de caso a Casa do Conselheiro Maciel. 
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do Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional (Iphan) em 1977, 
em conjunto com as outras duas casas vizinhas, que ocupam 
a mesma quadra e que se identificam pelos números 06 e 02, 
respectivamente pertencentes a dois outros homens que deti-
nham poder econômico e social no período e possuíam os títu-
los nobiliárquicos de Barão de São Luiz e Barão de Butuy. Em 
um antigo registro de rua, vê-se a conformação das três casas 
bem como os detalhes da Casa do Conselheiro.

Figura 1 - Fotografia da Rua Félix da Cunha, na qual se observam as ca-
sas que formam o conjunto eclético da Praça.

O conjunto foi inventariado pelo seu valor artístico e, se-
gundo a historiadora Maria Cecília Fonseca (2005), alcançou 
expressão nacional por ser um dos primeiros exemplares de 
estilo eclético a ser tombado no Brasil. Até então, conforme 
esclarece a autora, esse estilo era considerado de menor im-
portância entre os bens da nação e, quando valorizado, em dé-
cadas anteriores a 1970, devia-se ao seu valor histórico, não 
ao artístico. Lucio Costa, um dos principais intelectuais que 
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pautou o pensamento preservacionista no Brasil, não reconhe-
cia no ecletismo um período da história da arte. Ao contrário, 
considerava-o um hiato nessa história, não inscrito na legítima 
evolução da arquitetura. Assim, destituído de valor estilístico, 
justificaram-se pedidos de demolição de edifícios ecléticos, que 
se traduzem, hoje, em exemplos como o do prédio do Ministério 
da Agricultura no Rio de Janeiro. Fonseca explica que:

Do ponto de vista estético, os arquitetos modernistas considera-
vam que, no estilo eclético, o funcional e o decorativo estavam dis-
sociados, o que fez com que considerassem este estilo, assim como 
o neocolonial, “não-arquitetura”. Do ponto de vista ideológico, as 
construções em estilo eclético eram consideradas transposições 
acríticas de influências europeias, modismo das elites que aqui 
tentavam reproduzir o velho mundo (FONSECA, 2005, p. 189).

Ao salvaguardar-se o conjunto pelotense, subsistiu um 
exemplar que viria a ser objeto de estudo anos depois. Um 
desses estudos, de autoria de um arquiteto local, evidenciou 
uma caracterização para as casas pela qual entendeu, no eclé-
tico, a expressão das modificações nas construções da cidade  
(SCHLEE, 1994). Segundo Schlee, é possível identificar, nas 
três casas, dois tipos de modificações: a da casa mais antiga, 
construída pelo Barão de Butuy, trata-se de alteração que o 
arquiteto chamou de visual. A casa, de tipologia colonial, foi 
adaptada ao "gosto moderno" na segunda metade do século XIX, 
com a utilização de platibandas que substituíam os beirais, com 
a colocação de frontões no centro do prédio, com a aplicação 
de pilastras sobre as paredes e com a adoção das diferentes 
ordens greco-romanas. Já as casas do Conselheiro Maciel e de 
seu irmão Barão de São Luiz, de construção mais recente, fo-
ram edificadas, de fato, no estilo Eclético Historicista, regido 
por solução diversa de ocupação dos lotes e por refinamento dos 
acabamentos internos.
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Atribuíam-se os projetos das três casas ao arquiteto ita-
liano José Isella, que, segundo Chevallier (2002), atuou na 
cidade durante a segunda metade do século XIX, justamente 
durante o período de maior desenvolvimento da infraestrutura 
do município. No entanto, segundo a autora, somente a am-
pliação da casa do Barão de Butuy pode ser comprovadamente 
atribuída a Isella, porque a família do construtor possuí o pro-
jeto da obra. Quanto às outras casas, não há evidências, por-
que, segundo a análise da autora:

As características apresentadas nas duas casas, em especial na de 
no 6, não se assemelham às existentes nas obras de José Isella, ou 
não se limitam às características presentes nos projetos do arqui-
teto. Com suas implantações arrojadas e movimentadas, elas rom-
pem com a implantação rígida sobre o alinhamento da via pública, 
a qual era empregada em todos os seus trabalhos (CHEVALLIER, 
2002, p. 241).

A autora especula que outros poderiam ser os autores 
desses projetos, tais como o empreiteiro Guilherme Marcucci, 
atuante na cidade justamente nesse período, ou o irmão mais 
novo dos dois proprietários, Artur Antunes Maciel, graduado 
em engenharia na Bélgica. Viceja a dúvida: 

Seriam essas casas projetadas por pessoas diferentes? Nesse caso, 
o casarão no 8 tem mais chances de ser de José Isella, porque, abs-
traindo seus recuos e porão habitável, todo o resto (a decoração da 
fachada, cedência de suas pilastras e frontões recortados), lembra 
a obra do arquiteto. No entanto, as duas casas são harmônicas 
demais em suas disposições e medidas, para terem sido projetadas 
por pessoas diferentes (CHEVALLIER, 2002, p. 245).

Todavia, se a autoria dos projetos não se elucida, a per-
manência desses bens indica um fato considerável na história 
da arquitetura local: essas casas romperam com os padrões 
existentes nas moradias de Pelotas e apresentaram inovações 
compatíveis ao que se fazia de mais recente em outras cidades 
brasileiras e europeias.
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Mesmo utilizando o repertório eclético do final do século XIX, co-
mum às construções, elas representam um passo adiante na ar-
quitetura local, com suas construções presas aos limites do terre-
no. Talvez, em Pelotas, esse avanço tenha sido introduzido pelas 
residências dos Maciel (CHEVALLIER, 2002, p. 246).

Evidente que se tratava de uma arquitetura decorrente 
de poder econômico e que enunciava, especialmente pelo refi-
namento decorativo, a importância social dos seus moradores, 
contribuindo para afirmar, como observou Schlee (1993), o lu-
gar de poder que essas famílias ocupavam na sociedade local. 

O refinamento das construções habitacionais e a tendência de 
sua valorização decorativa fizeram surgir e se desenvolver uma 
verdadeira "indústria", das chamadas "artes menores", como os 
acabamentos e os trabalhos em gesso (que atingiram seu pon-
to culminante na residência no 8 da Praça Cel. Pedro Osório)  
(SCHLEE, 1993, p. 81).

Os proprietários da Casa

Os proprietários da Casa em questão, Francisco Antu-
nes Maciel e Francisca de Castro Moreira Maciel, casaram-se 
em 1878 e tiveram três filhos: Francisco Júnior, Georgina e 
Dora. Viúva do primeiro marido, um médico carioca de nome 
José Maria Chaves, ela tinha outros três filhos: Alice, Antô-
nio e Maria José. O casal era descendente de duas das mais 
influentes famílias oitocentistas de Pelotas, Antunes Maciel e 
Moreira que, segundo o historiador Jonas Vargas (2016), es-
tavam no topo da hierarquia social local e regional. Como ob-
serva o referido autor, foi o poder econômico que permitiu a 
essas famílias educação, cultura e, também, liderança política. 
Francisco formou-se em direito e foi eleito, em diversas legis-
laturas, pelo Partido Liberal, Deputado Provincial e Deputado 
Geral. Chegou à máxima distinção política quando foi empos-
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sado Conselheiro do Império, cargo vitalício que o colocou em 
evidência no cenário do Brasil imperial e, consequentemente, 
destacou o nome da cidade. A sua atuação política trouxe, como 
resultado para a cidade, a criação, em 1883, da Imperial Esco-
la de Veterinária e Agricultura. Segundo Vargas, o seu nome 
influenciou na escolha de administradores provinciais, assim 
como influenciou na outorga de títulos de nobreza a parentes 
próximos, o que reforçava a sua distinção social e política. 

Foi presidente do Partido Liberal e, com a proclamação 
da República, junto com seu amigo e correligionário Conselhei-
ro Gaspar Silveira Martins, organizou o Partido Federalista, 
do qual foi líder até a sua morte, em 1917.

O filho seguiu a sua carreira. Francisco Maciel Junior 
formou-se em direito e tornou-se Deputado Federal, atuando 
de forma destacada na política regional e nacional. Foi Depu-
tado Federal pelo Partido Federalista e, em 1930, participou 
ativamente do movimento que levou Getúlio Vargas à Presi-
dência da República. No mesmo ano, foi empossado como Se-
cretário da Fazenda no governo estadual de Flores da Cunha 
em 1932, foi nomeado Ministro da Justiça e teve importante 
papel na reconstitucionalização do país. Com os posteriores ru-
mos tomados pelo governo Vargas, afastou-se da política.

O uso da Casa pela família

Em decorrência da vida política do patriarca Antunes 
Maciel, a família dividia o seu tempo entre o Rio de janeiro e 
Pelotas, excetuando alguns intervalos de tempo em que esti-
veram exilados no Uruguai por participação em movimentos 
revoltosos, como a Revolução Federalista de 1893. Entre 1880 
e 1930, a casa era, na maior parte do tempo, ocupada pelas 
mulheres da família. Elas eram quem mantinham a rotina do 
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funcionamento do lar e de alguns negócios. Apenas como exem-
plo, cita-se o fato de que Francisca atuou como procuradora 
de seu marido em 1897, durante a execução do inventário da 
sogra, Leopoldina da Roza Antunes Maciel. Nesse ano, Fran-
cisco encontrava-se exilado no Uruguai juntamente com seus 
irmãos Leopoldo e Elizeu.

Francisca morreu dez anos antes de seu marido. Seus 
filhos continuaram a residir na casa. Dora e Georgina casaram 
com deputados após a morte de seu pai. Francisco casou com a 
carioca, Emília Adamo, e desta união nasceram Maria da Gló-
ria, Maria Alice e Maria Francisca, as últimas Antunes Maciel 
a nascerem na casa de Pelotas. Em 1932, quando assumiu o 
Ministério, Francisco Junior mudou-se, definitivamente, para 
o Rio de Janeiro. Sua irmã Dora, já viúva, voltou a residir no 
local e, mais tarde, foi morar com irmão, que também enviu-
vara, para auxiliar na criação das sobrinhas. A casa tornou-
-se uma residência de férias até o início da década de 1950, 
quando Dora e Francisco decidiram alugá-la para o Exército 
Brasileiro. A família retirou móveis e pertences, e o inquilino 
ali instalou o Comando da 3a Divisão de Infantaria – hoje, 8a 
Brigada de Infantaria Motorizada –, que permaneceu no local 
até o início da década de 1970.

Com a saída do Comando da 8a Brigada de Infantaria, a 
Prefeitura do Município alugou a casa, e diversos órgãos, como 
as Secretarias de Planejamento e a de Obras, sucederam-se 
na ocupação do lugar. Esse é o período em que a casa sofreu 
o seu maior desgaste, somando, ao longo dos anos, diversos 
problemas estruturais. A construção sólida e imponente vai se 
perdendo em buracos nos pisos de madeira, no desgaste dos 
estuques e dos bens integrados e na falta de todos os cuidados 
que a levaram ao ponto de ser tornar inabitável. Então, ela foi 
abandonada e assim ficou por muitos anos.
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O processo de tombamento

A década de 1970 é, segundo Fonseca (2005), o momento 
de reorganização da forma como eram encaminhados os pedi-
dos de tombamento: o que antes era realizado essencialmente 
por técnicos do Iphan passou a ser feito pelas comunidades, 
por políticos, por organizações civis e por outros, motivados por 
interesses que variaram caso a caso. Na ocasião, Pelotas não 
possuía uma lei de proteção ao seu patrimônio cultural.3 O ca-
sario eclético do entorno da Praça refletia esse fato. A casa de 
número 02 estava na iminência de ser derrubada. O prédio ha-
via sido comprado pela Associação dos Profissionais Liberais 
Universitários do Brasil – Aplub – com o objetivo de construir 
no terreno um edifício moderno. 

Irajá Andará Rodrigues, prefeito no período de 1977 a 
1982, escreveu um livro sobre a sua administração na cidade. 
Nele, contou que a situação para a preservação da casa 02 era 
muito difícil. Não se conseguia estabelecer negociação com os 
proprietários:

Tivemos de ir às últimas consequências: fizemos a desapropriação 
do mesmo e o entregamos ao professor Adail Bento Costa, para 
que o restaurasse e com ele assumimos o compromisso de que para 
ali iriam as peças de um valioso acervo histórico e artístico de sua 
propriedade (RODRIGUES, 2012, p. 48).

Segundo o ex-prefeito, a fim de proteger o conjunto, além 
da desapropriação da casa 02, a prefeitura alugou as outras 
duas casas e nelas instalou órgãos da administração munici-
pal. O processo de tombamento do conjunto, segundo Schlee 
(2008), foi realizado pelo artista pelotense Adail Bento Costa, 

3 A primeira Lei de proteção é a de número 2.708, de 10 de maio de 1982, que 
define o que é patrimônio histórico e cultural do município e que cria o Conselho 
Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural - Conphic.
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que liderou a campanha pela conservação das casas e embasou 
o processo nas diretrizes do Decreto-lei nº 25/37 que definia o 
que era patrimônio cultural brasileiro.

No laudo técnico e parecer sobre os três monumentos preserva-
dos, o prof. Adail Bento Costa propôs a restauração da Casa 2 e 
sua transformação no Museu de Pelotas, a manutenção da Casa 
6 como residência e a recuperação da nº 8 (então de propriedade 
privada) (SCHLEE, 2008, p. 6).

Ainda, segundo Irajá Rodrigues (2012), o centro de Pelo-
tas possuía muitos casarões que atestavam a riqueza política 
e cultural do município no passado. Na visão dele, para ser 
considerado patrimônio, o imóvel tinha que ter sido residência 
de um vulto histórico ou ter sido palco de algum fato histórico 
de relevância.4 Sob tais aspectos, as três casas haviam sido 
residência de personagens políticos da cidade, no século XIX, 
integrantes das principais famílias charqueadoras do período: 
Antunes Maciel e Moreira. Segundo Vargas (2016), essas fa-
mílias foram duas das doze mais ricas do ciclo do charque na 
cidade. Francisco e Leopoldo Antunes Maciel casaram-se com 
duas das filhas de José Antônio Moreira (Barão de Butuy). No 
entanto, o tombamento das casas não foi baseado no seu valor 
histórico, referido nos vultos ou fatos memoráveis para a his-
tória nacional, conforme vigia na legislação, mas sim pelo seu 
valor artístico.

Após o tombamento, a única casa do conjunto que rece-
beu intervenção de restauro foi a de nº 02, que pertencia, efe-
tivamente, à Prefeitura Municipal. Foi, então, realizada uma 
primeira etapa, sob o comando do já citado artista local Adail 
Bento Costa. Na sequência, a casa recebeu uma segunda inter-
venção, realizada por Antoninha Berchon, influente pecuarista 

4 Declarações obtidas na entrevista realizada no âmbito de pesquisas para o conhe-
cimento da trajetória da casa sede do Museu do Doce, com Irajá Andará Rodri-
gues, prefeito de Pelotas, nos períodos de 1977 a 1982 e de 1993 a 1996. 
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e empresária, que liderou ações de recuperação do patrimônio 
local. Sua ação consistiu em buscar arrecadar recursos para 
obras de manutenção, que demandava de acordo com preceitos 
próprios. A sua intervenção acabou sendo barrada pelos téc-
nicos do Iphan, por não atender às técnicas de restauro, como 
informa Irajá em seu livro. Desse modo, o conjunto só viria a 
receber uma intervenção tecnicamente qualificada quando da 
ocorrência do Programa Monumenta5, no qual Pelotas foi a ci-
dade do interior do Rio Grande do Sul com o maior número de 
bens a receberem investimentos. Foram restauradas, na sua 
totalidade, as casas 02 e 06 e realizadas obras no telhado e na 
estrutura da Casa do Conselheiro Maciel. Nesse momento, as 
duas primeiras eram de propriedade da prefeitura, e a última 
ainda pertencia à Família Antunes Maciel. No entanto, essa 
obra apenas impediu o seu desmoronamento, não foi suficiente 
para que a casa readquirisse condições de voltar a ser habita-
da. Na figura 2, tem-se uma vista da casa nesse período. Vazia 
e silenciosa, manteve-se no abandono.

5 O Monumenta foi um programa estratégico do Ministério da Cultura, que procurou 
conjugar recuperação e preservação do patrimônio histórico com desenvolvimen-
to econômico e social. Atuou em cidades históricas protegidas pelo Iphan. Com 
financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID – e apoio da 
Unesco, procurou garantir sustentabilidade ao patrimônio. Uma das estratégias 
para atingir essa meta foi estabelecer, já no projeto, novos usos para os imóveis e 
monumentos recuperados. 
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Figura 2 - Fundos da Casa do Conselheiro Maciel antes da obra de 
restauro.

A compra pela UFPel e a implantação do 
Museu do Doce

Em 2005, o Professor Antônio Cesar Gonçalves Borges, 
ao assumir a reitoria da Universidade Federal de Pelotas, 
UFPel, dá início às tratativas para a compra da Casa do Con-
selheiro Maciel. A intenção do recém reitor era a de trazer do 
Campus Capão do Leão a Reitoria e alguns setores adminis-
trativos mais vinculados a ela e instalá-los na casa. No mesmo 
ano, o reitor apresentou a proposta ao Ministério da Educa-
ção e obteve concordância com a compra, que foi efetivada em 
2006. Na tratativa, a incumbência do restauro foi outorgada à 
UFPel. Um relato melhor detalhado da trajetória de aquisição, 
restauro e destinação de uso da casa encontra-se em livro pu-
blicado em 2016, no qual o Prof. Antônio Cesar escreve sobre a 
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sua gestão na reitoria. Conta ele que, durante uma das várias 
reuniões realizadas na Superintendência Regional do Iphan, 
em Porto Alegre, ficou sabendo que já havia um destino de uso 
para o bem:

Apesar de minha insistência, percebi que a diretoria do IPHAN 
tinha idéias que não coincidiam com as minhas. Então, com receio 
de causar retardonas decisões administrativas, “tirei o cavalo da 
chuva” e esqueci minha proposta. Assim, fomos em frente para 
colocar o Museu do Doce no velho casarão (BORGES, 2016, p. 92).

A designação de uso, desconhecida, até então, pelo rei-
tor, traduzia uma conquista da comunidade doceira local. Anos 
antes, um grupo de pessoas ligadas às atividades da Festa Na-
cional do Doce – Fenadoce – havia se organizado com o fim de 
intensificar a valorização da tradição doceira de Pelotas. Uma 
das metas a ser atingida era a criação de um museu que legiti-
masse a memória dessa tradição. Esse grupo articulou diálogo 
com a Secretaria Municipal de Cultura e a Superintendência 
do Iphan, buscando assegurar um local para o museu. No fluxo 
da recuperação das Casas 02 e 06, os atores envolvidos com a 
proposta do museu entenderam que o local adequado para se-
diar a futura instituição de memória do doce seria, justamente, 
a casa 08. Assim, quando a UFPel a adquiriu, ela já havia sido 
prometida como sede do Museu Nacional do Doce, que deve-
ria referendar a festa, repetindo no seu nome a abrangência 
nacional. Para apoiar a implantação do museu, o grupo criou 
e formalizou a Associação de Amigos do Museu Nacional do 
Doce, que, após o seu efetivo surgimento passou a operar sem 
a designação de abrangência.

Entre os anos de 2006 e 2009, ocorreram os tramites le-
gais para a obtenção de recursos para o restauro, assim como 
foi feita a contratação de escritório especializado para a reali-
zação do projeto da obra, que ficou a cargo da arquiteta Simone 
Neutzling.
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Enquanto a obra era realizada, o reitor nomeou, pela 
portaria de no 1545, de 2009, uma comissão para a criação do 
Museu do Doce da UFPel, a qual era composta por professores 
dos bacharelados de Museologia e de Antropologia, que tinham 
como atribuição acompanhar a realização do projeto de restau-
ro e tomar as primeiras medidas para a criação da instituição 
museológica no âmbito da universidade.

Os princípios adotados para a criação do museu tiveram 
embasamento nas pesquisas realizadas por professores do De-
partamento de História e Antropologia, destinadas ao preen-
chimento do Inventário Nacional de Referências Culturais6 da 
tradição Doceira de Pelotas7. No contexto dessas ocorrências 
simultâneas, o Museu do Doce da UFPel foi criado pela porta-
ria do Gabinete do Reitor no1.930, de 30 de dezembro de 2011, 
com a específica missão de salvaguardar os saberes e fazeres 
da tradição doceira da cidade de Pelotas e da região. Também a 
esse Museu compete desenvolver pesquisas sobre o patrimônio 
que guarda.

As obras do restauro da casa estenderam-se até o iní-
cio de 2013, e o bem, já identificado como Museu do Doce da 
UFPel, foi aberto à comunidade no dia 17 de maio do mesmo 

6 O Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) é uma metodologia criada 
pelo IPHAN, por meio do Decreto de nº  3.551/00, que objetiva registrar o patrimô-
nio imaterial em um dos quatro livros criados para esse fim: Celebrações, Formas 
de Expressão, Lugares e Saberes. Informações sobre o INRC estão disponíveis 
em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/685/.

7 Segundo Rieth et al (2006), o INRC da Produção de Doces Tradicionais de Pelotas 
foi realizado entre os anos de 2006 e 2008, como ação da parceria estabelecida 
entre a Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Pelotas (Secult), 
a Câmara de Dirigentes e Lojistas de Pelotas (CDL) e a 12ª Superintendência 
Regional do IPHAN, sediada em Porto Alegre/RS. A ação foi possível porque a 
Secult inscreveu o projeto no edital da UNESCO, lançado em 2005 e dirigido aos 
municípios que entedessem ser detentores de algum bem imaterial que devesse 
ser tombado. Os pesquisadores da UFPel foram contactados para desenvolver a 
pesquisa. Essa, no já citado período de dois anos, desenvolveu uma documenta-
ção sobre os ofícios e modos de fazer doces que atestam a tradição doceira de 
Pelotas. 
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ano. Nesse momento, a comunidade expressou a expectativa 
em conhecer o imóvel, como bem se vê na Figura 3, registro dos  
primeiros dias de visitação aberta à comunidade.

Figura 3 -  Panorama da espera dos visitantes para a Visita Guiada à Casa 
do Conselheiro Maciel, em maio de 2013.

A Casa musealizada
Os dois conceitos implicados no objeto desse texto – pa-

trimonialização e musealização – constituem-se como proces-
sos semelhantes que partem de um mesmo pressuposto: o da 
atribuição de valor simbólico a um bem, material ou não. Am-
bos, uma vez aplicados, podem resultar em um produto, que 
se institui pelo processo dado em um patrimônio cultural e em 
um bem musealizado. Para o segundo, vamos adotar o modo 
como os museólogos Maria Lúcia e José Mauro Matheus Lou-
reiro tratam o conceito: processo ou conjunto de processos “por 
meio dos quais alguns objetos são privados de sua função ori-
ginal e, uma vez revestidos de novos significados, adquirem 
a função de documento” (2013, p. 01). Os autores ressaltam a 
dimensão informacional do processo, já tratada por outros es-
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tudiosos, e esclarecem a ampla compreensão do que vem a ser 
o documento, tal como propôs Paul Otlet na década de 1930, 
que se apresenta como base do que recentemente seria uma te-
oria específica do documento, situada no pensamento de Niels 
Winfeld Lund. Os dois teóricos são fundantes na revisão que os 
museólogos fazem sobre o conceito, e esse é a base do entendi-
mento proposto à musealização como: 

[...] estratégia de preservação (que deve ser compreendida em sen-
tido amplo: preservação física e preservação de informações, o que 
pressupõe o acesso) e como processo (ou conjunto de processos) de 
caráter necessariamente seletivo (musealizar implica em selecio-
nar) (LOUREIRO; LOUREIRO, 2013, p. 6).

O estudo desenvolvido pelos museólogos faz, conclusi-
vamente, saber que a relação do documento com a museali-
zação requer advertência, porque “[...] se tudo é musealizável, 
nem tudo é museu [...] o museu deve operar um recorte para 
afirmar sua existência” (LOUREIRO; LOUREIRO, 2013, p. 9). 
Inspirados nesse estudo é que discutimos o processo pelo qual 
se dá a musealização da casa 8 no ano de 2011, quando passou 
a ser a sede do Museu do Doce. Portanto, são dois processos 
que se interseccionam: esse, o da musealização da casa, com o 
anterior, o de patrimonialização do conjunto de casarões eclé-
ticos, em 1977. 

Quando da abertura ao público em maio de 2013, a ex-
posição de longa duração do Museu do Doce não estava im-
plantada, no entanto, havia ações com o objetivo de promover 
o acesso ao bem restaurado. Com esse fim, deu-se início a um 
programa de ação educativa, fundado em diferentes atividades. 
O momento inicial desse programa constituiu-se da organiza-
ção de visitas guiadas à casa, apresentada, desde então, como 
primeiro acervo do Museu do Doce. 

Nos seis meses que se seguiram à inauguração, as visitas 
só ocorreram em datas específicas, atendendo ao calendário 
cultural da cidade, pois, como diz Santos (2001), as ações mu-
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seológicas não são processadas somente a partir dos objetos, 
das coleções, mas também tendo como referencial o patrimô-
nio global na dinâmica da vida. Todo o atendimento foi feito 
por acadêmicos dos cursos de Museologia, de Conservação e 
Restauração, de História, de Antropologia e de Artes Visuais, 
que receberam treinamento por meio de cursos de formação, 
ministrado por alunos e ex-alunos do Programa de Pós Gra-
duação em Memória Social e Patrimônio Cultural, professores 
e técnicos administrativos da UFPel, cada um deles especia-
lista em temas que dizem respeito ao restauro e à história da 
casa. Desse modo, foi possível treinar os mediadores nos temas 
referentes à história da edificação, da arquitetura e dos usos, 
da implantação do Museu do Doce e da sua estrutura, entre 
outros.

Após esse período, o Museu passou a ter uma equipe 
composta por diretora, museólogo, secretária, pessoal de se-
gurança, portaria e limpeza, o que permitiu que as ativida-
des de pesquisa, extensão e ensino se estabelecessem de forma 
constante. No ano de 2016, a exposição de longa duração foi 
inaugurada, ocupando cinco das sete salas disponíveis para ex-
posições. Uma dessas salas é destinada a mostras temporárias 
de diferentes naturezas, e outra, por ser um recinto pequeno, é 
destinada a ações para públicos pequenos. As visitas são ofere-
cidas em diferentes opções: livres, com mediação individual ou 
em grupos. Há recursos de acessibilidade disponíveis (catálogo 
em inglês, em espanhol e em braile, áudio-descrição, maquetes, 
realidade aumentada de intérprete de libras). Outros recursos 
virão a compor o rol de possibilidades: texto fácil, vídeos acessí-
veis e esquemas táteis com diferentes camadas de informação. 
O conteúdo dos recursos associa os objetos e as informações da 
exposição com os conteúdos referentes à Casa. Definitivamen-
te, a Casa, nesse conjunto de ações, é apresentada como acervo 
do Museu. A pergunta que foi frequente, “Por que Museu do 
Doce nessa Casa?”, começa a se diluir. Passa a se tornar tão 
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irrelevante quanto fazê-la dirigida a qualquer outro museu 
que ocupe um edifício que não foi construído para ser a insti-
tuição. A presença da exposição dilui a pergunta sobre o que é 
o Museu do Doce e, desse modo, não desgasta a relação entre 
a temática do Museu e a da Casa. E é nesse momento, sob a 
luz dessas considerações, que fizemos a observação que nos fez 
refletir sobre as intermináveis surpresas que os patrimônios 
nos apresentam.

Embora nossas observações compreendam um período 
de dez anos, que se inicia com a compra da casa pela insti-
tuição federal, o fenômeno demanda que se relacione a ele a 
trajetória que vai de 1977 ao ano da compra. Situamos, para 
fins de análise, cada processo em um marco temporal, a sa-
ber: a patrimonialização do bem, traduzida pelo tombamento 
em 1977, e a musealização, iniciada em 2011 pela criação do 
Museu do Doce. E concluímos que o segundo marco reativa o 
primeiro no ano de 2013, quando se conclui o restauro da Casa, 
e abre-se as portas à comunidade. Desse momento ao ano de 
2016, a opinião dos visitantes vacila em afirmar a casa como 
acervo até a inauguração da exposição, que apresenta a pes-
quisa histórica sobre a cultura doceira da cidade e que justifica 
a temática do Museu que se instalou ali. É aí, então, que a 
Casa do Conselheiro Maciel e o Museu do Doce tramam suas 
identidades ou, quando mais não seja, acordam que a trama 
deva existir. E, se a conjunção ocorrer, não será um museu a 
ocupar uma casa, tampouco uma casa histórica que hospeda 
um museu, mas uma simbiose de sentidos, na qual um ente 
empresta elementos de significação ao outro.

Entendemos que o processo de musealização da Casa ini-
cia, notadamente, quando o Museu se apresenta comunicativo 
da sua razão temática ou, como dizem os autores, se apresenta 
como “[...] ambiente de informação e contexto documentário” 
(LOUREIRO; LOUREIRO, 2013, p. 7). A consumação do seu 
potencial comunicativo faz do Museu um ativador do valor do-
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cumental da Casa. Ela ressurge na correlação de sentidos que 
se estabelece no diálogo da sua materialidade com o conteúdo 
essencialmente informativo da exposição e torna-se “um livro 
da cidade” em cujas páginas imaginamos os tempos pregressos 
de uma sociedade em contínuo movimento. Ela é um acervo 
sem deslocamento, inserida naturalmente no seu contexto pri-
mário que (ele, sim) se altera no fluxo irrefreável da existên-
cia. Uma vez inserida no ciclo documental que movimenta a 
musea lização, a Casa passou a comunicar sobre si mesma, de-
finindo os limites entre ela e o resto, e adquiriu a capacidade 
de afirmar que a sua estrutura material é um repositório de 
valores, do passado e do presente, passíveis de chegarem ao fu-
turo, enquanto a sua integridade for mantida. Assim ativada, 
na sua condição de patrimônio da comunidade local, ela passa 
a ser um vetor da própria preservação.
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Cemitérios do campo:  
mediações sensíveis entre  

vivos e mortos1

Mauro Dillmann

Diferente do “ver” que traz discrição e passividade da de-
satenção do deslizar o olho sobre as coisas com esponta-
neidade, o “olhar” remete à atividade do sujeito, admira, 

contempla, investiga, indaga “para além do visto”, originando-
-se da necessidade de “ver de novo” ou “ver o novo”. O “olhar” 
traz uma intenção, uma procura, uma interrogação das signi-
ficações e dos sentidos das coisas, dos lugares e das práticas 
(CARDOSO, 1990). É nesse sentido que propomos, neste texto, 
um determinado olhar sobre alguns sentidos patrimoniais dos 
cemitérios do campo da região Sul do Rio Grande do Sul.

Nosso “olhar” interroga os cemitérios do campo da região 
que engloba os atuais municípios de Arroio do Padre, Pelotas, 
São Lourenço do Sul e Turuçu, buscando compreendê-los à luz 
da categoria “patrimônio”, que, neste caso, faz a mediação sen-
sível entre os vivos e os mortos (GONÇALVES, 2009, p. 31). 
Nesse sentido, significa pensar que os cemitérios do campo não 
apenas representam e simbolizam a morte, mas também atuam  
como meio de produção de formas de vida no campo.

1 Este texto é um ensaio resultado de uma pesquisa realizada entre o primeiro e o 
segundo semestre de 2016 a partir da prática de ensino na disciplina Educação 
Patrimonial no Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade 
Federal do Rio Grande (FURG), Campus São Lourenço do Sul - RS. 
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Por “patrimônio” estamos entendendo, conforme Gonçal-
ves (2009, p. 28), uma “categoria de pensamento”, “um dado de 
nossa consciência e de nossa linguagem”, “um pressuposto que 
dirige nossos julgamentos e raciocínios” – que pode assumir 
distintos significados – acionados para compreender culturas, 
relações sociais, relações simbólicas, comunicações e ações hu-
manas. Transitando de um contexto social e cultural a outro, 
a categoria ganha outras semânticas, significados e interpre-
tações. Assim, entre um contexto e outro, a carga de sentido 
muda, porque a noção de cultura é dinâmica e ambígua, con-
siderada antropologicamente como “permanentemente expos-
ta às mais diversas concepções nativas” (GONÇALVES, 2009,  
p. 31). Se a noção de patrimônio é dinâmica, é interessante 
ressaltar também que “a ideia de patrimônio não se restrin-
ge aos processos oficiais de reconhecimento dos bens culturais 
como representativos da cultura e da história, locais ou nacio-
nais, mas se aplica também aos processos menos formalizados” 
(TRAJANO FILHO, 2012, p. 14) de produção e transformação 
cultural de diversos agentes.

No Rio Grande do Sul, a relação entre os (grandes) ce-
mitérios urbanos, sua materialidade, seu valor simbólico e os 
agentes e grupos que nele se expressam tem sido mote de no-
tável variabilidade e intensidade de pesquisas LUCAS, 2006; 
ARAÚJO, 2008; BELLOMO, 2008; CERQUEIRA; BASTIA-
NELLO, 2012; ZANOTTO, 2015; GASTAUD; COSTA, 2015. 
Essas pesquisas têm valorizado aspectos estéticos, como a 
construção tumular, os símbolos funerários, os aspectos ar-
tísticos, as expressões étnicas e religiosas e a constituição da 
memória coletiva. Além disso, há inúmeras inferências de que 
os cemitérios são metáforas das cidades e das desigualdades 
sociais. Por outro viés, existe certa carência de estudos sobre 
os cemitérios não centrais das cidades e sobre os cemitérios do 



Cemitérios do campo: mediações sensíveis entre vivos e mortos

- 37 -

campo, quantitativamente superiores aos urbanos e cultural-
mente peculiares.2 

A partir da pesquisa in loco, busca-se analisar aspectos 
materiais e simbólicos recorrentes nos cemitérios do campo de 
tal modo que revelem como os grupos do campo situam as suas 
relações com a ordem social, com a morte e com os mortos. Des-
se modo, estabelecemos algumas interpretações sobre possibili-
dades de evidências culturais e patrimoniais desses cemitérios 
para os grupos comunitários do campo, identificando as formas 
de vida do campo e alguns significados simbólicos expressos 
pela organização cemiterial por meio de sua própria materiali-
dade. Consideramos que esses sentidos – e a sensibilidade em 
promover ações de preservação (GONÇALVES, 2015, p. 212) 
– podem ser (ou vir a ser) acionados não apenas pelos grupos 
sociais que “usam” tais espaços, mas também por aqueles que, 
mesmo não os tendo como utilitários, os consideram como bens 
culturais dignos de serem preservados. É possível dizer que os 
sentidos atribuídos aos cemitérios do campo podem ser frag-
mentados, difusos e diversos, e que o olhar patrimonial pode 
ser construído sob diferentes justificativas, como o afetivo, o 
memorialístico, o histórico, o identitário, o social, o religioso, o 
cosmológico, mesmo que existam, na contemporaneidade, re-
sistências em considerar os cemitérios como espaços de visita-
ção e/ou apreciação.3 É interessante ressaltar, como alertou o 
antropólogo Wilson Trajano Filho (2012, p. 13-14), que, se exis-
te o contraste entre o sentido atribuído pelos sujeitos do campo 
e os dados pelo observador, também existe nesses diferentes 

2 Nesse sentido, veja-se Herberts e Castro (2011) e Blume (2015). 
3 Nas sociedades contemporâneas predominam ilusões de se viver num eterno 

presente, um presentismo que congela o tempo, reproduz o efêmero e valoriza 
a memória, fazendo reviver o passado no presente diante do medo da alteridade 
do tempo que passa. Entre os efeitos desse presentismo estão a recusa social do 
envelhecimento e a necessidade de afastar a morte e os mortos. Veja-se Rousso 
(2016, p. 230), Catroga (2015, p. 35-40) e Hartog (2013, p. 28-39).
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sentidos (dos sujeitos do campo e dos observadores) uma hete-
rogeneidade enorme em função das variações intraculturais e 
dos “contextos socioculturais de que são oriundos”. 

Entretanto, destacar aspectos patrimoniais não significa, 
necessariamente, apontar apenas para as diversas e dinâmicas 
possibilidades de compreensão histórica, identitária, memoria-
lística e artística que os cemitérios revelam. Nossa intenção, 
neste texto ensaístico, está pautada na compreensão cultural 
dos modos pelos quais os sujeitos do campo se relacionam com 
a morte e os mortos a partir das evidências que ficam expres-
sas nos cemitérios e que se tornam sensíveis ao nosso “olhar” 
questionador. Esses modos de relação com a morte expressos 
na materialidade cemiterial são, em si, patrimoniais, pois es-
tão associados a determinadas formas de vida, de expressões 
culturais, de trocas religiosas e sociais.

Desse modo, nosso olhar patrimonial é apenas um entre 
tantos outros possíveis, e pautou-se, metodologicamente, pela 
busca de percepções das singularidades dos cemitérios do cam-
po, do nosso recorte de pesquisa, como um todo. Sob um prisma 
mais amplo, genérico e macroscópico, interessa-nos perceber 
as particularidades que regem os cemitérios do campo.4 

 Cabe destacar ainda que nosso olhar patrimonial não 
está pautado na busca por evidências de sentimentos de per-
tencimento a este ou àquele cemitério, nem nas minúcias sin-
gulares que algum cemitério possa possuir para determinado 
grupo. Sabemos que, contemporaneamente, paira o distancia-
mento social dos cemitérios e da morte, de modo que visitas aos 
espaços dos mortos são evitadas, dada a ideia de que a morte 

4 Sabemos que outras pesquisas, com outros recortes e outros olhares, podem ser 
realizadas e também reveladoras de aspectos notadamente interessantes, como 
as que contemplem como objetos cemitérios específicos e de grupos determina-
dos, bem como as que tenham abordagem teórico-metodológico a pautada em 
conceitos como memória, identidade étnica ou religiosa, a partir da “História Oral” 
ou do trabalho etnográfico.
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deva ser esquecida e estar longe e afastada da vida.5 Essa pró-
pria aversão aos cemitérios e esse relativo “esquecimento” da 
morte não seriam motivos suficientes para justificar a não 
preservação ou a não consideração das necrópoles enquanto 
bens culturais patrimoniais. A ausência de visita constante a 
determinado espaço dos mortos ou a possível ausência de culto 
popular a algum túmulo, de apreciação a sepulturas de per-
sonalidades políticas ou artísticas, de referências a mitos ou 
lendas, etc. não fazem dos ambientes cemiteriais do campo ele-
mentos culturais indiferentes ou menos valorativos enquan-
to referência. A intenção aqui também não está em construir 
ou demonstrar essa valorização e suposta “importância” dos 
cemitérios para os sujeitos do campo, mas, sim, vale reforçar, 
em analisar os cemitérios como elementos da construção de 
momentos da vida coletiva do campo e de produção de relações 
com o universo cosmológico. 

Assim, buscamos demonstrar o poder de mediação como 
uma dimensão importante desses bens patrimoniais de um 
contexto sociocultural específico (GONÇALVES, 2013, p. 10). 
Trata-se de uma reflexão sobre a relevância dos cemitérios na 
produção sensível de alguns aspectos da vida do campo – aque-
les relativos à morte e ao morrer. Desse modo, reconhece-se 
que os cemitérios são criações e produtos culturais de um ou 
mais grupos sociais que expressam sensibilidades perante a 
morte, representações de cuidados com os mortos, consola-
ção dos vivos e expressões de dadas compreensões do morrer 
(DILLMANN, 2016). Estes espaços cemiteriais (arquitetados, 
reconstruídos, destruídos) revelam, além dos modos, histori-
camente construídos, de se relacionar com a morte e com o 
morrer, as dependências coletivas desse processo dinâmico de 
relações com os cemitérios dependentes não apenas no senti-
do utilitário ou emblemático de identidades, mas também no 

5 Nesse sentido, veja-se a tese de Morais (2009, p. 56-58).
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reconhecimento desses espaços dos mortos como portadores de 
“poderes de agência” (GONÇALVES, 2013, p. 10), espaços em 
que os atos geram significado social.

Os cemitérios, em diversos estudos de caráter histórico e 
antropológico, têm sido pensados como símbolos da morte huma-
na e da memória dos mortos (RODRIGUES, 2006; BELLOMO,  
2008; CATROGA, 2010). As necrópoles do campo não se distan-
ciam dessas possibilidades analíticas e ainda podem ser estu-
dadas nas suas particularidades religiosas e étnicas – cemité-
rios dos alemães, dos pomeranos, dos franceses, dos italianos, 
dos negros; cemitérios dos católicos, dos luteranos, dos judeus, 
etc. Mas quando evidenciamos os cemitérios do campo em uma 
perspectiva mais ampla, o elemento “identidade” deixa de ser 
prioritário. Se os cemitérios do campo são tomados como refe-
rências patrimoniais, eles o são, não porque revelam, necessa-
riamente, aspectos da identidade de determinado grupo, mas 
porque podem ser “meios de produção de determinadas formas 
de autoconsciência individual e coletiva” (GONÇALVES, 2015, 
p. 213). Como destacou o antropólogo José Reginaldo Gonçal-
ves, não se trata, portanto, de se tentar decifrar, descobrir ou 
defender uma “identidade” supostamente dada que levaria a 
entender o significado patrimonial dos cemitérios do campo, 
mas de problematizar e relativizar a categoria “patrimônio”, 
pensando que “ela pode ser encontrada [...] de formas diferen-
ciadas”, e não, necessariamente, na consideração da “identida-
de” das experiências individuais e coletivas. 

Assim, rompe-se com a ideia de preservação dos cemité-
rios para garantir a defesa da “identidade”6 de um grupo do 

6 Estabelecer uma relação entre cemitérios do campo e identidade (étnica) seria ex-
tremamente problemático, uma vez que deixaríamos de considerar as identidades 
plurais da contemporaneidade e acabaríamos por operar exclusões sociais (TA-
MAZO, 2012, p. 26). Assim, o reconhecimento – ainda que não institucional – dos 
cemitérios como patrimônio justificados a partir da preservação de dada identidade, 
poderia atender a propósitos excludentes e discriminatórios, como por exemplo o 

“branqueamento de certas características identitárias” (TAMASO, 2012, p. 26). 
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campo, quando esse discurso identitário não é, para os pró-
prios sujeitos do campo, um problema, mas uma categoria 
mobilizada e “imposta” por elementos externos a esse campo, 
como, por exemplo, o Estado, a Academia ou as políticas de 
patrimônio, para legitimar a preservação daquilo que eles, en-
quanto “agências de poder”, consideram digno de reconheci-
mento patrimonial (GONÇALVES, 2015, p. 213).

Os diversos significados patrimoniais não são excluden-
tes, podendo ser operativos, dependendo da ocasião. Se uma 
construção tumular do campo estivesse exposta em um museu, 
estabeleceria a mediação entre os visitantes e a “cultura do 
campo”. Já a construção tumular presente no próprio cemi-
tério de dada comunidade que o visualiza nos momentos das 
cerimônias religiosas, nas comemorações festivas ou na visita 
de finados, faz uma mediação sensível entre os membros da 
comunidade e os seus mortos. Nesse último contexto, não se 
trata de uma simples “construção tumular”, já, na exposição 
museológica, configura-se um objeto cultural e parte do cha-
mado “patrimônio do campo”.7

Na sequência, atentamos para os sentidos de “campo” e 
de “cemitérios do campo”, bem como apontamos para o levanta-
mento numérico dos cemitérios da área pesquisada,8 buscando 
abarcar a sua totalidade. Em seguida, apresentamos reflexões 
sobre os sentidos patrimoniais desses cemitérios a partir das 
observações empíricas e das fotografias realizadas, algumas 
das quais foram selecionadas para este texto. 

7 Reflexão essencialmente inspirada em Gonçalves (2009, p. 31).
8 Este levantamento dos cemitérios do campo contou com o apoio de Adriana Dill-

mann, Juliana Soares e Maria Escarlate Pereira. A todas, registro meu profundo 
agradecimento. 
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Cemitérios do campo 

Cemitérios do campo são todos os espaços destinados 
ao sepultamento dos sujeitos do campo. Em outras palavras, 
são cemitérios cujos mortos presentes em seus quadros são 
formados por indivíduos que, em vida, produziram específicos 
modos de se relacionar com o campo. Por “campo” entende-se 
não apenas o recorte geográfico do ambiente não urbano, mas, 
fundamentalmente, os espaços e ambientes de vida e trabalho 
de diversos grupos sociais, como pequenos produtores agríco-
las, pescadores, quilombolas, indígenas. Ou seja, “campo” é 
percebido como espaço de relações sociais de grupos que vivem 
e trabalham com a (e na) terra, com as águas e/ou com a na-
tureza ou que partilham de práticas sociais e culturais histo-
ricamente construídas e situadas nesse espaço, basicamente, 
mas não apenas o da ruralidade. Sendo assim, a concepção de 
campo ultrapassa os limites de uma definição baseada no es-
paço da ruralidade e da produção agropecuária e passa a ser 
vinculada a uma concepção política que considera o ambiente 
no qual ficam evidenciados os aspectos culturais, os modos de 
vida tradicionais e as diversas atividades desenvolvidas por 
distintos grupos sociais. Ser sujeito do campo não implica re-
sidir, necessariamente, no ambiente rural, mas partilhar dos 
códigos culturais do campo que, por sua vez, não são atrelados 
ao modo de vida urbano contemporâneo. 

Mas vale destacar de qual campo especificamente es-
tamos tratando e a qual conjunto específico de cemitérios es-
tamos nos referindo. Como já salientamos, o recorte espacial 
deste texto abrange o campo de quatro cidades do sul do Rio 
Grande do Sul, geograficamente considerados como pertencen-
tes à mesorregião Sudeste do estado e à microrregião de Pelo-
tas, conforme é possível perceber na Figura 1: Arroio do Padre, 
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Pelotas, São Lourenço do Sul e Turuçu, munícipios que fazem 
fronteira territorial entre si e cujas áreas rurais estão de algu-
ma forma interligadas. Ainda que essas cidades apresentem 
grande variabilidade nas taxas demográficas, elas possuem 
similaridades no campo e na sua composição social. A abran-
gência dessa área se justifica pelos fatores destacados – fron-
teiras geográficas e campo interligado –, o que não significa 
considerar, necessariamente, que as características do objeto 
de estudo – os cemitérios do campo – não possam ser percebi-
das também para outros recortes espaciais.

Figura 1: Recorte espacial da pesquisa

Legenda:
03 – Arroio do Padre
04 – Turuçu 

O campo que engloba essa região sul do estado é bastante 
diverso, uma vez que incluí espaço de vida de distintos grupos 
étnicos, como pomeranos, alemães, italianos, franceses, ciga-
nos, negros e indígenas. Logo, os cemitérios localizados nessa 
região possuem características que revelam aspectos culturais 
desses grupos étnicos, especialmente daqueles provenientes 
da imigração do século XIX. Em termos religiosos, esses sujei-
tos professam, notadamente, a fé evangélica (destaque para os 
luteranos) ou católica, o que não significa a ausência completa 
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de outras expressões religiosas, mas, por outro viés, indica que 
os cemitérios edificados no campo desses municípios seguem, 
em geral, normativas e estilos da Igreja Evangélica ou da Igre-
ja Católica. 

Buscamos perceber muito mais as semelhanças – edifi-
cadas e simbólicas – entre os cemitérios do campo pesquisados 
e analisados do que as diferenças. No entanto, não desconsi-
deramos a diversidade cemiterial, pautada tanto nas diferen-
tes confissões religiosas (ou subdivisão interna de uma mesma 
religião) quanto nas diferenças étnicas e econômico-sociais. A 
respeito disso, vale destacar que os cemitérios, além de nume-
ricamente significativos para a região, guardam particulari-
dades que, se estudados na sua individualidade ou agrupados 
em determinadas categorias (cemitérios públicos, cemitérios 
católicos, cemitérios luteranos, cemitérios quilombolas), com 
abordagens e problemas de pesquisa específicos, podem reve-
lar inúmeros aspectos sobre a cultura, a memória, a arte e as 
atitudes diante da morte das comunidades locais.

A cidade do Arroio do Padre possui, atualmente, em tor-
no de três mil habitantes e se constitui como uma cidade essen-
cialmente rural e “do campo”, mesmo possuindo área que de-
nomina “perímetro urbano”. Seu território está inteiramente 
contido na cidade de Pelotas – município do qual se emancipou 
em 1996 – conforme se observa no detalhe do mapa da Figura 
1. Desde meados do século XIX, o território do atual município 
foi ocupado por famílias de imigrantes alemães.9 Contabiliza-
mos onze cemitérios nesse município, os quais são elencados 
no Quadro 1.

9 O blog “Povoadores de Pelotas (RS/Brasil)” traz alguns dados históricos sobre 
Arroio do Padre, bem como sobre alguns dos seus cemitérios, com imagens de 
alguns de seus túmulos mais antigos, entre as décadas de 1890 e 1930. Dis-
ponível em: http://povoadoresdepelotas.blogspot.com.br/2015/01/arroio-do-padre.
html?m=1. Acesso em: 17 ago. 2016. Agradeço à Adriana Dillmann, pela indica-
ção dessa referência.
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Quadro 1: Cemitérios do campo de Arroio do Padre

Cemitério Municipal
Cemitério da Sagrada Família
Cemitério Arroio do Padre I
Cemitério Arroio do Padre II
Cemitério São Paulo
Cemitério Comunidade Santa Coleta
Cemitério Comunidade Progresso
Cemitério Comunidade Cerrito
Cemitério Comunidade Grafite
Cemitério da Igreja dos Krüger
Cemitério da Igreja Brasil para Cristo

Fonte: Elaboração do autor

Terceira maior população do estado do Rio Grande do Sul, 
a cidade de Pelotas conta, atualmente, com uma população em 
torno de 340 mil habitantes, distribuídos em nove distritos, 
sendo o primeiro o centro urbano. Os demais, que constituem 
a zona rural, são: Z3, Cerrito Alegre, Triunfo, Cascata, Santa 
Silvana, Quilombo, Rincão da Cruz e Monte Bonito. Ao todo, 
contabilizamos setenta e cinco cemitérios do campo em Pelotas, 
apontados no Quadro 2 e divididos por distrito. 

Quadro 2: Cemitérios do campo de Pelotas
Continua

3º Distrito (Cerrito Alegre)
Cemitério Capelinha do Santa Fé
Cemitério Comunidade da La Cantinie
Cemitério Comunidade São Pedro
Cemitério Comunidade São José
Cemitério dos Araújo (sem igreja)
Cemitério Público do 3º Distrito
Cemitério Comunidade Ramos
Cemitério da Igreja Adventista
Cemitério Comunidade Série Primeira de Colônia Osório
Cemitério Comunidade Esperança de Colônia Osório
Cemitério Comunidade Palmeira
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Cemitério Comunidade Sagrado Coração de Jesus
Cemitério Comunidade da Py Crespo
Cemitério Comunidade Independente
4º Distrito (Triunfo)
Cemitério Comunidade Dona Júlia
Cemitério Comunidade Luterana Colônia Triunfo
Cemitério Comunidade Evangélica Aliança
Cemitério Comunidade Oliveira I
Cemitério Comunidade Oliveira II
Cemitério Comunidade Chicuta Oliveira
Cemitério Comunidade Luterana São Marcos
Cemitério Martin Lutero
Cemitério Bom Pastor
Cemitério São Pedro
5º Distrito (Cascata)
Cemitério Comunidade Sagrado Coração de Jesus
Cemitério Comunidade Vitória 
Cemitério Monte Bonito 
Cemitério das Três Figueiras
Cemitério Estrada Santa Rita
Cemitério Comunidade Ascensão
6º Distrito (Santa Silvana)
Cemitério Comunidade Picada Ritter
Cemitério Comunidade União de Picada Ritter
Cemitério Comunidade Santa Silvana I
Cemitério Comunidade Santa Silvana II
Cemitério Comunidade São João
Cemitério Comunidade da Paz
Cemitério Comunidade da Picada Flor
Cemitério Comunidade da Picada Carlos
Cemitério Comunidade da Colônia Palmeira
Cemitério Comunidade São Marcos de Arroio Grande
Cemitério Comunidade União
Cemitério Comunidade Nossa Senhora Aparecida
7º Distrito (Quilombo)
Cemitério Comunidade São Pedro, Vila Nova
Cemitério Nossa Senhora Aparecida, Vila Nova
Cemitério Amor Divino, Vila Nova

Continua
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Cemitério do Gruppelli (sem igreja)
Cemitério do Rincão do Andrade (sem igreja)
Cemitério da Viúva Mielke (sem igreja)
Cemitério Comunidade Santo Ângelo da Guarda
Cemitério Capela Batista Philadelphia
Cemitério da Colônia Francesa (sem igreja)
Cemitério Comunidade Gratidão
Cemitério Comunidade do Sino
Cemitério Comunidade Santa Clara
Cemitério dos Guths
Cemitério Colônia Municipal
Cemitério União Santa Áurea
8º Distrito (Rincão da Cruz)
Cemitério dos Vergara
Cemitério Colônia Municipal
Cemitério Comunidade Santa Bárbara
Cemitério Comunidade São Mateus
Cemitério Comunidade Anglicana Santa Helena
Cemitério Santa Helena
Cemitério Comunidade Católica Colônia Maciel
Cemitério Estrada Santa Maria
Cemitério Comunidade São Marcos
9º Distrito (Monte Bonito)
Cemitério Comunidade São Judas Tadeu
Cemitério Comunidade do Natushi (sem igreja)
Cemitério Comunidade dos Alemães (sem igreja)
Cemitério do Pilão (sem igreja)
Cemitério do Botafogo (sem igreja)
Cemitério dos Silveira (sem igreja)
Cemitério Monte Bonito
Cemitério Comunidade Luterana Cristo para todos
Cemitério Comunidade Protestante Bom Jesus

Fonte: Elaboração do autor

Conclusão
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O município de São Lourenço do Sul possuí 44 mil habi-
tantes e sete distritos, além da área urbana. Os distritos, que 
formam a zona rural da cidade, são: Boqueirão, Taquaral, Es-
perança, Harmonia, Prado Novo, Boa vista e Faxinal. Contabi-
lizamos 26 cemitérios, distribuídos nos sete distritos, conforme 
pode ser observado no Quadro 3.

Quadro 3: Cemitérios do campo de São Lourenço do Sul

1º Distrito (Boqueirão)
Cemitério Comunidade Católica São Judas Tadeu
Cemitério Comunidade Católica Nossa Senhora da Conceição
Cemitério Comunidade Católica São João Batista
Cemitério Comunidade Luterana São João Batista da Reserva
Cemitério Comunidade Luterana São João do Sítio
Cemitério Comunidade Católica Nossa Senhora de Medianeira
Cemitério Comunidade Luterana São Lucas
Cemitério Comunidade Luterana São Marcos
Cemitério Comunidade Luterana Pontos de Pregação
2º Distrito (Taquaral)
Cemitério Comunidade Luterana Bom Jesus II
Cemitério Comunidade Católica Sagrado Coração de Jesus
Cemitério Comunidade Católica Cristo Rei
3º Distrito (Esperança)
Cemitério Comunidade Católica Santa Teresinha
Cemitério Comunidade Católica São Francisco de Assis
4º Distrito (Harmonia)
Cemitério Comunidade Luterana Bom Jesus I
Cemitério Comunidade Luterana Picada Caipira
Cemitério Comunidade Luterana Picada das Antas
5º Distrito (Prado Novo)
Cemitério Comunidade Luterana Três de Julho
Cemitério Comunidade Martim Lutero
6º Distrito (Boa Vista)
Cemitério Comunidade Luterana Boa Vista
Cemitério Comunidade Luterana Picada Moinhos
Cemitério Comunidade Luterana Quevedos
Cemitério Comunidade Católica Nossa Senhora da Conceição
Cemitério Comunidade Católica Santa Cecília
7º Distrito (Faxinal)
Cemitério Comunidade Luterana Picada Feliz
Cemitério Comunidade Católica Jesus de Nazaré

Fonte: Elaboração do autor
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A pequena cidade de Turuçu conta com quatro mil ha-
bitantes e tem sua zona rural dividida em pequenas colônias 
(Azevedo, Corrientes, Feitoria, São Domingos, Picada Flor, Pi-
cada Palmeira, São João, São José, Santa Clara e Vila Fetter). 
Ao todo, são sete cemitérios do campo, conforme Quadro 4.

Quadro 4: Cemitérios do campo de Turuçu

Cemitério Comunidade Luterana São João
Cemitério Comunidade Luterana Picada Flor
Cemitério Comunidade Luterana São Domingos
Cemitério Católico Comunidade Cristo Irmão
Cemitério Colônia Palmeira
Cemitério Comunidade São Paulo
Cemitério Vila Fetter

Fonte: Elaboração do autor

O levantamento realizado demonstrou o quantitativo ce-
miterial do campo das quatro cidades investigadas no decorrer 
do ano de 2016. Resta-nos apontar alguns dos possíveis signi-
ficados patrimoniais desses. 

Cemitérios do campo e sentidos 
patrimoniais

Localizados geralmente na lateral de igrejas – poucos 
são os cemitérios sem vínculo direto com determinada igreja 
ou situados em local distante do prédio religioso –, os cemité-
rios do campo guardam relações diretas com a vivência religio-
sa católica ou protestante. Visitar a igreja ou participar das 
atividades sociais ou religiosas ali desenvolvidas pressupõe vi-
sitar também o cemitério, ainda que nele não se adentre e essa 
perspectiva seja apenas simbólica. 
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A comunidade Evangélica Ramos, da Paróquia Emanuel, 
Sínodo Sul-Riograndense, do Cerrito Alegre, 3o Distrito de Pe-
lotas, tem seu grande cemitério localizado exatamente ao lado 
da sua igreja, conforme se percebe na Figura 2. Mas esta não é 
uma exceção. Ao contrário, a grande maioria dos cemitérios do 
campo das cidades pesquisadas está localizado exatamente ao 
lado das igrejas de suas comunidades. No município de Arroio 
do Padre, os cemitérios das comunidades Arroio do Padre I e 
Cerrito (Figura 3), ambas da década de 1860, também estão ao 
lado de suas igrejas luteranas. O mesmo vale para o cemitério 
da comunidade Martim Lutero, de São Lourenço do Sul (Figu-
ra 5). O historiador Sandro Blume (2015), ao estudar a morte 
nas colônias de imigrantes alemães do norte do Rio Grande do 
Sul, entre meados do século XIX e primeira metade do século 
XX, destacou que entre católicos, ou mesmo entre protestan-
tes luteranos, não havia práticas de enterramento no interior 
das igrejas.10 Também não encontramos essa prática na região 
aqui pesquisada, sendo os espaços de enterramento exclusiva-
mente nos próprios cemitérios, localizados em terrenos ao lado, 
à frente ou a poucos metros da igreja. 

10 Segundo o autor, eram os padres e os pastores os responsáveis pelas conduções 
fúnebres e realização dos rituais de enterro dos mortos das comunidades do cam-
po. Também eles eram os responsáveis pelo consolo aos vivos, principalmente 
considerando o cotidiano precário nas afastadas “picadas” (espaço de estreitas 
faixas abertas por entre a mata onde os colonos se instalavam); na ausência da 
medicina e na presença constante da morte, as promessas de redenção e a espe-
rança na ressurreição eram discursos religiosos que consolavam. (BLUME, 2015, 
p. 32-33).
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Figura 2 - Cemitério comu-
nidade Ramos – 
Pelotas

Figura 3 -  Cemitério comunidade Cerrito – Arroio  
do Padre
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Figura 4 - Cemitério Arroio do Padre I Figura 5 - Cemitério Martim Lutero 
–  São Lourenço do Sul
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O cemitério, no aspecto religioso que lhe é intrínseco, 
ajusta-se à racionalidade humana e aos significados que lhe 
são atribuídos pelas diferentes culturas religiosas. Conforme 
destacou o historiador Fernando Catroga (2010, p. 172), “ao 
contrário das peças de um museu, os objetos cemiteriais não 
são psicologicamente dissociáveis da estrutura em que se in-
tegram e do horizonte de crença e de sentimentos com que são 
lidos”. Para Catroga, o “lugar” e o “signo” estão imbricados e 
a relação entre significante, significado e referente (ausente) 
é natural e recoberta de sacralidade, já que “como lugares de 
consagração [...], neles [cemitérios] se convoca o invisível atra-
vés do visível e se produz atração e medo”.
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Sendo assim, enquanto patrimônio, ou seja, enquan-
to uma “categoria de pensamento extremamente importante 
para a vida social e mental de qualquer coletividade huma-
na” (GONÇALVES, 2009, p. 26), faz uma série de mediações, o 
que lhe confere um “poder” sacro, ainda que seja um cemitério 
público. Os cemitérios vinculam diferentes domínios e esferas, 
como o passado e o presente, o céu e a terra, os seres humanos 
e “Deus”, a vida e a morte; eles estabelecem vínculos entre os 
vivos e os seus antepassados mortos, e essa é a mediação mais 
evidente deste bem cultural patrimonial dos sujeitos do campo. 

A grande maioria das construções tumulares observá-
veis nos cemitérios do campo pesquisados é do tipo sepulturas 
simples,11 com túmulos de diversos materiais ou realizados di-
retamente no chão.12 Embora algumas dessas construções se-
jam grandiosas, geralmente recebem apenas coberturas com 
lápides de alvenaria, com elevadas paredes de cabeceira para 
a colocação das lápides com epitáfios e fotografias dos mortos. 
Muitos são os túmulos sem lajes, cobertos apenas por terra. 
Por outro viés, muitos recebem, após a laje, uma fina cama-
da de areia ou pequenas pedras de basalto como as utilizadas 
atual mente na construção civil. Ao analisar o cemitério lutera-
no Evangélico de Porto Alegre, Thiago Nicolau de Araújo (2008,  
p. 83) havia constatado semelhanças nesse sentido, destacan-
do que “uma das características dos cemitérios de comunida-

11 A pesquisadora Clarissa Grassi estabeleceu algumas tipologias tumulares para 
os túmulos do Cemitério Municipal São Francisco de Paula, de Curitiba, existente 
desde meados do século XIX (GRASSI, 2015).

12 Não temos como precisar até quando foram realizados enterros diretamente ao 
chão, com a cobertura de terra sobre o caixão, ou se essa ainda se constitui uma 
prática recorrente no campo. Esperamos que pesquisas históricas possam vir a 
revelar esses aspectos com maiores detalhes, uma vez que cada prática deve 
ser compreendida em seu próprio contexto. Sabe-se que, em geral, atualmente a 
cova é revestida por alvenaria e sobre o caixão não se deposita terra ou areia. De 
todo modo, é possível observar nos cemitérios do campo, diversos túmulos, de 
adultos e crianças, enterrados sobre a terra. 
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des alemãs é a tendência de sepultar seus mortos em lápides 
no chão”.

Nas alas mais antigas dos cemitérios, especialmente na-
quelas do início do século XX, o uso de mármores e outros tipos 
de pedras são bastante restritos – às vezes raros – consideran-
do o elevado dispêndio financeiro para aquisição desses mate-
riais e as precárias condições materiais dos sujeitos do campo 
daquele período, grupos de sujeitos historicamente formados 
por imigrantes de várias etnias e por negros egressos do re-
gime escravista, entre outros, como pequenos proprietários e 
lavradores. A construção dos túmulos em alvenaria e a relativa 
ausência de estatutária alegórica também revelam a carência 
material e financeira dessas comunidades e justificam a sim-
plicidade das suas sepulturas. No entanto, o uso de granitos e 
mármores como elementos de acabamento dos jazigos não está 
completamente ausente e, em alguns cemitérios, são recursos 
bastante valorizados, notadamente para os túmulos mais re-
centes. Nos fundos do cemitério Arroio do Padre I, por exemplo, 
existe um espaço separado para esses túmulos mais recentes 
(a partir da segunda metade do século XX). Nesses, quase to-
dos têm suas construções em mármore, mas com cobertura de 
terra ou areia. Diversos túmulos em mármore também podem 
ser observados no cemitério da comunidade Luterana São João, 
do 1º Distrito de São Lourenço do Sul.

Ainda que a maioria dos túmulos seja no chão (com ou 
sem revestimento), existem alguns cemitérios onde constru-
ções tumulares verticalizadas, na forma de gavetas sobrepos-
tas, também se fazem presentes. A título de exemplo, citamos 
o cemitério da comunidade Luterana São Domingos (Figura 6), 
de Turuçu, e o cemitério da Série Primeira da Colônia Osório 
(Figura 7), de Pelotas, pois ambos possuem parte de seu cemi-
tério verticalizado em três ordens de gavetas.
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Figura 6 - Cemitério comunidade Luterana São Domingos - Turuçu 

 
Figura 7 - Cemitério Série Primeira da Colônia Osório – Pelotas

Ao que pese as dife-
renças entre túmulos cató-
licos e túmulos protestan-
tes, é interessante perceber 
que, em geral, os jazigos 
dos cemitérios do campo 
trazem poucos símbolos 
religiosos, sendo o mais 
comum a cruz em estilo 
latina ou trifólia.13 As cru-
zes são os símbolos da sa-
cralização cristã dos espa-
ços (CYMBALISTA, 2002,  
p. 87).14 Nos cemitérios 
luteranos mais antigos 

13 Para os significados da cruz e demais símbolos cristãos, ver Zilles (2006, p. 87-88).
14 A cruz cristã, além da crença cristã, também pode indicar “questões estéticas” pre-

sentes “nas escolhas de ornamento e de tipos construtivos” (HERBERTS; CAS-
TRO, 2011, p. 338).
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(século XIX), além da cruz, percebe-se com frequência outros 
símbolos, como a estrela de Davi e os ramos de palmas. Mesmo 
nos cemitérios católicos, em que a linguagem simbólica poderia 
ser mais abundante, predominam, fundamentalmente, apenas 
cruzes junto às sepulturas, o que nos leva a perceber os ce-
mitérios do campo, independentemente da confissão religiosa, 
como fisicamente similares em muitos aspectos. Raramente, 
os túmulos são adornados por obras de arte esculturais, não 
sendo essa uma característica típica dos cemitérios do campo. 
O historiador Thiago Araújo já havia apontado algumas par-
ticularidades dos cemitérios de comunidades alemãs: “existem 
poucas capelas e mausoléus, fato não só observado no cemité-
rio da capital, mas também nos cemitérios das comunidades 
teuto-brasileiras na área metropolitana e no interior do Es-
tado. Esta característica se observa tanto nos cemitérios de 
confissão luterana como nos cemitérios católicos” (2008, p. 83).

Essa similaridade entre os cemitérios também foi per-
cebida pelo pesquisador Edilberto Hammes ao escrever sobre 
os cemitérios “da colônia” de São Lourenço do Sul: “Embora 
diferentes entre si, guardam uma semelhança: geralmente são 
muito bem cuidados e os túmulos de cada um seguem uma li-
nha básica de construção, pois quase todos se parecem, dando 
a impressão de seguirem, através dos anos, a arquitetura dos 
seus primeiros construtores” (2010, p. 260).

Na relação com os mortos, porém, destaca-se uma evi-
dente diferença entre os cemitérios católicos e os luteranos: as 
velas. Nos cemitérios católicos, espaços específicos na “cabecei-
ra” ou “aos pés” dos túmulos são criados para o acendimento 
de velas, às vezes pequenas grutas construídas como um anexo 
do túmulo, às vezes improvisações com arranjo de tijolos que 
buscam constituir-se como espécies de oratórios. Imagens ou 
ornamentos com esculturas de santos católicos são raras, mas 
eventualmente podem ser observadas.

Dentre os cemitérios do campo, os “públicos” são aque-
les que apresentam uma variedade muito maior de elementos 
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que revelam modos distintos dos vivos se relacionarem com 
os mortos. Se os cemitérios das comunidades – evangélicas ou 
católicas – seguem, em geral, padronizações arquitetônicas e 
normas de ornamentação dos túmulos, os cemitérios públicos 
não possuem qualquer uniformização ou regularidade nos seus 
aspectos físicos. Parece não existir ordem nem normas para 
a disposição física e para os ornamentos dos túmulos, como 
percebemos no Cemitério Municipal de Turuçu (Figura 8) e no 
Cemitério Público do 3º Distrito de Pelotas (Figura  9).

Figura 8 - Cemitério Municipal de Turuçu

Figura 9 - Cemitério Público do 3º Distrito de Pelotas
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Esses cemitérios públicos não possuem igreja adjacente 
e, às vezes, possuem apenas um espaço para velório e condu-
ção de ritua lística religiosa. De todo modo, podemos dizer que 
nos cemitérios do campo há um contraste simbólico entre a 
igreja e o cemitério, o local da celebração da vida (o batismo) e 
da morte (o enterro), da alegria e da tristeza, do encontro e da 
saudade. Essas oposições podem ser relativas e complementa-
res, uma vez que estão presentes na cosmologia das comuni-
dades do campo como espaço interligados que exercem papéis 
fundamentais de “acolhida” espiritual  desde o nascimento à 
morte. Além disso, em muitas comunidades, o espaço da festa 
e da morte estão lado a lado. As comunidades religiosas edifi-
cam seus salões de festa, onde podem promover tanto eventos 
beneficentes, quanto velórios dos membros mortos, embora o 
mais comum seja no interior da igreja ou na construção especí-
fica para esta finalidade. Esses salões se localizam ao lado ou 
aos fundos da igreja, portanto, próximos ao cemitério.

Essa organização do espaço cemiterial, próxima à vivên-
cia religiosa e à sociabilidade das festas da comunidade, é uma 
das formas pelas quais os sujeitos do campo se relacionam com 
os seus mortos. Não apenas os cemitérios são tidos como neces-
sitados da “proteção” da igreja, dos seus poderes divinos, como 
também os vivos são aproximados dos seus mortos, motivos pe-
los quais os mesmos cemitérios não são distantes desses locais.

Apresentam-se, geralmente, cercados por muros baixos, 
em torno de um metro de altura, e possuem pequenos portões 
de ferro ou madeira, decorados às vezes com arcos e uma cruz 
(como se percebe nas Figuras 10 e 11), cuja frente está voltada 
para uma estrada ou para a lateral onde costuma se encontrar 
a igreja. Alguns cemitérios também possuem duas ou mais en-
tradas, a frontal e a lateral, mas o portão de entrada lateral é 
menor, apenas um facilitador de acesso àqueles que transitam 
entre o prédio da igreja e o do salão. 

Em relação à disposição dos túmulos, parece não existir 
uma regra dominante para além daquela que considera, com 
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muita regularidade, a construção tumular de tal modo que os 
“pés do túmulo” apontem para o sol nascente. Se geralmente 
os túmulos são construídos voltados para a igreja ou para o 
portão frontal, em alguns cemitérios eles são voltados para a 
lateral ou para os fundos, como no caso do cemitério da co-
munidade Católica Sagrada Família, de Arroio do Padre, visto 
que a regra adotada é a da posição solar.

Figura 10 - Cemitério comunidade Ramos, Pelotas

Figura 11 - Cemitério comunidade Arroio do Padre I
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O espaço interno dos cemitérios destinado ao trânsito 
dos visitantes é, geralmente, de chão batido ou com cobertura 
gramada, como se observa nas Figuras 12 e 13. Todavia, exis-
tem aqueles que prezam pela construção de piso em alvenaria, 
como o da comunidade Luterana São João, de São Lourenço do 
Sul, ou aqueles que não possuem sequer ruas e espaços para 
transitar entre os túmulos, como é o caso do Cemitério Público 
do 3º Distrito de Pelotas.

Figura 12 - Cemitério comunidade Sagrada Família – Arroio do Padre

Figura 13 - Cemitério comunidade Ramos – Pelotas

É notadamente per-
ceptível a prática, comum 
dos cemitérios ocidentais 
modernos, de depositar va-
sos e flores nos túmulos. 
Mesmo os túmulos mais an-
tigos (final do século XIX e 
primeiras décadas do século 
XX) recebem flores, evidên-
cia de que continuam a ser 

Fo
nte

: F
oto

gr
afi

a d
o a

uto
r

Fo
nte

: F
oto

gr
afi

a d
o a

uto
r



Mauro Dillmann

- 60 -

cultuados. É um aspecto, aliás, bastante significativo, na me-
dida em que os túmulos são muito e diversificadamente flori-
dos, especialmente por arranjos artificiais, perenes ao tempo. 
As Figuras 2, 3, 16 e 17 demonstram a vitalidade da deposição 
de flores, que, pelo bom estado de conservação, podem ser efei-
tos de visitação constante ou da manutenção pelas comunida-
des vinculadas às respectivas igrejas. 

Nem todos os túmulos das dezenas de cemitérios do cam-
po pesquisados guardam imagem do morto na lápide. Muitos 
jazigos do final do século XIX e início do século XX não apre-
sentam fotografias do finado, como se pode observar nas Figu-
ras 14 e 15. Em outros, em especial nos dos cemitérios públicos, 
nos quais o estado de aparente abandono é mais evidente, não 
constam nem fotografias, nem identificação nominal. De todo 
modo, o mais comum é a prática de identificação do morto pelo 
nome completo, pelas datas de nascimento e falecimento e pela 
fotografia. 

Figura 14 - Cemitério comunidade Católica Cristo Rei – São Lourenço do 
Sul
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Figura 15 - Cemitério comunidade Luterna Picada Caipira – São Lourenço 
do Sul

 
Em municípios do Vale dos Sinos e do Vale do Taquari, 

Sandro Blume reparou que os indivíduos, ainda em vida, pre-
paravam “seu leito de morte por anos, providenciando detalhes 
como a construção do túmulo e a escolha da fotografia que iria 
constar no mesmo” (2015, p. 108). Segundo o autor, especial-
mente em relação a cônjuges, esses casos se tornavam recor-
rentes quando um deles já havia falecido. Nos cemitérios do 
campo da região pesquisada, nosso olhar percebeu inúmeras 
construções de túmulos conjugais duplicados, mesmo quando 
os dois ou um dos cônjuges ainda vivem. Em alguns casos, para 
jazigos conjugais ou não, há a indicação do nome do indivíduo, 
da data de nascimento e da fotografia estampada na lápide, 
mesmo de sujeitos ainda vivos (Figura 16). Essa prática de 
preparar, ornamentar e manter o próprio túmulo em vida pa-
rece ser uma peculiaridade dos cemitérios do campo e se refere, 
essencialmente, aos indivíduos mais velhos, a quem a lógica 
da morte como um processo natural atinge relativa certeza de 
proximidade. A edificação dos próprios túmulos em vida de-
monstra o planejamento e o pensamento na morte.
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Nos túmulos conjugados dos casais, a figura feminina 
quase sempre ocupa o lado esquerdo, enquanto o lado direito é 
reservado à figura masculina, conforme pode ser percebido nas 
Figuras 16 e 17.

Figura 16 - Cemitério comunidade Martim Lutero – São Lourenço do Sul

Figura 17 - Cemitério comunidade Série Primeira – Pelotas
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Na sua diversidade de organização espacial, de material 
tumular e de aspectos religiosos, os cemitérios do campo têm 
em comum a aparência de simplicidade. Há ênfase nos aspec-
tos típicos dos cemitérios ocidentais, como já foi destacado: a 
presença de flores, de epitáfios ou frases bíblicas e de identi-
ficação do falecido, não apenas pelo nome completo e data de 
nascimento e morte, mas também pela fotografia. São esses 
elementos que reforçam a mediação do morto com o mundo, 
que estabelecem relações entre o mundo dos mortos e o mundo 
dos vivos. Como destacou Fernando Catroga (2010), os túmu-
los disfarçam a morte, ocultam o cadáver, revelam a presentifi-
cação. As sepulturas produzem essa aparente ilusão e, com ela, 
a aceitação daquilo que não é. Conforme Sandro Blume (2015, 
p. 122), frente às sepulturas “mortos e vivos expressam uns 
aos outros a esperança na ‘alegre ressurreição’”. Para o pesqui-
sador, “a elaboração estética da sepultura tem a finalidade de 
fazer saber aos familiares que seus mortos estavam bem guar-
dados no lugar no qual também eles, algum dia, haveriam de 
aguardar a ressurreição” (BLUME, 2015, p. 122). Essas espe-
ranças escatológicas, segundo Catroga (2010, p. 166), especial-
mente “semeadas pela religião judaico-cristã encontram [...] a 
mediação adequada à crença na ressurreição final dos corpos”.

A existência desses cemitérios, suas materialidades, con-
siderando as caraterísticas até aqui destacadas, são evidências 
das relações que os sujeitos do campo estabelecem com seus 
cemitérios e com seus mortos. Esse material cemiterial per-
tence a um sistema de significados que tem relação direta com 
as ações humanas.15 A existência dessas necrópoles com todos 
os elementos que a constituem e, extensivamente, a igreja a 
que está vinculada ou relacionada parecem desempenhar um 
papel fundamental na vida dos sujeitos do campo. A observa-

15 Livremente inspirado em Bitter (2013, p. 150). 
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ção desses cemitérios expressa os usos que tiveram e os usos 
que ainda possuem e aponta para os significados e modos como 
esses indivíduos estabelecem suas relações com a morte dentro 
de determinada ordem cosmológica.

O vínculo entre os cemitérios e os indivíduos é marcado, 
notadamente, pela distância, mas também pela proximidade. 
Essa aparente contradição é compreendida pelo distanciamen-
to simbólico do espaço dos mortos e pela aproximação física do 
mesmo com o espaço religioso e festivo vivenciado pelas comu-
nidades. A relação das comunidades com seus cemitérios, mui-
to mais do que um desejo consciente de demarcar identidade, 
para construir significados patrimoniais aos seus espaços dos 
mortos, é pautada, em outros termos pelas experiências indi-
viduais e coletivas que situam suas relações com a morte e a 
forma como interagem com seus mortos.

Atualmente, se os indivíduos evitam o cemitério, o espa-
ço da lembrança da morte, não se pode dizer que há completa 
indiferença em relação a eles, especialmente em relação aos 
cemitérios do campo. O desejo confuso de afastar os cemitérios 
no espaço não corresponde ao abandono do cemitério ou a in-
diferença em relação à lembrança dos mortos, como destacou 
Philippe Ariès (1977, p. 302-303) para a França do início do 
século XX. O mesmo pode-se dizer sobre os sujeitos do campo 
na relação com os seus cemitérios, cujo interesse e atenção es-
tão vinculados às obrigações comunitárias e religiosas. E essas, 
sem dúvida, configuram uma representação possível da cate-
goria patrimônio, dos cemitérios como patrimônio dos sujeitos 
do campo.
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Considerações finais

A análise que empreendemos de alguns cemitérios no seu 
reconhecimento patrimonial, ainda enquanto categoria criada 
e “inventada” pelo pesquisador, esteve vinculada à determina-
da dimensão espacial – neste caso, o campo de quatro cidades 
do Sul do Rio Grande do Sul –, pois não há cultura e sociedade 
a-espacial, como destacou a geógrafa Rita da Cruz (2012). Para 
essa pesquisadora, a proteção dos bens culturais, a sua durabi-
lidade, permanência e sobrevivência ao tempo se devem à sua 
valorização na sociedade que o envolve, podendo ser por razões 
mais diversas, inclusive pelo próprio desprezo (CRUZ, 2012,  
p. 96). Assim, a abordagem no sentido patrimonial que empre-
endemos dos cemitérios do campo, muitos deles centenários, 
não se justifica apenas como uma construção teórica do pes-
quisador, mas também como um elemento cultural digno de 
preservação pelos próprios agentes sociais comunitários pro-
dutores desse bem. A aversão a repulsa e o desprezo contempo-
râneo aos cemitérios não pressupõe, necessariamente, o desejo 
social de sua destruição. A existência desses cemitérios, muito 
além de identidades, revelam produções de autoconsciências 
individuais e coletivas (GONÇALVES, 2015, p. 123), consciên-
cia da própria finitude, antevisão da própria morte na morte e 
no túmulo do outro. Ainda que a morte seja rejeitada, e o cemi-
tério relativamente desprezado, a via da preservação pode se 
apresentar como possibilidade de continuidade, no tempo, não 
apenas da materialidade cemiterial, mas também dos siste-
mas de ideias dos sujeitos do campo a respeito dos mortos e das 
relações comunitárias, religiosas ou não, que se estabelecem 
em torno da morte e do espaço fúnebre. 

Os cemitérios do campo revelam as relações que os sujei-
tos do campo estabelecem com suas cosmologias, as suas preo-
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cupações em interagir com os mortos e as suas relações sociais, 
religiosas e comunitárias que trazem as configurações e os sen-
tidos desses próprios cemitérios. Desse modo, os cemitérios do 
campo são suportes materiais e imateriais que condensam em 
si esses elementos com funções diversas, entre elas, aquelas 
já citadas de relação entre vivos e mortos e de rememoração. 
Esses suportes são o que “chamamos de patrimônio” e “ser-
vem para simbolizar, representar e comunicar”, além de fazer 
“a mediação entre mundos ordinariamente apartados, como o 
mundo dos vivos e o dos mortos, o mundo da vida terrena e o 
dos espíritos ou do religioso” (ABREU, 2016, p. 63).

No campo, a apropriação cultural dos cemitérios está 
vinculada ao respeito aos ancestrais, ao culto à memória dos 
familiares mortos e às crenças religiosas das próprias comu-
nidades. Essa apropriação não foi constatada pela observação 
direta das práticas que os sujeitos estabelecem nos cemitérios, 
mas através da percepção do olhar direcionado a essas necró-
poles, que revelam o cuidado que cada comunidade dispensa 
ao espaço e aos túmulos.

Os cemitérios do campo adquirem sentidos no seu con-
texto, mediando relações sociais e simbólicas entre os sujeitos 
vivos e mortos. Os cemitérios, geralmente na lateral das igre-
jas, sustentam as imagens e representações da morte, sendo 
que, pela materialidade tumular e tudo o que nela se inscreve 
(símbolos religiosos, fotografias, epitáfios) se revelam as cren-
ças e as benesses espirituais esperadas pelos vivos em relação 
aos mortos ali enterrados. Praticamente esses sentidos patri-
moniais estão permeados pelos sentidos sacros perceptíveis ao 
olhar, não a partir dos cemitérios em si, mas da relação que 
os vivos estabelecem com eles são túmulos horizontais ou ver-
ticais orientados para leste, em direção ao sol nascente, com 
poucos ornamentos, sendo a cruz o mais comum deles, acom-
panhados de vasos e flores artificiais. 
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Aos túmulos são atribuídos poderes de proteger, de fazer 
repousar e de descansar o corpo morto, e ao cemitério, de me-
morar a vida daqueles que se foram. Não são apenas suportes 
materiais de um processo social determinado (qualquer indiví-
duo enterra seus mortos) ou de um processo ritual religioso es-
pecífico. De algum modo, eles produzem e desencadeiam esses 
processos (BITTER, 2013, p. 125) (sociais e rituais) e realizam 
essa mediação entre a concretude da vida e o desconhecimento 
da morte. Eles não apenas são expressões da vida social no 
campo, mas também são constitutivos das diversas formas de 
organização dessas vivências. 

São esses espaços em que os indivíduos conduzem ações 
práticas de construção da materialidade cemiterial e ações 
simbólicas de representação da morte e de suas relações com o 
morrer, permeadas pela religiosidade ou pelo universo da cren-
ça. 

Os sentidos patrimoniais dos cemitérios do campo per-
cebidos pelo nosso “olhar” não dizem respeito a processos, ofi-
ciais ou não, de patrimonialização ou de reconhecimento des-
ses enquanto patrimônio histórico-cultural. Dizem respeito às 
nossas problematizações: das relações dos sujeitos do campo 
com seus cemitérios, das produções de significados simbólicos 
desses para a vida no campo, dos poderes de criação dos sig-
nificados sociais. Assim, reveladores que são de dimensões da 
cultura do campo, assumem, no nosso discurso e a partir de 
nosso “olhar”, sentidos patrimoniais. 
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Paisagens reconstruídas, 
memória e história

Marcos Gerhardt

Introdução

Este texto discute a construção das paisagens, tomando 
por base um caso, a Posse do Cruz, situada no 5o distrito 
do município de Passo Fundo/RS e oficialmente dividida 

em 1918. Emprega, como metodologia, a interpretação de uma 
fonte, a Caderneta de campo, mappa e relatorio da medição e 
divisão da “Posse do Cruz”, documento elaborado pelo enge-
nheiro civil A. Santo Ribeiro, que é confrontado com a paisa-
gem existente hoje. A constatação das mudanças e das perma-
nências na paisagem do lugar analisado, no tempo, é apoiada 
nas referências teóricas e conceituais da história ambiental. 
A paisagem é tomada como uma construção e um patrimônio 
ambiental, resultado de uma combinação das características 
naturais com a ação humana.

A Posse do Cruz
A Posse do Cruz pertenceu a Manoel Xavier da Cruz e sua 

esposa, cujo nome desconhecemos. O local tinha 5.131.400 m2 
de superfície, ou seja, 513,14 hectares, deixados como herança. 
Pouco se sabe sobre a vida e o falecimento de Manoel, mas ele 
ocorreu antes de 1913, data da partilha dos bens (RIBEIRO, 
1918). Não se pode confundi-lo com Manoel da Cruz Xavier, in-
tegrante da primeira câmara municipal de Passo Fundo, insta-
lada em 1857 (COPIADOR OFICIAL, 1857). Os bens deixados 
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consistiram na Posse de terras de cultura, no 5o distrito de 
Passo Fundo, avaliadas em 6:150$000 réis, e de uma fração de 
campo e mato, que valia 2:300$000 réis. A segunda proprieda-
de talvez fosse aquela situada no Fachinal Matto Castelhano, 
no 1o distrito do município, com pouco mais de 1.000 m2 (cerca 
de 107 hectares), ao norte da primeira área (PLANTA, 1912). A 
Posse do Cruz situava-se, pela confrontação noroeste, na mar-
gem esquerda do rio Taquari, que integra a bacia hidrográfica 
Taquari-Antas. O lajeado Gritador marcou o limite sul da Pos-
se. Alguns outros lajeados e linhas de divisa seca formavam 
sua área poligonal, representada na Figura 1. Hoje ela integra 
o território do município de Marau/RS, emancipado em 1954.

                              Figura 1 – Planta da Posse do Cruz

Fo
nt

e:
 R

IB
E

IR
O

, A
. 

S
an

to
. 

C
ad

er
ne

ta
 d

e 
ca

m
po

, 
m

ap
pa

 e
 r

el
at

or
io

 d
a 

m
ed

iç
ão

 e
 

di
vi

sã
o 

da
 “P

os
se

 d
o 

C
ru

z”
. P

as
so

 F
un

do
, 1

91
8.

 A
H

R
 U

P
F.



Paisagens reconstruídas, memória e história

- 73 -

Manoel Xavier da Cruz e sua esposa tiveram seis herdei-
ros, mas Idalina Gonçalves da Silva não recebeu seu quinhão. 
A Tabela 1 detalha a divisão da Posse entre os aquinhoados, 
bem como a aquisição de lotes rurais por descendentes de imi-
grantes europeus que se estabeleceram no lugar como agricul-
tores e colonizadores em um grande movimento de migração, 
isto é, de 1875 a 1914, cerca de “80 mil imigrantes deixaram 
o Vêneto (54%), a Lombardia (33%) e, em menor número, o 
Trentino-Alto Ádige e o Friúli-Venécia Júlia, pelo Rio Gran-
de do Sul” (MAESTRI, 2005, p. 49). No caso do grande muni-
cípio de Passo Fundo, antes das emancipações de municípios 
próximos, a imigração e migração interna foram multiétnicas 
(NEUMANN, 2013).

Tabela 1 - Divisão da Posse do Cruz

Herdeiros e vendedores Área
(em m2) Compradores Área vendida 

(em m2)
Estácio Xavier da Cruz 2.311.424,53 Antonio Bernardi 193.600

Angelo Pagnussat 1.210.000
Alberto Zanatta 121.000

Francisca Salles Cruz 2.081.003,82 José P. Guimarães 242.000
Caetano Orssato 726.000

Manoel Gonçalves da Silva 522.868,65 Luiz Lorencetti 363.000
Etelvina Baptista Cruz 108.051,50 Eugenio Laime 108.051
Ernestina Gonçalves 

Baptista
108.051,50 Eugenio Laime 108.051

5.131.400,00 3.071.702

Fonte: RIBEIRO, A. Santo. Caderneta de campo, mappa e relatorio da medição e divisão da 
“Posse do Cruz”. Passo Fundo, 1918. AHR UPF.

Como se pode calcular a partir da Tabela 1, há uma di-
ferença de 2.062.698 m2, ou seja, uma parte da Posse não es-
tava vendida em 1918 e continuou pertencendo a alguns dos 
herdeiros, que permaneceram mais próximos à costa do rio 
Taquari. José P. Guimarães revendeu seu lote rural para Bal-
doino França. Angelo Pagnussat e Caetano Orssato permuta-
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ram duas áreas (RIBEIRO, 1918). O trabalho do engenheiro 
agrimensor serviu, portanto, também para regularizar transa-
ções realizadas antes e informalmente, que estavam como uma 
posse em comum. Os documentos que redigiu informaram so-
bre a existência de um mapa anterior, de 1917, fornecido pela 
Secretaria de Obras Públicas do estado do Rio Grande do Sul, 
no qual a Posse tinha área de 5.131.400 m2. A nova medição, 
contudo, chegou a 5.623.675 m2, isto é, 492.275 m2 a mais, que 
foram repartidos entre dois dos herdeiros (RIBEIRO, 1918).

A Posse do Cruz deveria se adequar à Lei de Terras de 
1850 e ao seu regulamento de 1854, que definiram a compra 
como única forma válida para a aquisição de terras. A legis-
lação anterior previa a possibilidade de legitimar a posse, ou 
seja, de regularizar posses existentes antes da Lei de Terras 
(BRASIL, 1850, 1854; ZARTH, 1997).

O trabalho e o olhar do agrimensor
O trabalho técnico do agrimensor consistiu em estabe-

lecer marcos e estacas de referência, iniciando pelo lajeado 
Gritador (marco zero ou primordial), medir distâncias, levan-
tar ângulos com o teodolito, anotar as informações obtidas em 
sua caderneta de campo, abrir picadas para permitir o acesso, 
calcular o perímetro e as áreas, marcar divisas, redigir o me-
morial e confeccionar a planta. Um trecho da descrição do pró-
prio engenheiro, estabelecendo o perímetro do lote de Antonio 
Bernardi, ajuda a compreender: “Partindo do M0 [marco zero], 
em direcção ao MI, até aos 495 ms, onde estabeleci o MI, segui 
d’este marco com uma defleção de 91’ ao E, rumo EO, por li-
nha secca, com uma extensão de 455 [m] até o perimetro geral, 
onde estabeleci o MII, d’este marco fui seguindo pelo perimetro 
geral até o ponto de partida” (RIBEIRO, 1918, não paginado). 

O memorial e a caderneta contêm, ainda, a descrição de 
características da paisagem e do meio ambiente da época. “Os 
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mattos estão bastante devastados, havendo grandes esten-
sões cobertas por capinsaes, capoeiras e algumas cobertas por 
grammados”, observou Ribeiro (1918), se referindo à Floresta 
Ombrófila Mista ou com araucárias ou, então, de pinheirais 
que predominavam nessa parte do planalto do Rio Grande do 
Sul, hoje incluídas no Bioma Mata Atlântica. “Não obstante”, 
escreveu ele, a Posse “contem ainda alguns pinheirais e madei-
ra de lei que estão sendo explorados, em parte, pelo coproprie-
tário Angelo Pagnussat, que para esse fim montou um enge-
nho movido a vapor próximo do lageado da ‘Mortandade’, mas 
fóra do immovel” (RIBEIRO, 1918, não paginado).

Alguns estudos sobre o repovoamento por imigrantes 
europeus vindos ao Brasil no século XIX, ou por seus descen-
dentes, mostram que a extração do pinho, madeira da Arau-
caria angustifolia, e de outras espécies madeiráveis de alta 
densidade ou com valor comercial, bem como o extrativismo 
de erva-mate (Ilex paraguariensis, St. Hilaire), tiveram algu-
ma importância nos projetos de colonização do sul do país, não 
se limitando à agricultura e à pequena pecuária (GERHARDT, 
2009, 2011; TEDESCO, 2013). De acordo com os descendentes 
de Angelo Pagnussat, as atividades da serraria foram encerra-
das em 1935, quando não havia mais madeira de boa qualida-
de para beneficiar.

O engenheiro observou que “o terreno é bastante acci-
dentado e muito pedregoso”, que as “Terras são boas para o 
cultivo do milho, feijão, parreiraes, que ali são cultivados com 
bons resultados” e completou “são porém excellentes para o 
plantio de trigo, tendo dado optimos resultados as experien-
cias feitas” (RIBEIRO, 1918). Tais observações não têm, dire-
tamente, relação com o trabalho técnico do agrimensor, mas 
evidenciam a visão de engenheiros e de autoridades ligados à 
Secretaria de Obras Públicas do governo estadual, orientados 
pela ideia de progresso. Quando registrou as águas presentes 
na Posse, além de listar o rio Taquari, o lajeado do “Cruz”, a 
sanga do “Jica” ou do “Vica” e outros, apontou a existência de 
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“algumas vertentes sem nenhum valor mechanico, visto o pe-
queno volume de suas aguas” (RIBEIRO, 1918), ou seja, seu 
olhar buscou localizar cursos de água que poderiam fornecer 
força motriz para atividades econômicas.

Observou e registrou que moravam “no immovel sete fa-
mílias, sendo duas nacionaes e cinco de nacionalidade italiana” 
(RIBEIRO, 1918). Na planta confeccionada (Figura 1), repre-
sentou as habitações, permitindo saber quem residia nos lotes 
rurais e onde. Não representou graficamente, contudo, a estra-
da que ligava a sede da vila Marau à cidade de Passo Fundo, 
citada no memorial, que hoje corresponde à rodovia RS 324. 
Listou, por fim, os confrontantes da Posse do Cruz, herdeiros 
de outras famílias com sobrenomes de origem luso-brasileira: 
Francisco Xavier de Castro, Rosa Marianna de Souza e Maria 
Izabel dos Santos.

Paisagem feita de camadas de memória
Para o geógrafo Milton Santos, “Tudo aquilo que nós ve-

mos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. Essa pode ser 
definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. 
Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, mo-
vimentos, odores, sons, etc.” (1991, p. 61). Contudo, a “paisa-
gem não se cria de uma só vez, mas por acréscimos, substitui-
ções; a lógica pela qual se fez um objeto no passado era a lógica 
da produção daquele momento” e, por isso, “Uma paisagem é 
uma escrita sobre a outra, é um conjunto de objetos que têm 
idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes momen-
tos” (SANTOS, 1991, p. 66). São camadas de história vivida e 
de memórias que se acumulam e se combinam.

O lajeado da Mortandade e a localidade rural de São 
Luiz da Mortandade são indícios da toponímia para inferir 
que ali aconteceu um evento traumático, que carece de pes-
quisa histórica. Sabe-se que houve confrontos violentos entre 
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grupos do povo caingangue e outros grupos sociais em mea-
dos do século XIX (BERNARDI, 1992 apud AGUIRRE, 2007;  
BRINGMANN, 2010). Os caingangues pertencem ao grupo lin-
guístico macro-jê. Tradicionalmente, habitavam diversos terri-
tórios do sudeste e sul do Brasil, inclusive a bacia hidrográfica 
do rio Taquari-Antas (LAROQUE, 2015). Esses confrontos cor-
respondem a uma camada de memória anterior a colonização 
por imigrantes, que data do início do século XX.

A Figura 2 representa outras duas camadas de memória, 
pois sobrepõe, por aproximação, a área da Posse do Cruz com 
uma imagem de satélite atual. A sobreposição das Figuras 1 e 
2 não é exata, porque faltou o georreferenciamento.

Figura 2 – Sobreposição da área da Posse do Cruz com uma imagem de 
satélite atual
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A Floresta Ombrófila Mista, predominante no lugar es-
tudado, havia sido significativamente alterada até 1918 pela 
ação indígena, pelo trabalho dos posseiros e pelo labor dos colo-
nizadores imigrantes. A partir do início do século XX, contudo, 
o ritmo das transformações se acelerou, pois aumentou a po-
pulação humana na área, sofisticaram-se os recursos técnicos 
para a extração e o beneficiamento da madeira, com destaque 
para o motor a vapor presente nas serrarias, e ampliou-se o 
mercado para a madeira beneficiada, amplamente utilizada 
na construção de residências e na instalação de ferrovias. De 
outro modo, o consumo de lenha em fogões domésticos, fornos 
de olarias e motores a vapor também aumentou consideravel-
mente.

A Figura 2 evidencia o intenso desmatamento no interior 
da Posse do Cruz no decorrer de cerca de 100 anos (1918-2016), 
e a transformação da área florestada em espaço para a agricul-
tura, enfim, evidencia a construção de uma nova paisagem so-
bre a anterior. Restam, hoje, no lugar correspondente à Posse, 
alguns importantes fragmentos da floresta original (Figura 3), 
sob pressão da agricultura voltada para exportação, que obje-
tiva ampliar a área cultivada. Outros poucos fragmento flores-
tais, visíveis na imagem, são monocultivos de Eucalyptus spp. 
A área urbana e industrial de Marau se aproxima, atualmente, 
do extremo sul do que foi a Posse.
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Figura 3 – Fragmentos florestais

A agricultura de subsistência e de abastecimento do 
mercado regional, que marcou os núcleos de colonização por 
imigrantes, ajudou a construir uma paisagem colonial carac-
terizada pelos cultivos agrícolas, pelos potreiros destinados 
à pequena pecuária, pelas residências e demais benfeitorias 
rurais e pelas capelas, escolas e cemitérios comunitários. Par-
tes da floresta nativa foram mantidas, em muitos casos, como 
fornecedora de lenha ou como espaços reservados à exploração 
futura. A construção dessa paisagem colonial resultou de uma 
combinação complexa dos elementos naturais e do trabalho 
humano, na qual houve acréscimos e substituições. O historia-
dor Sílvio de Souza Correa (2009) argumentou como a intro-
dução de plantas vindas da África, no sul do Brasil, produziu 
uma africanização da paisagem. De forma semelhante, a opção 
pelo cultivo do milho, do trigo e da uva, entre outros, embora 
não constituíssem uma novidade, marcou a paisagem colonial.
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Considerações finais

Este texto apresentou um restrito exercício de pesquisa 
histórica, com base em uma fonte principal, que foi interpre-
tada a partir da abordagem da história ambiental e do concei-
to de paisagem. Evidenciou-se como o documento cartográfico, 
neste caso acompanhado do memorial e da caderneta de campo 
do agrimensor, é uma preciosa fonte para o historiador. A hi-
drografia, que pouco muda no decorrer do tempo, ajuda a fazer 
a conexão entre os mapas anteriores e os atuais.

Discutiu-se, ainda, que a paisagem pode ser resultado de 
uma construção constante, que não ignora as características 
naturais e inclui a ação humana. Nesse sentido, a paisagem é 
uma sobreposição de camadas de memória que estão combina-
das. Os sucessivos despovoamentos e repovoamentos do espaço 
e a interação humana com o ambiente produzem paisagens 
complexas, que têm características da história vivida em vá-
rios tempos.

Por fim, o estudo de um recorte espacial tão específico, 
tão reduzido, ligado à história regional, permite observar par-
ticularidades únicas, que não podem ser compreendidas isola-
damente, mas exigem vínculos com a história mais ampla.
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As estâncias das reduções 
Guaranis – a Estância Santiago

Pedro lgnácio Schmitz
José Afonso de Vargas
Jairo Henrique Rogge

Introdução

A estância de criação de gado fez parte da primeira orga-
nização econômica dos colonizadores ibéricos na Bacia 
do Rio da Prata. Ela era um local de produção, não de 

vida social. 
Desde o começo, a cidade foi o centro da vida administra-

tiva, social e religiosa; nela viviam os cidadãos com suas famí-
lias. Na estância permanecia só quem não tinha recursos e ves-
timenta adequanda para manter uma casa urbana. A estância 
ficava aos cuidados de um administrador e de peões recrutados 
entre mestiços, índios e negros escravizados. Nela, produzia-
-se riqueza, mas  essa riqueza não permanecia na estância 
levando-se nela uma vida pobre e isolada; suas estruturas se 
reduziam às instalações necessárias para o trabalho. O patrão 
fazia inspeções ocasionais, mas a sua própria vida e a de sua 
família se concentravam no centro urbano, onde participavam 
das atividades políticas, sociais e religiosas. Essas caracterís-
ticas eram partilhadas pelas estâncias espanholas e pelas das 
reduções que os jesuítas organizaram com os índios guaranis.

A estância, suas personagens e seu modo de vida se tor-
naram importante objeto de folclore e se transformaram em 
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patrimônio para grande parte da população rio-grandense e 
além-fronteiras. Com a intensificação do estudo das Reduções 
Guaranis a partir da primeira metade do século XX, o olhar se 
voltou também às suas estâncias. Historiadores buscaram, nos 
velhos documentos, alguma informação sobre o seu funciona-
mento e a sua importância, Viajantes do século XIX menciona-
ram ruínas perdidas nos campos, pesquisadores locais põem 
foco em estruturas atribuídas às reduções nas suas comuni-
dades, mas a imagem produzida é fragmentária e imprecisa, 
necessitando de pesquisas mais sistêmicas.

Como as estâncias pertencem a uma tradição de manejo 
de gado que se estabeleceu pela Bacia Platina, pode-se supor 
que haja elementos comuns com as estâncias das cidades espa-
nholas e das primeiras instalações portuguesas, especialmente 
nas estruturas construídas. Como, então, distinguir o que é 
próprio das reduções e o que é de outras entidades ou etnias? 
A documentação jesuítica oferece algumas informações sobre o 
manejo do gado, como veremos no item seguinte, mas é pouco 
precisa com relação à localização exata das construções cor-
respondentes. A tradição mantida por gerações passadas e o 
relato de antigos viajantes de que na área não existiam cas-
cos de estâncias portuguesas podem ser indicadores de origem 
missioneira. A coincidência com o espaço de antigas estâncias 
das reduções é outro auxiliar. A técnica de construção ajuda 
parcialmente por ser simples e comum; tampouco ajudam os 
resíduos domésticos dessas pobres instalações. Mesmo assim, 
conseguimos identificar algumas dessas construções, mostrar 
seu papel histórico e insinuar seu funcionamento. É esse o tra-
balho que apresentamos sobre a Estância Santiago, um posto 
de manejo de gado da grande Estância da Redução de Yapeyu.

Cada uma das reduções tinha, junto à sede, instalações 
para os animais de serviço, bois de canga, vacas de leite, cava-
los e mulas para transporte e reprodução, animais pequenos, 
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como porcos, ovelhas, galinhas, além de currais para o gado, 
trazido da vacaria ou da estância para abate durante o ano. E 
cada redução passou a ter, no século XVIII, depois de consoli-
dar sua estrutura construída, também uma estância externa, 
às vezes bem longe da sede. Essas estâncias cobriram o Rio 
Grande do Sul desde a encosta do planalto até o Rio Negro, 
na República Oriental del Uruguay e desde o Rio Uruguai até 
próximo ao litoral atlântico. Nelas se realizava a reprodução 
do gado que garantia a carne para os povoados missioneiros 
(FLORES, 1979). 

A Redução de Yapeyu, hoje uma pequena cidade argenti-
na, era a mais meridional das 30 missões, que existiam no sé-
culo XVIII. Ela foi criada em 1626 ou 1627, na margem direita 
do rio Uruguai, frente a uma grande ilha que divide o rio em 
dois canais bastante rasos, permitindo a passagem da cidade 
argentina para os campos da margem esquerda, onde se esta-
beleceu a grande estância de criação. Seus limites eram, a oes-
te o rio Uruguai; ao norte o Ibicuí; a leste, o Ibirapuitã; ao sul, o 
Queguay e o Negro na R. O. del Uruguay (Figura 1-a). Em seu 
pleno funcionamento, a estância abrigaria mais de 500.000 va-
cas, além de muitos cavalos, burros, mulas e ovelhas. Junto 
à redução, na margem direita do rio, havia outros campos de 
criação, especialmente para animais menores, como ovelhas, 
cabras, porcos e aves, que integravam a grande estância.

A Estância de Yapeyu pode fornecer elementos para com-
preender como teriam sido os campos de criação de gado nas 
reduções da primeira metade do século XVIII. Na saída do vau 
do rio Uruguai, que dava passagem da sede da redução para 
os campos da outra margem, existia o Posto do Aferidor, o local 
do controle do gado produzido e de sua comercialização. Esse 
lugar, na primeira colina depois do vau, preserva uma casa 
da época, ladeada de extensas taipas de pedra (até 600 m) e 
delimitadores de espaço formados por árvores e capim alto. A 
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antiga casa, de três compartimentos e vários anexos, é habi-
tada pelo dono do terreno, que mantém suas repartições e ca-
racterísticas construtivas básicas. Até há poucos anos ainda 
conservava a cobertura original de palha; hoje ela está coberta 
por telhas de fibrocimento (Figura 2-b). Ela se encontra nas 
coordenadas geográficas 29o27’00.83”S – 56o45’46.14”W, no 
município de Uruguaiana, RS, e é facilmente visualizada na 
imagem de satélite, porque está bem em frente à grande ilha 
formada pelas areias despejadas pelo Ibicuí no rio Uruguai, 
confrontando a cidade argentina de Yapeyu (VARGAS, 2015; 
VARGAS; SCHMITZ, 2015). 

A grande estância era dividida em postos de manejo, isto 
é, em estâncias menores, que, segundo Furlong (1962), podiam 
chegar a onze, doze ou mais. Eles ocupavam a parte setentrio-
nal e central do território, não existindo vacas na parte meri-
dional da estância, do Rio Aranguá ao Queguai, segundo mapa 
de Nussdorfer (FURLONG, 1962).

Nosso texto apresenta a estrutura material da Estân-
cia Santiago, um dos numerosos postos da grande estância da 
Redução de Yapeyu, na margem oriental do rio Uruguai. Sua 
história de manejo de gado cobre um século, da década de 1660 
à década de 1760. As estruturas apresentadas no trabalho são 
posteriores a 1730, quando a Estância de Yapeyu, junto com a 
de São Miguel, foi declarada reserva de emergência para todos 
as reduções, sem prejuízo do abastecimento a ser fornecido a 
seu próprio povoado. O posto em estudo dista aproximadamen-
te 8 km do Posto do Aferidor e provavelmente é um dos mais 
próximos a ele. 

A parte empírica de nosso trabalho se baseia em ar-
queologia histórica de superfície, sem intervenções no solo. 
Os dados foram alcançados por observação local, fotografia e 
imagens de satélite, além de consultas à tradição popular e à 
documentação histórica.
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Para contextualizar os dados empíricos sobre o posto, 
retirados de Vargas (2015) e Vargas e Schmitz (2016), reuni-
mos informações proporcionadas por escritos jesuíticos antigos, 
como os de José Cardiel (1918), Antonio Sepp (1958), Pablo 
Hernandez (1913), e de compiladores posteriores, como Guil-
lermo Furlong (1962), Aurélio Porto (1943), Luis Gonzaga 
Jaeger (1958), Arnaldo Bruxel (1960, 1961), Ernesto Maeder 
e Ramon Gutierrez (1995), Rafael Carbonell de Masy (1989), 
Fernando La Salvia (1988) e Artur Barcelos (2000). 

O manejo de gado nas reduções dos 
guaranis

A partir de 1609, os jesuítas reuniram tribos indígenas 
guaranis da Bacia do Rio da Prata em povoados, chamados Re-
duções, no sul do Paraguai, no nordeste da Argentina, no Rio 
Grande do Sul (Tape), no norte e oeste do Paraná (Guairá) e no 
sul de Mato Grosso do Sul (Itatim). Para formar esses povoa-
dos, que começavam com mil a mil e quinhentos indivíduos e 
podiam chegar a cinco mil, eles reuniam os caciques de aldeias 
espalhadas pela região, cada cacique trazendo algumas deze-
nas de seguidores. Esses caciques mantiveram seu papel de 
coordenadores de um grupo de famílias durante todo o período 
missionário e ainda depois.

Essas pequenas tribos tinham conseguido, até então, 
produzir uma subsistência adequada, cultivando plantas tro-
picais em roças abertas na mata, caçando mamíferos e aves, 
apanhando peixes em rios e arroios e coletando outros produ-
tos da natureza. A redução das tribos a um espaço limitado 
com início de um plano urbano, como estava escrito na legisla-
ção colonial, tornava impraticável o tradicional modo de vida e 
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desencadeou longos anos de fome, até se consolidar uma nova 
organização econômica, baseada em grandes plantações comu-
nitárias na proximidade da redução, na manutenção de culti-
vos familiares na mata sob a coordenação dos antigos caciques 
e na introdução de animais domésticos para corte, leite, tração, 
montaria e para banha, lã e ovos. O gado bovino, que formaria 
a base dessa sustentação, era conseguido por compra ou por 
doação de estancieiros dos vizinhos campos de Corrientes. 

Algumas reduções fundadas nas décadas de 1620 e 1630, 
como as dos índios Tapes do Rio Grande do Sul, possuidores 
de campos com boas pastagens, conseguiram, em pouco tempo, 
criar rebanhos de alguns milhares de cabeças de gado. Quan-
do, na década de 1630, por causa dos ataques dos bandeiran-
tes paulistas, eles foram obrigados a se retirar do Tape para 
a margem argentina do Rio Uruguai, não puderam levar esse 
gado, que Furlong (1962) já calculava estar em 30.000 cabeças. 
Mas continuaram a considerá-lo sua propriedade, mantendo 
vigilância sobre ele. Inclusive, para aumentá-lo, fizeram nele 
uma nova inserção de gado em 1644. Esses animais, deixa-
dos livres, multiplicaram-se e se expandiram acima das ba-
cias, agora despovoadas, dos rios Ibicui, Jacuí e Camaquã, até 
o rio Negro na R.O. del Uruguay, alcançando a proximidade do 
mar. Assim se criou o imenso rebanho de animais selvagens, 
conhecido como Vacaria do Mar, que, por sua extensão, recebia 
vários nomes regionais (BRUXEL, 1960, 1961; CARBONELL 
DE MASY, 1989; BARCELOS, 2000). 

A Vacaria do Mar foi o primeiro grande socorro dos po-
voados missioneiros fugidos do Guairá no Paraná, do Itatim 
no Mato Grosso do Sul e do Tape no Rio Grande do Sul devido 
ao avanço das bandeiras paulistas. Os retirantes se tinham 
aglomerado entre os rios Uruguai e Paraná na Argentina e na 
margem direita do Paraná no Paraguai.
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Em 1660 a Vacaria do Mar chegou ao conhecimento das 
autoridades provinciais espanholas e, a partir de 1677 ou 1678, 
com as primeiras autorizações do governo do Rio da Prata para 
a retirada de animais, ela se foi estabelecendo como a reserva 
de gado dos povoados missioneiros (AURÉLIO PORTO, 1943; 
BARCELOS, 2000). 

Para sua utilização, cada redução organizava uma expe-
dição anual de captura e transporte dos animais necessários 
para o consumo. Para o total dos povoados, seriam cerca de 
100.000 cabeças por ano. Cardiel (1918, p. 486-487) e Hernan-
dez (1913, p. 206) descrevem como se reunia esse gado.

Saem a vaquear cinquenta ou sessenta índios [seria o correspon-
dente a uma, duas ou três tribos], levando cada um cinco cavalos 
de reposição. Levam um pequeno rebanho de vacas mansas e [che-
gando na vacaria] o colocam num elevado, onde elas podem ser 
vistas pelas vacas silvestres. A conveniente  distância cercam este 
rebanho trinta ou quarenta índios, dispersando-se os demais para 
recolher as vacas bravas mais próximas, que, vendo o rebanho, 
se aproximam, afastando-se os guardas para lhes dar passagem. 
De modo igual procedem para recolher outras, até que reuniram 
todas as das cercanias. Então os vaqueiros se juntam ficando um 
ou mais na frente do rebanho, os outros flanqueando-o a cavalo, 
empurram o rebanho até o ponto onde também outros se irão re-
colher do mesmo modo e na mesma ordem. [...] Durante a noite 
mantêm reunido o gado cercando-o com fogueiras. Desta maneira, 
no espaço de dois ou três meses, cinquenta índios recolhem para 
seu povoado cinco a seis mil vacas num território de cem léguas. 
(Tradução nossa). 

Yapeyu, que, segundo Cardiel (1918), teria aproximada-
mente 1.700 famílias, já em 1660 reuniria gado da Vacaria do 
Rio Negro, parte da Vacaria do Mar na R. O. del Uruguay, para 
fundar uma primeira estância, denominada São José, na mar-
gem oriental do rio Uruguai. Ela não prosperou e teve de ser 
abandonada por causa do permanente confronto com os índios 
não guaranis da região (yaros, mboanes, charruas e outros), 
que saqueavam a estância, matavam os encarregados e tra-
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ficavam o gado para os portugueses do litoral (BARCELOS, 
2000).

Devido a esse e outros problemas e para evitar conflitos 
com os portugueses também interessados nesse gado, Don Ma-
nuel do Prado e Maldonado, Governador do Rio da Prata, so-
licitou, em 1701, que o gado das vacarias fosse recolhido para 
a proximidade das reduções. O mesmo já havia sido solicitado 
por Don Augustin de Robles em 1692. 

Com o desaparecimento do recurso à Vacaria do Mar, em 
1705 foi criado outro fundo de reserva de gado na Vacaria dos 
Pinhais, entre o Mato Castelhano e o Mato Português, no pla-
nalto do Rio Grande do Sul, empreendimento que comprometia 
todas as reduções (BRUXEL, 1960, 1961; CARBONELL DE 
MASY, 1989; MAEDER; GUTIERREZ, 1995). O empreendi-
mento não alcançou muita utilidade para as reduções funda-
doras, porque, em 1731, os portugueses, instalados na planície 
costeira do oceano, conseguiram abrir caminho pelos matos 
que a protegiam e, em pouco tempo, acabaram com o gado. A 
reação das Missões perante a perda também dessa reserva co-
letiva consistiu em cada povoado missioneiro criar uma estân-
cia particular para seu aprovisionamento. 

Complementarmente fundaram-se duas estâncias gran-
des, a de Yapeyu e a de São Miguel, que, além de abastecerem 
o seu povoado, seriam reserva de emergência, onde todos os 
povoados, quando houvesse falta de carne, podiam adquirir, 
por preços fixados, os animais que precisassem para consumo 
ou uso (FURLONG, 1962, p. 402). Nelas foram colocadas, ini-
cialmente, 50.000 cabeças de gado na expectativa de que ra-
pidamente sua reprodução chegasse a 200.000 (BARCELOS, 
2000, p. 335). Para seu próprio consumo a Redução de Yapeyu 
precisava de cerca de 10.000 vacas por ano,  isto é, consumia-se 
cerca de 30 a 40 vacas por dia.
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Antes da criação dessa estância, já a Redução de Yapeyu 
tinha sido importante centro de gado, como a vizinha Redução 
de La Cruz; ambas vinham transportando gado vacum e cava-
lar aos diversos povoados missioneiros, usando a rota Yapeyu, 
La Cruz, Santo Tomé, São Carlos, Candelaria; a partir dela, 
distribuíam o gado para os povoados próximos (FURLONG, 
1962, p. 406).

Segundo Furlong (1962, p. 179), cada uma das duas gran-
des estâncias criadas constava de dez, quinze ou mais postos 
de manejo distribuídos pelo terreno; cada posto teria cinco, dez 
ou mais rodeios. O posto se compunha de um conjunto de ca-
sinhas e ranchos, com seu arvoredo e sua horta, e nele viviam 
cinco ou mais famílias, com um índio (seu cacique?) que fazia 
de capataz, e anotava os animais que entravam, saíam, nas-
ciam e morriam. Num dos postos haveria uma capela principal, 
na qual viveria o Padre Estancieiro, mas em todos os postos 
haveria uma capela menor. Os postos seriam responsáveis por 
rebanhos de vacas, cavalos, mulas e ovelhas. 

Para se entender como teria sido o trabalho dos índios 
nos postos, é importante o registro de Furlong (1962) de que, 
em cada redução, existiam várias tribos com nomes de santos 
de 8 a 10 tribos por redução. Cada tribo tinha de 4 a 6 caciques, 
cada cacique 30, 40 ou mais seguidores que o acompanhavam 
nas tarefas. Todos, cacique e seguidores, tinham obrigação de 
cultivar seus campos e de recolher suas colheitas. Nesse ser-
viço externo, passavam seis meses por ano, nos outros, par-
ticipavam mais diretamente da vida no centro da redução. A 
suposição é de que, para o cultivo de suas roças no mato, o 
grupo destacado para os postos das estâncias também era com-
posto por um cacique e sua gente. Hemetério Veloso da Silveira 
(1979, p.14) fala em rodízio desses caciques nesse atendimento. 
Duas vezes por ano o cura visitaria as estâncias para atendi-
mento espiritual e controle das atividades.
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Furlong (1962) também indica que, para amansar as va-
cas, elas eram levadas a estâncias fechadas por todos os lados 
por banhados, rios e valos e divididas em rebanhos, cada um 
de 5.000 a 6.000 animais. No começo o rebanho era reunido 
todos os dias, até que ele se acostumasse com o lugar, depois, 
só duas vezes por semana, para que ele pudesse pastar mais. A 
reunião era feita num espaço mais elevado, onde, por 3 horas, 
se mantinha o gado cercado por guardas dando voltas a cavalo 
ou cercado por estacas. Assim o gado se tornava manso, multi-
plicava-se mais e não dava tanto trabalho aos cavalos quando 
era levado de um lugar para outro. Com a criação das grandes 
estâncias de Yapeyu e de São Miguel, os procedimentos se tor-
naram mais padronizados e as estruturas mais sólidas, como 
as conhecemos na Estância Santiago, que, a seguir, apresen-
tamos. 

Como seriam as atividades nessas estâncias? As anota-
ções de Antonio Sepp (1958, p. 37 e 38) permitem espiar pelas 
frestas da instituição. Talvez suas anotações estejam mais li-
gadas às estâncias próximas à redução, mas elas também têm 
validade para as externas, especialmente as duas grandes, de 
Yapeyu e São Miguel. Vale a pena lembrar que ele era pároco 
da Redução de São Miguel. Falando da reprodução dos ani-
mais nessas instituições, ele estabelece normas. A primeira: 
todos os dias, ao meio-dia, deve-se recolher ao curral grande 
as éguas com seus reprodutores, as burras com seus burros, as 
mulas com seus maridos, porque algumas éguas, burras e mu-
las, quando soltas no campo, não aceitam cruzar. A segunda: 
deve-se recolher ao curral pequeno, em separado, as crias nas-
cidas para tirar os vermes que as moscas causam no umbigo 
dos animais em tempo de calor.

Para a reprodução das ovelhas: em 15 de maio, dia de 
Santo Izidro, padroeiro dos agricultores, deve-se juntar 300 
carneiros, durante duas semanas, a lotes de 1000 ovelhas; e 
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outras duas semanas, outros 300. Com isso as crias nascem 
no dia 4 de outubro, dia do Cordão de São Francisco. Nesse 
período de parição deve-se juntar aos pastores adultos quatro 
crianças para acompanhar as ovelhas, recolher as nascidas em 
meio à macega e espantar os urubus que poderiam comer os 
olhos das recém nascidas. Não se deve soltar as ovelhas no 
campo enquanto estiver orvalhado e, no tempo frio, deve-se  
recolhê-las em galpões cobertos de palha, para defendê-las do 
vento frio do sul.

Sobre a tosquia: em novembro, deve-se primeiro tosquiar 
os carneiros, depois as ovelhas que têm mais de um ano de ida-
de. A tosquia será acompanhada por dois índios de confiança: o 
capataz (cacique) para contar as ovelhas tosquiadas e os sacos 
de lã produzidos e outro para anotar o resultado e acompanhar 
as carretas que levam o produto ao Padre Estancieiro. 

Cardiel (1978, p. 484 e 485) explica que os bois usados 
no trabalho eram domados quando tinham entre 4 e 5 anos. 
Primeiramente, eles eram amarrados por dois ou três dias sem 
comida, depois eram soltos com um tronco amarrado ao pes-
coço; enfraquecidos, eles ficavam mansos. Sobre a doma dos 
cavalos e mulas: devia-se prendê-los com 2 laços, encilhá-los e, 
esporeando-os pô-los a correr; com isso, em três ou quatro dias, 
ficam mansos. 

O número de animais na grande estância de Yapeyu, se-
gundo diversos autores, seria de aproximadamente quinhentas 
mil reses, outros sugerem um milhão. Durante a guerra contra 
os Sete Povos (década de 1750), que resultou da não aceitação, 
pelos índios, da transferência das reduções da banda oriental 
do Rio Uruguai para a margem argentina do mesmo rio, a es-
tância foi atravessada pelas tropas portuguesas e castelhanas 
coligadas, sofrendo grande perda de animais e prejuízo da es-
trutura. O mesmo aconteceu com as outras estâncias, sendo 
bem conhecidas as escaramuças com as tropas demarcadoras 
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na Estância de São Miguel, nas quais morreu o grande cacique 
Sepé Tiaraju.

Passados mais 15 anos, por ocasião da expulsão dos je-
suítas, em 1768, no inventário dos bens da Redução de Yapeyu, 
consta que, além de inumeráveis animais alçados no campo, a 
redução ainda teria 48.119 vacas de curral, 4.294 mulas, 1.049 
potros, 185 éguas, 451 burros reprodutores, 6.506 burros ordi-
nários, 7.964 bois mansos, 46.110 ovelhas e cabras, 5.973 cava-
los, entre redomões e mansos (CARDIEL, 1918). Os números 
também mostram a variedade de animais criados e presentes 
nas estâncias.

Com o fracasso da administração posterior à saída dos je-
suítas, em 1894, sobrariam 5.290 animais (BARCELOS, 2000, 
p. 345). A conquista do território pelos brasileiros, no começo 
do século XIX, arruinou a estância completamente. 

O conjunto dessas anotações pode dar alguma vida às 
ruínas da Estância Santiago, um dos postos da Redução de 
Yapeyu, apresentada a seguir.

A Estância Santiago a partir de suas ruínas

Para ilustrar a estrutura material desta vida campei-
ra usamos as ruínas da Estância Santiago, um dos postos da 
grande Estância de Yapeyu. Transcrevemos, com certa liberda-
de, os resultados da pesquisa de campo de Vargas (2015), em 
sua dissertação de mestrado, e do artigo preparado com seu 
orientador (VARGAS; SCHMITZ, 2016), acrescentando ilus-
trações de Jairo H. Rogge.
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Figura 1a - A Estância de Yapeyu baseada no desenho de Abel Vadel sobre 
o mapa de Bernardo Nusdorffer, em Furlong (1960, p. 403), com 
destaque para a localização do Posto do Aferidor e da Estância 
Santiago

 

Figura 1b - Estruturas da Estância Santiago, tendo por base imagens de 
satélite (Google Earth) e observações no terreno
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As ruínas da Estância Santiago estão localizadas a 
29o31’06.14”S – 56o42’30.59”W, na Fazenda Santa Rita, de pro-
priedade de Jorge Omar Borges Ferreira, no distrito de João 
Arregui, município de Uruguaiana, RS. 

Encontra-se na bacia do Arroio Puitã, afluente da mar-
gem esquerda do rio Uruguai, numa paisagem de campos on-
dulados com água disponível em banhados e arroios, de cor-
dões de mata margeando os cursos de água e de capões de mato 
distribuídos pelo campo.

As bases de pedra do centro administrativo e de três 
currais, tendo à sua frente o antigo arranchamento dos índios 
missioneiros, estão sobre uma colina. Descendo em direção ao 
Arroio Puitã, estão três grandes potreiros delimitados, em par-
te pelo arroio, seus afluentes e canais de água, em parte por 
vegetação arbórea e taipas de pedra. Ao redor dessas constru-
ções estendem-se os campos ondulados sem uma delimitação 
específica.

A casa e os currais de pedra estão em mata baixa esparsa, 
o lugar do arranchamento dos índios, os potreiros e os campos 
estão cobertos por capim. Hoje o gado da fazenda circula livre-
mente pelas ruínas.
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Figura 2a - Vista parcial das ruinas do prédio 1

Figura 2b - Vista parcial do prédio do Posto do Aferidor
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O prédio

As paredes de pedra do prédio, feitas de blocos e lajes de 
basalto local, apresentam altura máxima de 0,35 a 0,40 m e 
largura de aproximadamente 0,60 m. A fachada da casa está 
voltada para noroeste, para o campo onde passava a antiga 
estrada para o Posto do Aferidor, que dista oito quilômetros e 
tinha à sua frente o antigo arranchamento dos índios.

O prédio se divide em dois espaços (Figura 3-a). O espaço 
1 é retangular, mede 9,57 m por 9,05 m e mantém partes de 
muros nos quatro lados. O espaço 2, também retangular, mede 
6,80 por 9,05 m; conserva partes de muros de pedra em três la-
dos, havendo no quarto indícios de uma parede mais frágil, que 
poderia ter sido de pau a pique. Os muros conservados nos dois 
espaços sugerem que se trata de uma só construção, embora o 
encontro das paredes do espaço 1 com as do espaço 2 indique 
alguma descontinuidade construtiva. 

Não existe nenhum indício de piso consolidado com la-
jes ou ladrilhos. Também não há telhas. Não se encontrou ne-
nhum lixão nem artefatos cerâmicos e líticos espalhados. Ex-
tensa intervenção de um curioso, em 2007, também não expôs 
nenhum material.

Todas as paredes apresentam certa conservação. Em to-
das existem espaços desmoronados: na parede da frente, junto 
ao canto C; dois locais na parede do fundo do espaço 1; grande 
parte da parede do fundo do espaço 2; pequeno local na parede 
lateral direita do espaço 2, onde também existe uma larga en-
trada; um local na parede entre os dois espaços, onde também 
existia uma passagem.

A técnica de construção foi a sobreposição horizontal de 
lajes ou uma trama de blocos maiores, com os interstícios pre-
enchidos por fragmentos menores e barro. Na parte superior 
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dessa parede, há blocos regulares maiores, de faces aplanadas, 
que teriam servido de base para instalar a parede propriamen-
te dita, que seria de adobe (Figura 2-a). Os muros foram le-
vantados em valeta rasa no solo. Especialmente os cantos da 
construção, onde se encontram duas paredes, são feitos com 
lajes regulares maiores e, ainda, assentados sobre um gran-
de bloco trabalhado para lhe dar segurança (FURLONG, 1962,  
p. 240). As estruturas conservadas não representam mais do 
que as bases de paredes de adobe e serviriam para defender da 
umidade e da erosão pela chuva. Nos povoados missioneiros, 
essas bases de pedra tinham aproximadamente uma vara de 
altura (FURLONG, 1962, p. 243). Em contraposição, o prédio 
do Posto do Aferidor, que segue a mesma técnica construtiva 
missioneira, tem as paredes inteiras de pedra (Figura 2-b).

A construção tinha alguma solidez, com a parte inferior 
das paredes em pedra, a parte superior em adobe, o telhado de 
palha, o piso de terra. Uma porta grande abria o segundo espa-
ço para os currais e outra menor ligava os dois espaços. Não se 
reconhecem outras aberturas nas paredes. Nada sabemos da 
estruturação interna dos espaços, nem dos utensílios. 

O prédio se compunha de um compartimento maior, que 
seria a parte da administração, e de um compartimento menor, 
que seria o depósito de carros, arreios, ferramentas e alimen-
tos. 

No compartimento maior realizar-se-ia a administra-
ção da estância, e tomar-se-iam as decisões diárias do serviço. 
Nele  hospedar-se-ia o padre ou o irmão em visita de inspeção 
ao lugar, e realizar-se-iam serviços religiosos ocasionais. 

A 61 metros a leste estão os três currais, que são as es-
truturas diretamente ligadas ao manejo do gado do campo e 
dos animais domésticos, utilizados pelas famílias dos guaranis 
destacados para o serviço, cujo arranchamento formaria pe-
quena comunidade sob a coordenação de um cacique.
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Figura 3a - Planta do prédio 1 com indicação do estado de conservação das 
ruínas

Figura 3b - Croqui dos currais

Fo
nt

e:
 

Jo
sé

 
A

fo
ns

o 
de

 
Va

rg
as

 
e 

Ja
iro

 
H

en
riq

ue
 R

og
ge

.
Fo

nt
e:

 J
os

é 
A

fo
ns

o 
de

 V
ar

ga
s 

e 
Ja

iro
 H

en
riq

ue
 R

og
ge

.



As estâncias das reduções Guaranis – a Estância Santiago

- 101 -

Os currais

Há três currais, inteiramente cercados por bases de tai-
pas de pedra: um retangular e dois circulares. O retangular 
mede 50 m de frente, 43,60 m de fundo e 44,50 m de lado; en-
costado a ele está um curral circular, que mede 34 m de diâme-
tro. O terceiro curral, junto deste, também circular, mede 65 m 
de diâmetro (Figura 3-b). 

O curral retangular tem na parte frontal uma entrada 
de 3,60 m, que dá para o campo aberto; na lateral esquerda 
(visto da frente), uma entrada menor. No que seria o canto 
esquerdo, ele emenda com o curral circular menor através de 
um muro de pedra, muro aparentemente sem abertura. A pas-
sagem para este curral seria feita junto à entrada menor do 
curral retangular, onde existe pequena interrupção no muro. 
Esses currais não têm abertura para o potreiro 1, que está na 
sua retaguarda, somente para o campo fronteiro. O curral cir-
cular maior (3) tem duas grandes aberturas opostas: uma o 
liga ao campo; a outra abre-se para o potreiro 1; ele exerceria 
o controle do potreiro 1.

As cercas da frente, do lado esquerdo e do fundo do curral 
retangular têm paredes duplas de pedras, com um espaço não 
preenchido no meio delas. A parede lateral direita e a que une 
o curral menor à parede da esquerda parecem constituídas de 
uma só fileira de pedras. 

As cercas existentes apresentam a altura de uma pedra, 
e a impressão é de que elas nunca foram mais altas. As esqui-
nas e os umbrais das entradas são reforçados por blocos maio-
res. Blocos muito grandes, deitados, formam também a cerca 
de fundo do curral a qual confina com o campo aberto. 

As cercas dos currais circulares também são de paredes 
duplas e apresentam aberturas com reforço. 
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O que representam as paredes duplas com altura de 
apenas uma pedra? Não há indícios de que tenha havido mais 
pedras em cima dessas. Em outras instalações da Grande Es-
tância de Yapeyú estão aparecendo taipas inteiramente cons-
truídas com pedras, provavelmente, porque havia afloramen-
tos rochosos na proximidade, o que não parece ter ocorrido na 
Estância Santiago. As cercas da Estância Santiago poderiam 
ter sido de adobe, implantado sobre as bases de pedra existen-
tes; neste caso seria necessário fazer-lhes uma cobertura para 
protegê-las da erosão; mais provavelmente de pau a pique ou 
estacada de troncos,  com as bases reforçadas e defendidas por 
blocos de pedra, as cantoneiras e aberturas por blocos ainda 
maiores. Junto às paredes simples provavelmente também ha-
veria uma estacada de troncos. 

Quando havia disponibilidade de material na proximi-
dade, toda a altura da cerca podia ser construída com pedra, 
como no Posto do Aferidor, as paredes a prumo e o espaço inter-
no preenchido com pequenos blocos ou seixos ou também com 
uma estacada de madeira. 

Os currais serviriam para o manejo direto dos animais.   

Os potreiros

Na estância havia três potreiros de diferentes tamanhos, 
adjacentes às estruturas formadas pelo prédio, o arrancha-
mento indígena e os três currais, que se encontravam na parte 
mais alta do terreno. Todos os potreiros se estendiam até o ar-
roio Puitã, de águas permanentes, garantindo abastecimento 
seguro para o gado confinado; nos outros lados o fechamento 
do espaço consistia de valos cheios de água, mata densa ou tai-
pas de pedra. Os animais confinados nos potreiros não teriam 
como abandonar o espaço sem controle direto (Figura 1-b).
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O potreiro 1 ficava na retaguarda dos currais de pedra. 
A superfície é de, aproximadamente, dois hectares, com bons 
pastos e disponibilidade de água. A maior parte de seus limites 
é formada por valas de aproximadamente 1,50 m de largura, 
acompanhadas de pequenas árvores. O limite sul é formado 
pelo arroio Puitã, cujas margens estão cobertas por vegetação 
densa, que não permite travessia. O lado norte é, em grande 
parte, ocupado pelos currais. Não havia necessidade de ne-
nhum outro muro de pedra para deixar o potreiro bem fechado. 
A única entrada era pelo curral 3.

A área interna do potreiro apresenta, na atualidade, uma 
variação de pastagem: a mais próxima dos currais é de vege-
tação alta, tomada por espinheiros e não é utilizada para pas-
tagem. A fração de campo mais próxima ao arroio Puitã tem 
pastagem rasteira verde, utilizada para a alimentação do gado. 

 O potreiro 2 limita com o potreiro 1, está localizado à 
direita desse e começa a cinquenta metros do prédio 1. A su-
perfície é de, aproximadamente, oito hectares. 

O limite norte é formado por valas rasas, que estão se-
cas; o limite oeste, por valas fundas com água; o lado sul, pelo 
arroio Puitã; existem vestígios de muro no lado norte perto da 
entrada e no lado oeste, num espaço sem vala, que mantêm 
características das cercas de pedra dos currais. Todos os ele-
mentos que formam os limites supra indicados estão acompa-
nhados por árvores. A entrada do potreiro era no lado Norte, 
distante uns setenta metros do prédio, junto ao arranchamen-
to dos índios. Ele não tinha ligação direta com os currais.

A parte mais próxima do prédio é alta e pedregosa; a par-
te oposta é mais baixa e mais úmida. O pasto é limpo em toda 
a extensão. Esse potreiro poderia reunir até mil animais. 

O Potreiro 3 não está tão claramente definido como os 
potreiros 1 e 2. No lado norte, ele limita com o potreiro 1; no 
leste, é formado por um largo e denso mato e parte de uma cer-
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ca de pedra, bem conservada, que também cobre todo o sul; no 
oeste, o Arroio Puitã. Atualmente, o canto nordeste está aberto, 
sem mato, vala ou muro. 

O potreiro tem um pouco mais de quinhentos metros de 
diâmetro e mantém características semelhantes às dos outros 
potreiros.

O arranchamento dos índios missioneiros 

As famílias indígenas com seu cacique teriam sua mora-
dia na frente do prédio 1, num espaço sub-retangular de 5.697 
m2, limitado no lado direito pela cerca de pedra junto à entrada 
do potreiro 2; no lado esquerdo por um alinhamento de gran-
des blocos, acompanhados por uma fileira de árvores; no lado 
sul pela vizinhança do prédio 1; em direção norte; os campos, 
pelos quais passava o caminho que levava ao Passo do Aferidor. 
Seriam construções de pau a pique ou de madeira cobertas de 
palha, semelhantes àquelas dos povoados antes da introdução 
da pedra (ver localização na Figura 1-b). 

Nelas, algumas famílias indígenas com seu cacique mo-
rariam durante o tempo em que estavam destacadas para o 
atendimento do posto. Essa permanência se daria por reveza-
mento com outros caciques, dentro do esquema administrativo 
dos povoados missioneiros. 

A Estância Santiago estava ligada por um caminho ao 
Posto do Aferidor, no qual ficaria o administrador dos campos 
de criação. Ele exerceria o controle administrativo e, se fosse 
sacerdote, porque às vezes era um irmão, também faria o aten-
dimento religioso das famílias destacadas para os postos, man-
tendo o sentido civilizador e missionário do empreendimento.
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Discussão e conclusão

 Estruturas semelhantes às que descrevemos para a 
Estância de Yapeyu são conhecidas a mais tempo na área da 
antiga Estância de São Miguel. Luiz Gonzaga Jaeger (1958), a 
partir de uma viagem a Lavras do Sul, discutiu a origem mis-
sioneira de uma grande vala, de extensos muros de pedra e de 
outras ruínas atribuídas a essa instituição. Fernando La Sál-
via (1988) voltou ao local para trabalho mais elaborado, encon-
trando currais de características gerais e tamanhos semelhan-
tes aos da Estância Santiago em vários espaços da Estância de 
São Miguel. Salis (2013, p. 128) fotografou um curral circular 
de paredes duplas e entradas reforçadas em Aceguá, no mesmo 
território. A multiplicação desses currais deixa a sensação de 
que a Estância de São Miguel teria estado mais estruturada, 
mas isso pode ser resultado de maior investimento na pesquisa 
ou, simplesmente, de maior disponibilidade de rochas e pedras 
na região. Distância maior de sua redução também poderia ser 
considerada. Na de Yapeyu, proporcionalmente ao avanço do 
estudo, são descobertas estruturas mais sólidas em lugares 
onde há pedreiras ou afloramentos de rocha. Isso acontece no 
Posto do Aferidor, onde, além do prédio, existe uma taipa de 
pedra com 600 m de extensão, e já é conhecido ao menos mais 
um posto com altos muros formando currais. 

As estâncias externas das outras reduções, proporcio-
nalmente bem menores e responsáveis exclusivamente pelo 
abastecimento de seu povoado, talvez não chegassem a inves-
timentos construtivos semelhantes aos dos grandes criatórios 
considerados reserva de emergência de todas as missões e, com 
isso, se contentariam com um manejo mais simples de seu gado. 

A relevância da presente pesquisa não se encontra na 
visibilidade e no tamanho das estruturas apresentadas, mas 
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na tentativa de proporcionar uma visão orgânica de ruínas 
cuja origem missioneira responde mais claramente a critérios 
definidos, como os que, inicialmente, formulamos. Ela é uma 
amostra das estruturas que compunham os postos de manejo 
de gado de uma grande estância, que tinha, provavelmente, 
mais uma dúzia de postos semelhantes, cada um deles aten-
dido por um grupo de famílias com seu respectivo cacique. As 
construções, que podemos atribuir à década de 1730, período 
em que se estabeleceu a estância como reserva de gado para 
o conjunto dos povoados missioneiros, não eram sempre gran-
diosas, mas funcionais. A releitura das referências bibliográ-
ficas reunidas no item anterior sobre o tratamento do gado e 
a maneira de executar os serviços nos povoados missionários, 
encarregando-os aos caciques e famílias que o seguiam, per-
mite dar alguma vida a essas ruínas, repovoando-as. Não se 
trata, exclusivamente, de perceber a variedade e quantidade 
de animais que aí se criavam, o manejo cotidiano ligado a sua 
manutenção, reprodução, controle e negociação, mas também 
a vida dos homens, das mulheres e das crianças que aí viviam 
sob a coordenação de seus caciques, temporariamente afasta-
dos da vida no povoado da redução.

Os postos não eram autônomos, mas coordenados por 
uma estrutura central, estabelecida no Posto do Aferidor, na 
entrada do vau ou passo, pelo qual se chegava ao povoado, na 
outra margem do rio. Ele possuía uma sede maior e mais equi-
pada, com grandes espaços cercados, mas sem currais de ma-
nejo de gado. Esse centro, no qual moraria ou se demoraria o 
Padre Estancieiro, não só controlava o vau do rio, como também 
era encarregado da comercialização do gado e do atendimento 
humano e religioso das famílias missioneiras deslocadas, por 
turno, para o serviço do campo em seus diversos postos. 

A estância de Yapeyu, desde o começo, mas de modo es-
pecial a partir da década de 1730, abastecia o povoado de sua 
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redução e era local de aquisição de gado, por preços estáveis, 
para qualquer outro dos povoados missioneiros. Esse comér-
cio pouco interferia no mercado colonial de animais e de seus 
subprodutos, como couros, cebo e línguas, porque as cotas de 
venda para esse mercado eram bastante restritivas para as 
missões na legislação imperial.

Como as estâncias das cidades coloniais da Bacia Plati-
na, as estâncias missioneiras eram lugares de produção eco-
nômica para seus povoados, e os trabalhadores nelas estabe-
lecidos partilhavam pouco da vida política, social e religiosa 
das respectivas sedes. Nas estâncias missioneiras, os peões 
não eram populações estáveis e permanentes, mas grupos de 
famílias com sua liderança, deslocados temporariamente, por 
turno, com outros, sem provocar uma exclusão prolongada da 
estrutura, da vivência social e religiosa de sua comunidade. 
Essa parece ser uma importante diferença com relação a seme-
lhantes instituições privadas do período colonial. As famílias 
deslocadas permaneciam no sistema civilizatório e missionário 
estabelecido pelo Império para as populações indígenas. 

Finalmente, uma reflexão sobre o que é transformar em 
patrimônio as estâncias missioneiras: as ruínas são meros es-
queletos, mudos e feios; o que importa é reconstituir a vida 
que nelas pulsava. Essa nossa função pode ser representada 
na alegoria do Profeta Ezequiel (43,1-7). Quando o povo judeu 
exilado se considerava apenas um aglomerado de velhos ossos, 
Deus chamou o profeta, colocou-o num campo coberto por ossos 
desconjuntados e mandou que ele profetizasse sobre eles. En-
quanto ele profetizava, ouviu primeiro um rumor e, logo, um 
estrondo, provocados pelos ossos que se aproximaram uns dos 
outros, compondo esqueletos. Ele olhou e viu nervos e carne 
crescendo sobre os ossos e, por cima, a pele que começava a co-
bri-los. Mas os corpos não tinham nenhum sopro de vida. Deus 
mandou que ele profetizasse novamente, e o espírito entrou 
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nos corpos. Eles voltaram à vida e puseram-se de pé, formando 
uma imensa multidão. Ela representava o povo de Israel ani-
mado, decidido a abandonar o exílio e a voltar para a sua terra, 
reconstruir o templo e repovoar as cidades. Será que, alguma 
vez, chegaremos a fazer isso com as estâncias das reduções 
missionárias dos Guaranis? A profecia é um dom especial, mas 
não custa experimentar.
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O Patrimônio como metodologia 
extensionista: formação 

docente e educação comunitária

Ironita A. Policarpo Machado

Introdução

O patrimônio como metodologia extensionista, formação 
docente e educação comunitária nasceu com o Projeto 
Momento Patrimônio, fruto de trabalho extensionista da 

área de História da Universidade de Passo Fundo. Ele consti-
tui-se de algumas referências metodológica à formação docen-
te e à educação comunitária. O protagonismo desse trabalho 
é esforço conjunto de docentes e discentes dos cursos de gra-
duação e pós-graduação em História e da comunidade. Essa 
trajetória1 suscitou-nos reflexões no que se refere às seguintes 
questões: como os discentes e docentes aprendem e ensinam 
com a metodologia extensionista; as possibilidades e significa-
dos de os discentes de graduação e pós-graduação incluírem a 
extensão na sua formação; a incorporação da extensão no co-
tidiano acadêmico perpassa por estratégias que se constroem 
no tracejar da prática; e, por último, não menos importante, o 
imprescindível vínculo dialógico com a comunidade.

1 A trajetória que nos proporcionou as reflexões referentes ao patrimônio como me-
todologia extensionista de formação docente e educação comunitária está relata-
da no Anexo 1, intitulado PANORAMA DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CULTU-
RA E PATRIMÔNIO.
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Essas são questões às quais centramos as reflexões des-
te texto, que está estruturado em duas seções: na primeira, 
contextualiza-se a trajetória que nos trouxe até aqui; e, na se-
gunda, a extensão, o ensino e a pesquisa são articulados como 
possibilidade de um espaço universitário formativo de sujeitos 
críticos e comprometidos com a sociedade como eixo principal. 
Em ambas as reflexões, perpassa o patrimônio como metodolo-
gia extensionista de formação docente e educação comunitária.

A experiência com patrimônio no e do 
curso de História

A temática acerca do patrimônio, nos últimos anos do 
curso de História/UPF, vem se desenhando nas experiências 
de docentes e discentes estagiários no Museu Histórico Regio-
nal, no Arquivo Histórico da UPF, nas disciplinas de Metodo-
logia do Ensino de História e de Fundamentos e Práticas de 
Arquivo e Museu, ampliando-se em 2010 através do ensino, da 
pesquisa e da extensão com o Projeto Momento Patrimônio.2

O Projeto Momento Patrimônio é motivado pelo desejo 
de dar significado ao local e ao regional por intermédio do co-
nhecimento histórico e patrimonial. Assim, desde o princípio, 
objetiva-se promover o debate e a conscientização de lideran-
ças políticas, empresariais, universitárias e comunitárias acer-
ca da importância do patrimônio histórico, cultural, artístico e 
socioambiental regional e nacional, de modo a viabilizar polí-
ticas públicas de reconhecimento, preservação e tombamento 
do patrimônio. E, da mesma forma, fomentar na comunidade 

2 Para mais detalhes, conferir o Panorama de atividades do Programa Cultura e 
Patrimônio 2016, Anexo 1, no qual se apresenta uma visão do processo, desen-
volvido de metodologia extensionista.
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universitária, a integralização dos conhecimentos em nível de 
graduação, de pesquisa e de extensão, para a preservação e 
valorização do patrimônio, a valorização da memória e da cul-
tura, assumindo uma postura de cuidado de identificação com 
a comunidade, ao reconhecer as demandas sociais que susci-
tam de estudo, como compromisso, vocação e responsabilidade 
social universitária (MACHADO; ZANOTTO, 2014).

Assim, com o Projeto Momento Patrimônio, vinculado à 
tría de ensino, pesquisa e extensão, a partir de 2011, tem início 
a produção e veiculação de programas televisivos3 e radiofôni-
cos, contemplando questões da história, da memória e do patri-
mônio. Nessa trajetória, é que se constituiu uma metodologia 
extensionista, por meio de atividades que contemplam Cul-
tura, História e Patrimônio, transversalizados nos conteúdos 
curriculares, fieis aos objetivos primeiros, mas ampliados com 
a interdisciplinaridade entre os cursos da instituição (outras 
áreas de conhecimento) e de instituições parceiras. Portanto, 
a partir da produção de documentários, programas televisivos, 
desenvolvem-se cursos de formação continuada de docentes da 
educação básica, a partir de publicações acadêmicas e divul-
gações, busca-se dar conta das políticas de responsabilidade 
social, do compromisso social com a educação e com o ensino de 
história, de comunicação via mobilização e participação social 
em prol da formação da consciência histórica, da identidade e 
da cidadania.

É com essa  perspectiva, a formação da consciência histó-
rica, que o projeto se constitui, envolvendo docentes, discentes 
e comunidade; também visa a formação docente e o ensino de 

3 Para assistir aos programas acesse: https://www.youtube.com/watch?v= 
djAQcsSiie8 e http://tv.upf.br/; e, a publicação da Coletânea Momento Patrimônio 
composta de IV vol.; uma coletânea de DVDs e um livro infantojuvevil: Mestre Griô 
vai à escola (ver referências na bibliografia no final deste texto).

http://tv.upf.br/
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história, tendo por referência uma matriz epistemológica4, des-
tacando, para tanto, alguns princípios metodológicos à trans-
posição didática. Tomamos por referência as experiências prá-
ticas e o pensar metodológico da pesquisa histórica e do ensino 
de história, procurando atender às necessidades de formação 
dos discentes de graduação e da comunidade. Nesse sentido, 
estamos concebendo os estudos no campo da didática e da me-
todologia da História como derivados de um entrelaçamento 
indissociável entre história experiência, história ciência, prin-
cípios teórico-metodológicos e filosóficos, interesses cognitivos, 
significados e formas de representações histórico-didáticas, 
objetivando a transposição dos conhecimentos e saberes, sem-
pre atentos à relevância do saber histórico no cotidiano dos 
envolvidos.

Portanto, a questão basilar nesta reflexão é a conside-
ração de que a construção do conhecimento é um processo de 
aprender a aprender, de pensar e de sistematizar o pensado, 
com base em problemáticas postas pelo contexto onde se inse-
rem os sujeitos envolvidos (alunos, professores, comunidade). 
Essa metodologia, também pensada no ensino superior para 

4 A matriz disciplinar da ciência histórica proposta por Rüsen tem por objeto de 
reflexão os princípios do conhecimento histórico, para fundamentar e garantir a 
solidez científica da pesquisa histórica. Essa matriz constitui-se de cinco elemen-
tos, utilizados para organizar o conhecimento histórico como processo cognitivo 
científico e, no caso deste texto, a reflexão e a análise da operacionalização da 
reconstrução curricular dos cursos de formação de professores de história, do 
ensino de história como conhecimento escolar –, não só a orientação do professor 
com vistas ao ensino de história, mas também como referencial à reflexão teórico-

-metodológica e historiográfica com o próprio aluno acerca da pesquisa histórica. 
Para o autor, a matriz é composta pelos interesses pelo conhecimento sobre o 
passado; pelas perspectivas teóricas que orientam a pesquisa; pelas metodolo-
gias, técnicas de pesquisa e pelas diversas fontes; pelas formas de representação 
do passado por meio de narrativas; e pelas funções didáticas dos conhecimentos 
históricos em cada contexto sociocultural. Ver em: Jorn Russen, Reflexão sobre 
os fundamentos e mudanças de paradigmas na ciência histórica alemã ocidental. 
(In: NEVES, A. B; GERTZ, R. E. A nova historiografia Alemã. Porto Alegre: Ed. da 
Universidade, 1987. p. 14-40).
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formação docente, assume o desafio de romper com o “mero 
assimilar” do ensino tradicional e busca assumir o papel de 
incentivo à pesquisa na condição propedêutica construtiva, ali-
cerçando a discussão acadêmica como estudo autônomo e contí-
nuo. Nessa perspectiva, segundo Rüsen, a didática da história,  

[...] não é como uma ferramenta que transporta conhecimento his-
tórico dos recipientes cheios de pesquisa acadêmica (universida-
des) para as cabeças vazias dos alunos. [...] A Didática da História 
é parte integral dos estudos históricos já que ela desempenha um 
papel importante na escrita e na compreensão histórica. Ou seja, 
os problemas da didática da história não cabem à pedagogia, mas 
à própria ciência histórica (2014, p. 8).

O que nos interessa esclarecer, orientados pelo pensa-
mento de Rüsen na construção e desenvolvimento de nossas 
práticas docentes, e na condução do projeto ora em questão, é 
o fato de que a didática da história, correspondendo ao quinto 
vetor da matriz disciplinar da história, foca a função do co-
nhecimento, a consciência histórica, ou seja, a forma como o 
conhecimento histórico volta ao contexto sociocultural, no caso 
do projeto, o patrimônio; quanto a este fator, nossa orientação 
se deteve nos elementos constitutivos da identidade social – 
local/regional/nacional – nas concepções e reconhecimento do 
patrimônio cultural dos grupos sociais e instituições a que es-
tamos vinculados, para os quais a educação patrimonial torna-
-se símbolo e lugar de memória. Ainda, podemos aferir, nesta 
perspectiva da didática da história, as funções e os usos da 
história na vida. Nas palavras Rüsen:

A didática da história analisa agora todas as formas e funções de 
raciocínio e conhecimento histórico na vida cotidiana, prática. Isto 
inclui o papel da história na opinião pública e as representações 
nos meios de comunicação de massa; ela considera as possibilida-
des e limites das representações históricas visuais em museus e 
explora diversos campos onde os historiadores equipados com esta 
visão podem trabalhar (2014, p. 12).



O Patrimônio como metodologia extensionista: formação docente e educação comunitária

- 115 -

Na prática, nessa perspectiva da didática da história e 
das ações extensionistas acerca do patrimônio, a discussão e 
elaboração do(s) projeto(s) é feita em conjunto com os discen-
tes, bem como do estudo dos objetos que ele exige (patrimônio 
e educação patrimonial, metodologia de transposição didática), 
na instrumentalização e nas trocas com os docentes das redes 
de ensino. De modo específico, o Projeto Momento Patrimônio 
tem preconizado que os estudos patrimoniais devem ser em-
preendidos como prática pedagógica e foco de estudo, tanto 
para o aprofundamento e a produção de conhecimento, como 
para sua difusão nos ambientes e nas situações formativas dos 
discentes e docentes envolvidos. Isso decorre de um compro-
misso com a comunidade que nos situamos e estudamos, inves-
tindo na extensão e na pesquisa como premissa fundamental e, 
assim, evidenciando seu compromisso com o ambiente em que 
se insere o aprender e o ensinar.

Essa perspectiva da metodologia extensionista vai ao en-
contro de uma vertente teórica que tem discutido a Educação 
Histórica na Europa (Alemanha e Portugal principalmente) e 
no Brasil;5 um movimento histórico comprometido com uma 
reflexão mais profunda e ampla sobre os fundamentos dos es-
tudos históricos e sua inter-relação com a vida prática em geral 
e com a educação em particular. Nesta etapa, não tomamos a 
didática da história, a Educação Histórica e a Consciência His-
tórica como objetos de investigação, mas, sim, suas premissas 

5 Alemanha: Jorn Rüsen; Portugal: Isabel Barca; Brasil: Maria Auxiliadora Moreira dos 
Santos Schmidt (coordenadora do Laboratório de Educação Histórica, da UFPR); 
Luis Fernando Cerri (coordenador do grupo de Estudos em Didática da História, vin-
culado ao Departamento de História e ao Programa de Pós-Graduação em Educa-
ção, da UEPG); e, Circe Maria Fernandes Bittencourt (professora do Programa de 
Estudos Pós-Graduados em Educação, da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo)..
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orientativas à formação docente e à metodologia extensionista. 
Sintetizadas, nas palavras de Rüsen6:

Somente quando a história deixar de ser aprendida como a mera 
absorção de um bloco de conhecimentos positivos, e surgir dire-
tamente da elaboração de respostas a perguntas que se façam ao 
acervo de conhecimento acumulados, é que poderá ela ser apro-
priada produtivamente pelo aprendizado e se tornar fatos de de-
terminação cultural na vida humana (RÜSEN, 2010. p. 42).

Ou, usando outras palavras, o projeto tem como meta 
produzir-se através de uma perspectiva extensionista que 
transversaliza todas as suas ações. Nesse sentido, as ativida-
des mais pontuais são apenas um dos resultados da proposta 
extensionista e interdisciplinar intrínseca que nos mobiliza. 
Pensar e agir com base nesse tripé, considerado indissociável 
e necessário, faz de nossa atuação um compromisso social e 
uma meta de vida, dada a relevância, premência e urgência de 
debater, difundir e refletir sobre o patrimônio, sobre a memó-
ria, sobre a história, a formação e prática docente e, em decor-
rência, sobre a identidade. Ainda, a indissociabilidade ensino-
-pesquisa-extensão, manifesta-se na qualidade da formação 
acadêmico-científica, profissional, ética e política de discentes 
e docentes. Essa interação se materializa também na forma de 
práticas e compromissos que desenvolvam processos de ensi-
no-aprendizagem eficientes, que promovem a relação teoria-
-prática e a formação integral dos sujeitos.

Nesse contexto, a relação entre ensino, pesquisa e exten-
são se articula neste projeto por meio das atividades desenvol-
vidas tanto nos limites físicos da Universidade, quanto fora 
desses, ou seja, na comunidade, durante as quais docentes e 

6 As sistematizações produzidas por Rüsen oferecem ao pesquisador da Educação 
Histórica uma série de problemas a serem discutidos em seu artigo “Aprendizado 
histórico”, que tem sua tradução para o português, publicada no ano de 2010 
juntamente com uma série de textos que evolvem essa temática cujo título é Jörn 
Rüsen e o ensino de História de  Schmidt; Barca, Martins (Org.), 2010.
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discentes precisam exercitar as relações políticas e sociais e 
aplicar o conhecimento científico, bem como trazer de volta 
para a universidade as demandas da comunidade e os novos 
temas, para serem debatidos e pesquisados no processo ensino-
-aprendizagem investigativo.

De forma pontual, com o objetivo de exemplificar, pode-
mos citar algumas ações educativas, tais como: na graduação, 
os temas acerca do patrimônio estão transversalizados nas 
disciplinas de conhecimento histórico e nas de formação peda-
gógica e, especificamente, nas disciplinas de Práticas e Está-
gios de Arquivo e Museus, Metodologia do Ensino de História 
e de Pesquisa e Prática em História I, II e III; no Programa 
de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado), por meio da linha 
de pesquisa Cultura e Patrimônio, com várias dissertações já 
defendidas e algumas teses em andamento, bem como com pro-
jetos de pesquisa e extensionista propostos e desenvolvidos por 
egressos em suas cidades de origem.7

De caráter extensionista, mas estreitamente relacionado 
à pesquisa e ao ensino, destacamos as seguintes atividades:8 
o Programa Televisivo e Radiofônico Momento Patrimônio 
(atual mente está sendo transmitida a 5ª Temporada, composta 
de 8 programas, produzidos a partir de documentários grava-
dos nos três estados do sul do Brasil); a editoração e publica-
ção do 4º e 5º volume de livro acadêmico voltado à formação 
continuada de professores da Educação Básica e à formação 
docente de graduandos de História e de licenciaturas afins; e, 
ainda, a editoração de um livro infantojuvenil. Na perspectiva 
de ações sistemáticas de acordo com as demandas comunitá-

7 Entre outras ações, por exemplo, destacamos: Egressa da UPF realiza exposição 
sobre a vida da Comunidade Váycupry. Disponível em: <http://www.upf.br/noticia/
egressa-da-upf-realiza-exposicao-sobre-a-vida-da-comunidade-vaycupry>. Banco  
de dissertações e teses PPGH/UPF. Disponível em: <http://ppgh.upf.br/index.php/
dissertacoes-defendidas-ppgh>. 

8 Ver Anexo 1.

http://www.upf.br/noticia/egressa-da-upf-realiza-exposicao-sobre-a-vida-da-comunidade-vaycupry
http://www.upf.br/noticia/egressa-da-upf-realiza-exposicao-sobre-a-vida-da-comunidade-vaycupry
http://ppgh.upf.br/index.php/dissertacoes-defendidas-ppgh
http://ppgh.upf.br/index.php/dissertacoes-defendidas-ppgh
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rias, registramos: Workshop “Educação e Patrimônio”, voltado 
para a formação continuada de professores da educação básica 
e, também, para a capacitação de acadêmicos do curso de His-
tória, objetivando o trabalho com a temática do patrimônio; 
ciclo de oficinas “O Patrimônio em Sala de Aula”, atividades 
em escolas municipais e estaduais de Passo Fundo (parceria 
com CRE e SME); entre outras atividades.9

Apresentamos, agora, a proposta do Rede de Memórias, 
subprojeto do Projeto Momento Patrimônio, em desenvolvi-
mento, com duas dimensões: uma de formação continuada de 
professores, com ações extensionistas de instrumentalização 
ao desenvolvimento de projetos de educação patrimonial nas 
escolas, e, a outra, de pesquisa para acompanhamento teórico-
-metodológico do processo. Esse último, como projeto de pes-
quisa, toma por referência o princípio de que o patrimônio só 
tem sentido e duração quando os diversos grupos constituin-
tes da sociedade sentem-se parte dele, ou seja, a natureza e a 
cultura são vivas quando pertencem a uma população da qual 
constituem o patrimônio. Entende-se que o desenvolvimento 
local perpassa pela concepção e prática da gestão do patrimô-
nio feita o mais próximo possível dos atores e dos possuidores 
desse patrimônio, de modo a garantir sua vivência. Assim, a 
cultura, a memória e o patrimônio como elementos constitui-
dores de identidades devem ser compreendidos, teorizados e 
politicamente projetados, considerando as representações e as 
práticas sociais dos envolvidos histórica e socialmente por meio 
dos fazeres cotidianos, das apropriações e significações dos dis-
tintos grupos. Isso, na perspectiva de desenvolver um méto-
do, que, inicialmente, denominados de “rede de memórias”10, 

9 Ver: MACHADO; ZANOTTO. Momento Patrimônio. Erechim: Graffoluz Editora e 
Indústria Gráfica Ltda, 2015, v. IV; e, Comunidade – O que o Patrimônio histórico 
tem a me dizer? Revista Universo UPF, n. 5, 2013, p. 16.

10 Ver em: MACHADO, Ironita P. Rede de Memórias: Patrimônio e História Regional. 
Revista Memória em Rede, Pelotas, v. 4, n. 10, jan./jun.2014.
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é capaz de democratizar, reconhecer e valorizar a diversidade 
cultural, patrimonial e histórica.

O objetivo principal do subprojeto de pesquisa Rede de 
Memórias: patrimônio e história regional é compreender como 
os objetos e fazeres cotidianos das diferentes comunidades são 
apropriados e significados pelos distintos grupos. Ou seja, é 
analisar e interpretar de que forma esses elementos passam a 
constituir a memória, o patrimônio e a representação da cul-
tura e da identidade local e regional por intermédio da imple-
mentação do método da “rede de memórias”, bem como am-
pliar o debate historiográfico e teórico-metodológico acerca do 
patrimônio. Nesse sentido, intenta-se estabelecer o nexo entre 
teoria e contexto, cultura burocrática política e relações de 
poder de grupos sociais pela definição de suas identidades na 
construção do lugar onde vivem, em torno das problemáticas 
da memória, do patrimônio e da história.

Aqui, entre algumas respostas da pesquisa, destaca-se 
a interpretação de que as comunidades definem e reconhecem 
seus patrimônios para além do que o poder público e a univer-
sidade reconhecem. Em outras palavras, as comunidades (es-
colar e demais grupos socioculturais que compõem a comuni-
dade) identificam, reconhecem e significam o que diz respeito à 
memória, à cultura e ao patrimônio do seu bairro, de seu grupo 
social e familiar, de suas experiências, e, em muitos casos, não 
se reconhecem como pertencentes identitariamente na histó-
ria, no patrimônio e nas vivências do município/cidade, região 
e país. Essa conclusão analítica pode ser um referencial para 
quem trabalha com educação patrimonial: os sujeitos signifi-
cam o que é próximo, vivificado e perceptível na memória de 
seus pares e dos lugares (espacial e temporal) em que se desen-
rola seu cotidiano familiar e social.

Dessa forma, a articulação no aspecto da indissociabi-
lidade entre ensino, pesquisa e extensão inspira cuidados in-
tensos e permanentes por parte da Universidade, uma vez que 
é a possibilidade de propiciar aos sujeitos a vinculação entre 
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formação pessoal e profissional com compromisso social. As-
sim, é fundamental realizar a avaliação sistemática e o diálogo 
constante com as forças organizadas da sociedade, que têm 
nela uma instituição responsável pelo desenvolvimento e pela 
gestão do conhecimento (UPF: PDI 2012-2016, p. 25).

Apontamentos para uma metodologia 
extensionista de formação docente 
e educação comunitária por meio do 
patrimônio

A história como possibilidade significa nossa recusa em aceitar os 
dogmas, bem como nossa recusa em aceitar a domesticação do tem-
po. Os homens e as mulheres fazem a história que é possível, não 
a história que gostariam de fazer ou a história que, às vezes, lhes 
dizem que deveria ser feita. Paulo Freire.

E, assim, tem sido. Fazemos a história que é possível. 
E, nesse fazer, temos em vista os princípios e as práticas da 
reflexão na ação11 e da autoconsciência como docentes e discen-
tes, no processo de aprender e de ensinar como uma forma de 
política cultural e de uma pedagogia do concreto. Mas antes de 
adentramos nessa reflexão que, por sua vez, objetiva indicar 
alguns apontamentos para uma metodologia extensionista de 

11 Giroux, na obra Os professores como intelectuais, discute e defende a tese de que 
o professor e alunos devam trilhar o caminho teórico e prático como intelectuais, 
ou seja, uma forma de repensar e reestruturar a natureza da atividade docente é 
encarar os professores como intelectuais transformadores. A categoria de intelec-
tual é útil de diversas maneiras. Primeiramente, ela oferece uma base teórica para 
examinar-se a atividade docente como forma de trabalho intelectual, em contraste 
com sua definição em termos puramente instrumentais ou técnicos. Em segundo 
lugar, ela esclarece os tipos de condições ideológicas e práticas necessárias para 
que os professores funcionem como intelectuais. Em terceiro lugar, ela ajuda a 
esclarecer o papel que os professores desempenham na produção e legitimação 
de interesses políticos, econômicos e sociais variados por meio das pedagogias 
por eles endossadas e utilizadas (1977).
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formação docente e educação comunitária através do patrimô-
nio, precisamos fazer três considerações que, por sua vez, tam-
bém são referenciais metodológicos.

A primeira consideração é a questão de o porquê fazer 
essa discussão num momento em que vivemos um movimento 
de reforma educacional que apresenta aos professores tanto 
uma ameaça, quanto um desafio, que parecem sem preceden-
tes na história brasileira, ao menos da história recente. Confi-
gurada por uma série de reformas educacionais que mostram 
pouca confiança na capacidade dos docentes, da escola pública 
e do ensino superior de oferecerem uma liderança intelectual 
e moral para a juventude de nosso país, ignora o papel que os 
docentes desempenham, tanto na formação docente, quanto na 
atuação escolar, na preparação dos discentes para serem cida-
dãos ativos e críticos, ignorando a inteligência e a experiência 
que eles poderiam oferecer em tal debate.

O contexto político e ideológico não parece favorável para 
nós, docentes. Entretanto, ele nos oferece o desafio de unirmo-
-nos ao debate público com seus críticos, bem como a oportu-
nidade de nos engajarmos em uma autocrítica, muito neces-
sária, em relação à natureza e à finalidade da preparação de 
docentes: nos cursos de licenciatura e nas formas dominantes 
da escolarização.

Portanto, encontramos, neste contexto, a necessidade de 
uma perspectiva teórica, redefinindo a natureza da crise edu-
cacional e, ao mesmo tempo, fornecendo as bases para uma 
visão alternativa para a formação docente de jovens acadêmi-
cos e continuada de docentes da educação básica. Assim, é ne-
cessário a precondição teórica para que possamos efetivar a 
reestruturação organizativa, estabelecendo uma voz coletiva 
no debate atual, bem como enfrentar não apenas a crescente 
perda de poder entre os docentes e instituições educacionais 
em torno das condições de seu trabalho, mas também as mu-
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danças na percepção da comunidade acadêmica, escolar e em 
geral quanto a seu papel de praticantes reflexivos.12

O patrimônio como possiblidade de educação 
comunitária,13 segunda consideração, não é a única possibi-
lidade do desenvolvimento da metodologia extensionista, ao 
contrário, são plurais e diversas as temáticas, as áreas e as 
ações de caminho-ponte, de duas vias dialógicas, entre univer-
sidade e comunidade e integralidade de conhecimento – ensino, 
pesquisa e extensão. Mas, aqui, a experiência que norteia as 
reflexões circunscreve-se ao patrimônio, porque entendemos 
que o professor-pesquisador deve e pode problematizar a ques-
tão da memória, uma vez que o patrimônio é potencial à forma-
ção da consciência histórica.

Ou, usando outras palavras, as pessoas utilizam sua me-
mória de maneira subjetiva, ou seja, às vezes as lembranças 
nos arrebatam, e, eventualmente, é necessário esquecer e re-
alizar o luto; dando um tratamento “racional” à memória, o 
historiador tem o dever de, ao trabalhar com as fontes (neste 
caso, o patrimônio), desvelar a memória manipulada. Nas pa-
lavras de Ricoeur:

12 A obra de Donald Schon, Educando o profissional reflexivo um design para o en-
sino e aprendizagem (2000) é um excelente referencial à discussão do aprimo-
ramento da performance dos docentes de cursos profissionalizantes (formação 
docente). Em específico, busca-se compreender a importância de uma formação 
baseada em um ensino reflexivo. Ainda, elencam-se elementos de aprimoramento 
do processo ensino-aprendizagem e suas inter-relações no cotidiano de uma es-
cola profissionalizante, as quais tomamos como referência no cotidiano do projeto 
Momento Patrimônio.

13 Educação comunitária é aqui tomada como processo ativo, autônomo, plural e 
dinâmico no cotidiano dos sujeitos integrantes de grupos autodeterminados por si 
de comunidade que interagem às dinâmicas externas do grupo de convívio, quan-
do reconhecidas e chamadas a compartilhar saberes. Tomamos por referência a 
definição de Thompson (1987, 2005), de que a comunidade é algo heterogêneo, 
que guarda elementos da tradição, um ethos de comunidade, de relações mais 
antigas, da mesma maneira que incorpora aspectos novos.
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Nesse nível aparente, a memória imposta está armada por uma 
história ela mesma ‘autorizada’, a história oficial, a história apren-
dida e celebrada publicamente. De fato, uma memória exercida é, 
no plano institucional, uma memória ensinada; a memorização 
forçada encontra-se assim arrolada em benefício da rememoração 
das peripécias da história comum. O fechamento da narrativa é 
assim posto a serviço do fechamento identitário da comunidade. 
História ensinada, história aprendida, mas também história ce-
lebrada. À memorização forçada somam-se as comemorações con-
vencionadas. Um pacto temível se estabelece assim entre rememo-
ração, memorização e comemoração (2007, p. 98).

Essa memória forjada dentro dos grupos sociais é enten-
dida por Michel Pollak como promotora de um sentimento de 
identidade, esse, visto, superficialmente, como a construção de 
sua própria representação, de como a pessoa vê a si mesma e 
de como pretende ser vista pelo grupo. Para a construção de 
identidade, três elementos seriam fundamentais: a unidade 
física, a continuidade no tempo e o sentimento de coerência 
(POLLAK, 1992, p. 205). Portanto, a questão da memória, no 
nosso entendimento, questão central do patrimônio, pode ser 
pensada no ofício do professor-pesquisador, nas palavras de 
Guimarães:

Ao construir o passado como projeção do presente e desejo de fu-
turo, a história é capaz de disciplinar este passado segundo os 
sentidos importantes para o presente em construção, conjurando 
incertezas e dúvidas próprias de um mundo vivendo em meio ao 
turbilhão de mudanças que parecem inviabilizar uma referência 
ao passado nos termos de uma busca de comparações com o pre-
sente, como forma de extrair soluções para a ação no mundo (2000, 
p. 26). 

Essa sensação de permanência do passado no presente 
é um indicativo de que uma das funções do processo histórico 
é construir identidades que se relacionam em uma vivência 
política e social. Isso fica claro quando pensamos na História, 
disciplina escolar, ou na que é promovida pelas administrações 
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públicas. Essa afirmação se materializa na escolha dos ele-
mentos celebrativos que virão à luz e dos eventos e monumen-
tos do passado que constituirão a memória e a história, e na 
oficialidade do que é patrimônio, continuamente relembrada, 
ou ruminada, uma Cultura Histórica, como acusava Nietzsche:

Um homem que quisesse sempre sentir apenas historicamente se-
ria semelhante àquele que se forçasse a abster-se de dormir, ou ao 
animal que tivesse de sobreviver apenas de ruminação e rumina-
ção sempre repetida. Portanto, é possível viver quase sem lembrar 
e mesmo viver feliz, como mostra o animal; mas é inteiramente 
impossível, sem esquecimento, simplesmente viver (1996, p. 65).

Dessa forma, o estudo da memória coletiva e, entre ou-
tras possibilidades, do patrimônio e do ensino de história, em 
relação à sua função, é uma forma de reforçar sentimentos de 
pertencimento e fronteiras sociais: 

A referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos 
e das instituições que compõem uma sociedade, para definir seu 
lugar respectivo, sua complementaridade, mas também suas opo-
sições irredutíveis (POLLAK, 1989, p. 9).

Sendo assim, o patrimônio figura como um desses ele-
mentos de “coesão” da sociedade/comunidade e, por isso, um 
alvo desse enquadramento de memória, passível de ser utili-
zado pelos órgãos públicos, pela mídia e pelas elites políticas e 
socioculturais de “origem”. Aqui cabe o desafio e o compromis-
so do professor-pesquisador de instrumentalizar-se ao diálogo 
com os órgãos públicos e a comunidade em geral por meio de 
reflexões acerca desse enquadramento e da pluralidade cultu-
ral e subjetiva dos protagonistas desse local e região.

Nessas condições, todos os envolvidos com a metodologia 
extensionista, por intermédio do patrimônio, constituem-se no 
protagonista principal, sendo a questão do protagonismo a ter-
ceira consideração. Aqui tratamos de discente ou aprendiz, do-
cente ou professor, escola ou universidade, comunidade escolar 
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ou escola mais pela necessidade linguística de nos fazer enten-
der e pela tradição distintiva14 que, socialmente, criamos, com 
base no lugar que “nos enquadram e nos enquadramos”, do que 
por aquilo que a experiência nos indica. Da mesma forma, não 
tanto as distinções socioculturais e políticas entre as práticas 
e as reflexões, o papel desempenhado nas ações que cada um 
ocupa tradicionalmente, mas a vivência cotidiana, no tracejar 
do projeto, nos mostra caminho diverso desse.

Assim, a opção é por trabalharmos sem a distinção e o en-
quadramento social tradicional. Na experiência do desenvolvi-
mento das atividades de ensino-pesquisa-extensão, vemos-nos 
como professores-pesquisadores, “ensinantes-aprendentes”, 
cada qual se reconhecendo como integrante da equipe de tra-
balho, ora docente-discente, ora discente-docente. Por exemplo, 
a medida que o graduando em formação docente estuda, pes-
quisa e transpõe o conhecimento produzido na prática histó-
rico-patrimonial, ele torna-se docente; e o docente, à medida 
que ouve os discentes e os colegas docentes da educação básica, 
apreende e elabora diretrizes para avaliar e revisitar suas teo-
rias e metodologias acadêmicas, ou seja, professor-pesquisador 
e ensinante-aprendente; por meio das ações extensionistas, to-
dos participam ativamente desde o diagnóstico sociocultural, 
o levantamento dos problemas de pesquisa, a elaboração de 
hipóteses da pesquisa à elaboração de conhecimento, à elabo-
ração do projeto de intervenção até o seu desenvolvimento. E, 
ainda, é importante destacar que esse trajeto metodológico não 
se dá exclusivamente nas cercanias da universidade, ao con-
trário, acontece, também, com a comunidade e na comunidade.

14 Tomamos a referência de Bourdieu de que a distinção é uma denúncia violenta e, 
ao mesmo tempo, uma inspiração para um modelo de compreensão dos mecanis-
mos sociais e culturais, que retira os fatores econômicos do epicentro das análises 
da sociedade, porque remete as práticas de consumo culturais a uma estrutura 
relacional (BOURDIEU, 2007).
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Nada mais ilustrativo desse trajeto metodológico do que 
a experiência de estar discutindo em equipe e ouvir dos jovens 
professores-pesquisadores expressões como: “mas professora, 
creio que se fizermos desta forma”; “entendo diferente, penso 
que poderíamos”; “proponho que façamos assim”; “vamos pen-
sar e elaborar uma estratégia que contemple o conteúdo patri-
monial e as memórias dos moradores”; entre outras expressões 
que tivemos o prazer de presenciar e guardar na memória, pois 
revelam a autonomia intelectual e a estratégia de pensar juntos.

É, então, imensamente importante que as propostas 
acerca do patrimônio, como metodologia extensionista e possi-
bilidade de formação docente e de educação comunitária, via-
bilizem um processo de apreender, de pensar e de entender a 
sociedade em que vivem nos seus diferentes aspectos e o seu 
próprio papel dentro dela, como também possibilitar aos pro-
tagonistas o aprender a entender o conteúdo, os métodos e a 
sociedade; assim, com relação à formação, vê-la criticamente, 
sendo capazes de intervir no mundo onde vivem.

Diante disso, podemos pressupor que identidades não 
são dadas, são construídas e assimiladas por todos nós, por 
meio de nossas ações cotidianas no trabalho, nas relações so-
ciais e nas formas de lermos e concebermos o mundo. Assim, de 
forma específica, com base na experiência dessa metodologia 
extensionista, propomos indagar e experienciar como se tem 
efetivado e quais possibilidades de ampliação, provisoriamen-
te, podemos propor: a orientação à formação do docente em 
história crítica perpassa a premissa do professor-pesquisador 
como agente principal de uma leitura e escrita que delineiam 
elementos de identidade docente e, também, a respeito da re-
cepção do conhecimento produzido na e pela sociedade.

Portanto, à formação de professores, em nível de gradua-
ção ou continuada, à educação comunitária, na relação univer-
sidade e comunidade, é necessário abandonar a concepção e a 
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prática de funções tradicionais (o que detêm o conhecimento e 
o que deve recebê-lo) tornar a reflexão na ação dinamizadora 
e organizadora de informações, de conhecimentos; e promover 
práticas educativas, incluindo grupos com saberes diferentes, 
pois têm a perspectiva integradora e transdisciplinar. Desde 
que docentes e discentes, nas palavras de Rodrigues, assumam 
uma postura de

[...] problematizador, permanentemente questionador, não sub-
misso, que duvide do que é ambíguo, amplie o que é insuficiente, 
entenda o que é polêmico e rejeite o que é falso [...], a identifica-
ção de atores e dos seus interesses, a leitura nas entrelinhas, a 
montagem de relações entre os fatos, a explicação de processos 
e a avaliação dos resultados dessas operações mentais, são ins-
trumentos preciosos que o professor e seus alunos devem traba-
lhar com constante afinco em uma persistente busca de qualidade  
(RODRIGUES, 2003, p 7-8).

Portanto, o ensino-aprendizagem e a função do ensinan-
te-aprendente (aqui corresponde ao discente, ao docente, aos 
integrantes da comunidade), com significação política e social, 
estão no pressuposto e na prática da pesquisa, do ensino e da 
extensão como sinônimo de descoberta orientada pelos prin-
cípios da reflexão na ação e da autoconsciência, estão no pro-
cesso de aprender e de ensinar como uma forma de política 
cultural e cultura do conhecimento por meio de uma pedagogia 
do concreto.

Além das reflexões até aqui feitas, passamos a sintetizar, 
a seguir, alguns elementos para uma metodologia extensionista 
de formação docente e educação comunitária pelo patrimônio. 

• Pressuposto: qualquer proposição que se pretender à 
formação docente e à educação comunitária restrin-
gindo-se a decretos e regulamentações legais, acarre-
tará na manutenção do “pedagogismo ingênuo” ou, na 
melhor das hipóteses, num “modismo” de incorporar 
às reformas curriculares “inovações” historiográficas 
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ou pedagógicas ou conteúdos culturais/patrimoniais; 
estaremos alimentando o círculo da “reprodução”, 
portanto, estaremos fadados ao fracasso de avanços 
significativos; é sumamente necessário trabalhar em 
equipe, sob a perspectiva de que o processo de projeto 
deva ter a orientação da reflexão na ação (GIROUX, 
1997), com base na realidade, no conhecimento e na 
subjetividades dos envolvidos;

• Princípio para a prática: a formação conjunta na 
aprendizagem dos métodos das diferentes disciplinas, 
áreas de estudos e dos diversos conteúdos são como 
aspectos mutuamente inclusivos de um mesmo pro-
cesso formativo, dando origem as ações formativas 
do professor-pesquisador e dos membros da comuni-
dade envolvida, e, assim, reconhecendo a capacidade 
reflexiva e criativa de todos sob o novo design para o 
ensino-aprendizagem (SCHÖN, 2008);

• Teoria e prática: mediação de métodos, autoapren-
dizagem, informação-conhecimento, na prática coti-
diana dos sujeitos partícipes do processo, fazem-se 
presentes e, em nossa interpretação, merecem ser 
destacados como possibilidades a serem vivenciadas;

• Postura ético-política: colocar-se à disposição para 
trabalhar com a diversidade de cotidianos, sujeitos, 
desejos e compreensões; enfim, é estar disposto a sair 
do “lugar de conforto” e das “consagrações acadêmi-
cas”, adentrando no universo da integralização do en-
sino, pesquisa e extensão e tendo por objeto de estudo 
as possibilidades e os limites de integrar à formação 
docente a experiência do desenvolvimento, simultâ-
neo, de conteúdos conceituais e procedimentais cor-
respondentes às diretrizes da formação do docente, do 
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historiador, do conhecimento histórico, da cultura, e 
dos saberes comunitários;

• Embasamento teórico-metodológico orientador da 
elaboração e do desenvolvimento do projeto (ensino, 
pesquisa e extensão) e demais ações dele advindas: 
centra-se na concepção de formação docente como pro-
cesso pessoal e singular e de redes de conhecimento 
vocacionados ao desenvolvimento de habilidades e 
competências sociais, humanas e profissionais;15

• Vivência da metodologia investigativa da pesquisa-
-ação, da rede de memórias (MACHADO; ROSSANI; 
SILVA, 2006) e da intervenção patrimonial comunitá-
ria (MACHADO, 2015): viabilizam a análise e inter-
pretação de aspectos revelados pela prática, que se 
constituem em objeto e fonte, sempre demandando 
dados à interpretação, por exemplo:

a) quanto às atividades específicas do projeto (Momento 
Patrimônio sob a tríade extensão, pesquisa e ensino) –  
a pesquisa realizada pelos acadêmicos para funda-
mentar teórico-metodologicamente as atividades, na 
condição de professor-pesquisador ou ensinantes-
-aprendentes, segue mais ou menos as seguintes eta-

15 Formação docente e redes de conhecimento, sob os métodos da investigação-for-
mação: processo de formação que permite a articulação de uma rede coletiva de 
trabalhos entre os envolvidos, os alunos em formação e os professores atuantes 
nas redes de educação básica (desenvolvimentos de seminários, oficinas, avalia-
ção pedagógica do intercâmbio entre o espaço escolar e os espaços patrimoniais 
museológicos, ambientais, culturais, etc., planejamento e desenvolvimento de 
temáticas simultaneamente nos diversos espaços, etc.), da investigação-ação e 
rede de conhecimento – processo deliberativo, dentro da reflexão prática por meio 
de processo formativo e articulado de uma rede coletiva de trabalho, processos 
interativos de intercâmbio de conhecimentos (entrecruzamento de estudos espe-
cíficos das disciplinas do curso de graduação e estudo de temáticas patrimoniais, 
metodológicos; oficina de intercâmbio de conhecimentos teórico-práticos entre os 
graduandos estagiários, demais graduandos do curso de história e professores 
das redes de ensino, e professores universitários de diferentes áreas. Referen-
ciais: Elliott (1999); Nóvoa (1998); Veiga e Cunha (1999).
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pas: debate em equipe; formulação de problemática 
orientadora à pesquisa; debate e escolha dos procedi-
mentos metodológicos e métodos adequados ao tema 
proposto. Portanto, em todas as etapas, os envolvidos 
elaboram conhecimentos; e, a divulgação do conhe-
cimento produzido, é feita por meio da intervenção 
desses nas gravações e entrevistas dos programas 
televisivos, na elaboração de textos sobre a temática, 
com a função de dar suporte histórico e patrimonial 
às edições dos programas, de orientar o desenvolvi-
mento das oficinas, workshops, reuniões de formação, 
etc., assim, todos estão na condição de professor-pes-
quisador, demonstrando também a função didática do 
conhecimento produzido.

b) competências do professor-pesquisador os envolvidos 
foram adquirindo competência prática e teórica atra-
vés da elaboração dos projetos temáticos/históricos/
patrimoniais, ora individualmente, ora coletivamen-
te. Assim, além de desenvolver a capacidade de pes-
quisar em diversos campos do conhecimento histórico 
e patrimonial, consequentemente, desenvolvem-se 
habilidades com atividades práticas em: arquivos, 
tratamento metodológico com documentação; acervo, 
na classificação, catalogação, organização de reserva 
técnica; pesquisa, na aplicação das técnicas da histó-
ria oral, da pesquisa bibliográfica, da história oral e 
de entrevistas, de metodologia de ensino de história 
e educação patrimonial, etc.; ou seja, o projeto, nas 
etapas de desenvolvimento, tornou-se um espaço de 
produção de conhecimento histórico, patrimonial e 
procedimental por meio da autoaprendizagem de co-
nhecimentos e competências procedimentais como 
historiadores e docentes; 
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c) no desenvolvimento das atividades, como professor-
-pesquisador (como estagiário ou bolsista) do projeto 
Momento Patrimônio, consegue-se articular os conhe-
cimentos das diversas disciplinas do curso e, em mui-
tos momentos, desenvolve-se conhecimentos sobre 
questões teóricas, metodológicas, historiográficas e 
patrimoniais para além do que é contemplado no cur-
rículo formal, trazendo indicações para a atualização 
e/ou reformulação desse.

Aqui, faz-se necessário dizer que existem limites. O pro-
cesso é difícil e, em muitos momentos, não é reconhecido por 
alguns pares acadêmicos que apenas reconhecem o ensino ou 
a pesquisa como centro do processo formativo e desqualificam 
a extensão, denominando-a de excesso de criatividade ou mo-
dismo e, assim, demonstrando os resquícios da tradição acadê-
mica e da educação do século XIX. Ainda, as dificuldades ad-
vindas do próprio processo metodológico exigem compreensão, 
aceitação e vivências, ou seja, nova postura discente, docente 
e comunitária, ainda acostumados com a proposta cientificista, 
bancária e tecnocrata de educação e as insipientes condições fi-
nanceiras e estruturais dos cursos de licenciatura, das univer-
sidades e das escolas de educação básica. No entanto, optamos 
por não privilegiar o debate desses limites, mas não podemos 
negá-los.

Por fim, sintetizamos as reflexões aqui feitas, reafirman-
do que é necessário pensar atividades que, de acordo com a 
proposta da experiência revelada pelo projeto, correspondam 
à investigação e às práticas de formação docente em história, 
proporcionando o fortalecimento institucional e social dos cur-
sos de licenciaturas de formação continuada, contemplando a 
educação comunitária. Assim, tanto na academia, quanto na 
escola e nas instituições de fomento à cultura (com inter-re-
lação com a comunidade), na prática de ensino, estamos co-
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locando a proposta de uma política cultural e de uma cultura 
de conhecimento que se corporifique nos currículos das gra-
duações, nos espaços universitários para a integralidade e a 
indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, como 
campo cultural que produz identidades socioculturais e auto-
nomia intelectual capaz de construir um vínculo dialógico e 
participativo com as comunidades. 

Nessas considerações está a importância e o sentido so-
cial do patrimônio como metodologia extensionista, formação 
docente e educação comunitária, protagonizado por professo-
res-pesquisadores sob uma prática dialógica da reflexão na 
ação, no processo de conhecer, ser e transformar.

Referências
BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. São 
Paulo: Edusp; Porto Alegre: Zouk, 2007.

ELLIOTT, J. La Investigación em Educación. Madrid: Morata, 1999.

GIROUX, Henry A. Os professores como intelectuais: rumo a uma pe-
dagogia crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Usos da História, refletindo so-
bre a escrita da História. História em Revista: dossiê Historiografia. 
Pelotas, UFFPEL, v. 6, dez. 2000.

MACHADO, Ironita P.; ROSSANI, Sirlei; SILVA, Adriana Ferreira 
da. História, “Ensinantes-Aprendentes”: formação vs prática. Revista 
de Ciências Humanas, Frederico Westphalen, v. 7, p. 135-155, 2006.

MACHADO, Ironita P.; ZANOTTO, Gizele. Momento Patrimônio. 
Erechim: Graffoluz, 2015, v.4

_________. Momento Patrimônio. Erechim: Graffoluz, 2014, v. 3.

_________. Momento Patrimônio. Passo Fundo: Aldeia Sul, 2013, v. 2.

_________. Momento Patrimônio. Passo Fundo: Berthier, 2012, v. 1.

MACHADO, Ironita P.; SILVA, C.; CARVALHO, D. V. Coletânea Mo-
mento Patrimônio. Passo Fundo: UPF, 2014. DVDs.

http://lattes.cnpq.br/4956538780948314
http://lattes.cnpq.br/4956538780948314


O Patrimônio como metodologia extensionista: formação docente e educação comunitária

- 133 -

MACHADO, Ironita P. Conhecendo a História através da Educação 
Patrimonial In: MACHADO, Ironita P.; SILVA, C.; CARVALHO, D. V.  
Momento Patrimônio. Passo Fundo: Graffoluz, 2015, v.3, p. 133-154.

MACHADO, Ironita P.; SILVA, C.; CARVALHO, D. V.; Educação Pa-
trimonial e capacitação de professores multiplicadores In: Momento 
Patrimônio. Erechim: Graffoluz Indústria Gráfica Ltda, 2015, v. 4,  
p. 229-240.

MACHADO, Ironita P.; GUEDES, A. D.; CARVALHO, D. V.; GASPAT,  
W. S. Educação patrimonial e ensino de História In: STURM, Lu-
ciane. (Org.) Qualidade do Ensino na educação básica: interdiscipli-
naridade, contribuições das ciências humanas, das linguagens, dos 
códigos e suas tecnologias.  Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo 
Fundo, 2015, v. 1, p. 48-65.

MACHADO, Ironita P.; ZANOTTO, Gizele Diretrizes norteadoras 
da política de responsabilidade social na UPF - Cultura, memória 
e patrimônio In: DALMOLIN, Bernadete Maria; MORETTO, Clenir 
Maria (Org.). Política de responsabilidade social 2013/2016. Passo 
Fundo: Universidade de Passo fundo, 2014, v. 1, p. 113-123.

MACHADO, Ironita P.; SILVA, C.; CARVALHO, D. V. Mestre Griô vai 
à escola. Erechim: Graffoluz Indústria Gráfica, 2015, v. 1, p. 23.

NIETZSCHE, Friedrich. Considerações extemporâneas. In: Os Pen-
sadores. São Paulo: Nova cultural,1996.

NÓVOA, Antônio; FINGER, M. O método (auto) biografia e a forma-
ção. Lisboa: MS/DRHS/CFAP, 1998.

POLLAK, Michel. Memória e Identidade Social. Estudos Históricos, 
Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, p. 205, 1992.

_______. Memória, silêncio e esquecimento. Estudos Históricos, Rio de 
Janeiro, v. 2, n. 3, p. 3-15, 1989.

RICOER, Poul. A memória, a história e o esquecimento. Tradução 
Alain François [et al.]. Campinas: Editora da Unicamp, 2007.

RODRIGUES, Gabriela. A função social do professor de história: re-
flexões referentes aos objetivos da prática educativa. In: JORNADA 
DE ENSINO DE HISTÓRIA E EDUCAÇÃO, 7., 2003, Passo Fundo. 
Anais... Passo Fundo: UPF, 2003.

RÜSEN, Jorn. Razão histórica: teoria da história fundamentos da 
ciência histórica. Trad. Estevão de Rezende Martins. Brasília: UNB, 
2001.

http://lattes.cnpq.br/6880337569075966


Ironita P. Machado

- 134 -

_______. Didática da História: Passado, Presente e Perspecti-
vas a partir do caso Alemão. Práxis Educativa. Ponta Grossa.   
v. 1, n. 2, p. 16, jul./dez. 2006.

_______. Reflexão sobre os fundamentos e mudanças de paradigmas 
na ciência histórica alemã ocidental. In: NEVES, A. B; GERTZ, R. 
E. A nova historiografia Alemã. Porto Alegre: Ed. da Universidade, 
1987. p. 14-40.

SCHMIDT, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos; BARCA, Isabel; 
MARTINS, Estevão de Rezende. Jörn Rüsen e o ensino de história. 
Curitiba: Ed. UFPR, 2010. 

SCHÖN, Donald A. Educando o profissional reflexivo: um design 
para o ensino e aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000.

THOMPSON, Edward. A formação da classe operária inglesa. A mal-
dição de Adão. v. II. São Paulo: Paz e Terra, 1987. 

_______. Costumes em comum. São Paulo: Companhia das Letras, 
2005.

VEIGA, I, CUNHA, M (Org.). Desmistificando a profissionalização do 
magistério. Campinas: Papirus, 1999.



ANEXO 1

Panorama de atividades do 
programa Cultura e Patrimônio 

Ironita A. Policarpo Machado

Neste texto, com base nas nossas práticas de projetos 
que integralizam ensino, pesquisa e extensão em história e 
patrimônio, construímos o esboço geral das atividades, desen-
volvidas sob o princípio de um ensino prático e reflexivo, e uma 
descrição de ações e de ideias cuja referência à educação para o 
procedimento da educação patrimonial e do ensino de história 
foi uma possibilidade como prática profissional de professores-
-pesquisadores. No entanto, registramos que, nessa condição, 
todos estamos lidando, frequentemente, com a incerteza e o 
novo, com a singularidade e o conflito. As situações modificam-
-se de acordo com o tempo, o espaço e os grupos de interação. 

Assim, é necessário dizer que uma prática com caráter 
prático, reflexivo e de autoaprendizagem como metodologia ex-
tensionista, formação docente e educação histórica, protagoni-
zado por professores-pesquisadores sob uma prática dialógica 
da reflexão na ação, no processo de conhecer, ser e transformar, 
não é passível de ser ensinada ou seguida como roteiro, só o é 
vivendo um processo de conhecimento-em-ação.
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Programa Cultura e Patrimônio

Vínculo: Centro de Cultura, Memória e Patrimônio 
(CCMP)

Proponentes: Núcleo de Estudos de Memória e Cultu-
ra (Nemec/PPGH), Centro de Cultura Memória e Patrimônio 
(CCMP), Programa de Pós-Graduação em História (PPGH), 
Curso de História, Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Co-
munitários

Partícipes: projetos, cursos, eventos e prestação de ser-
viços ofertados pela UPF em seus múltiplos setores e institu-
tos que tenham relação com a temática da cultura e patrimô-
nio. Proposta aberta a todos os interessados. 

Ementa: as amplas e profundas transformações con-
temporâneas nas formas de viver, pensar e agir sobre o mun-
do, bem como seus corolários na mudança de paradigmas nas 
Ciências, contribuíram para que novos objetos, problemáti-
cas, abordagens e dimensões da História fossem contempla-
das pelos pesquisadores. Nesse sentido, o programa Cultura 
e Patrimônio – homônimo e articulado à linha de pesquisa do 
Programa de Pós-Graduação em História, da UPF – debruça-
-se sobre as recentes abordagens interdisciplinares dedicadas 
ao estudo do campo cultural e patrimonial, tão necessárias e 
prementes na pós-modernidade global. O eixo concernente à 
Cultura ocupa-se da reflexão, da identificação e do estudo de 
fenômenos culturais, estéticos, religiosos, ritualísticos, relati-
vos ao imaginário, aos simbolismos, à cultura de massa, etc., 
em suas abordagens micro e macro, contemplando suas arti-
culações intrínsecas com o social. Para dar conta de tal abran-
gência, parte-se da consideração da Cultura como uma teia de 
significados que o homem teceu e tece, uma teia que estrutura 
significações sobre o mundo e torna possível e compreensível a 
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ação sobre ele mundo – transformando-o constantemente. Já o 
eixo dedicado às questões Patrimoniais preconiza a considera-
ção e a análise dos processos de constituição de bens artísticos, 
culturais, ambientais, intelectuais e históricos pertencentes a 
uma coletividade. Tal conjunto de referências são articulados à 
constituição de memórias e identidades específicas que, abor-
dadas sob uma perspectiva histórica, evidenciam o quanto as 
demandas, as seleções, as recordações, os discursos e as re-
presentações se tornam ou são tornados referenciais para as 
comunidades. Refletir acerca do patrimônio extrapola as ques-
tões legais e perpassa, indelevelmente, pelo eixo da cultura. 
Por ser intrinsecamente dinâmica, a cultura se transforma 
cada vez mais rapidamente no atual contexto de globalização, 
sendo que se articula e passa a servir a interesses de grupos e 
de indivíduos de uma maneira também inovadora. O lugar da 
Cultura e do Patrimônio extrapola fronteiras, invade outros 
campos e torna-se um forte amparo para constituições do outro 
e de formas de agir social, política e esteticamente em relação 
a esse “outro”; o olhar sobre a Cultura e sobre o Patrimônio, 
portanto, deve perpassar pela análise das representações, dos 
discursos e das práticas sociais, bem como pelos sentidos lega-
dos à ambos pela sociedade – foco principal e imediato de nossa 
proposta.

Projeto Momento Patrimônio

Desenvolvido desde 2011, o projeto tem rendido bons fru-
tos ao discutir e elaborar ações pró-Patrimônio em Passo Fundo 
e região. Entre sua produção, encontram-se cinco temporadas 
televisivas e radiofônicas, do programa Momento Patrimônio 
que vem ampliando, constantemente, o foco dos programas em 
cada ano de ação. A primeira temporada ateve-se à discussão 
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sobre patrimônio em suas especificidades (material, imaterial, 
natural, Educação Patrimonial, políticas públicas). A segunda 
temporada ampliou as temáticas, envolvendo com maior ên-
fase os agentes e locais patrimoniais (espaços, monumentos, 
toponímia, memórias, espaços sagrados, estatuária, paisagem, 
Educação Patrimonial). A produção recebeu, no ano de 2012, 
o Prêmio Darcy Ribeiro, que consiste em premiar práticas e 
ações de educação museal que, por meio das diversas relações 
de mediação com os públicos, convidem à apropriação, em sen-
tido amplo, do patrimônio cultural, valorizando-o e promoven-
do sua preservação. 

A temporada seguinte evidenciou ainda com mais desta-
que os patrimônios, apresentando-os e tomando-os como mote 
das discussões (edificações, patrimônio ambiental, toponímia, 
patrimônio cultural). A quarta temporada, por sua vez, versou 
sobre as produções da Rede de Memórias, projeto desenvolvido 
em parceria com as escolas da Rede Municipal de Ensino de 
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Passo Fundo, tendo como discussão políticas públicas, memória 
e patrimônio escolar, etc. A quinta temporada, que se encontra 
em fase de exibição, percorreu mais de 2.400 Km pela região 
Sul do Brasil, trazendo alguns dos principais patrimônios exis-
tentes em cada estado. Os programas televisivos produzidos 
podem ser acessados no link do projeto, dentro do blog do Curso 
de História, no endereço: www.historiaupf.blogspot.com. 

Ao final de cada temporada é elaborada uma obra para-
didática, que trata das questões levantadas durante as mesas 
redondas. Durante o ano de 2015, foi produzida uma coletânea 
de DVDs com as quatro primeiras temporadas do programa. 
Essa coletânea será distribuída para escolas passo-fundenses, 
servindo como recurso didático. Essa iniciativa recebeu o 1º 
Prêmio Funcultura da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, 
no Edital 2014/2. 

Programa Momento Patrimônio -  
5.aª temporada

Resumo

O projeto Momento Patrimônio tem como objetivo cons-
cientizar sobre a importância do Patrimônio Histórico, Cul-
tural e Ambiental, visando, assim, primeiramente, atingir as 
escolas por meio de Educação Patrimonial, bem como capa-
citar professores por meio de cursos de formação continuada. 
Busca-se também atingir os poderes públicos municipais (Exe-
cutivo e Legislativo), as lideranças empresariais, os diversos 
segmentos intelectuais e de formação educativa profissional 
e de pesquisa do sul do país. A proposta constitui-se de plane-
jar, organizar e apresentar oito programas de rádio e televisão, 
para discutir e divulgar temas acerca do Patrimônio Histórico, 
Cultural e Ambiental com gravações nas comunidades, pro-
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pondo políticas de reconhecimento, restauração e tombamento 
de patrimônios comunitários e citadinos, bem como desenvol-
ver uma consciência de embelezamento, limpeza e preservação 
do espaço público. Os programas coordenados pelo Curso de 
História são produzidos pela equipe técnica da UPFTV e bus-
cam envolver lideranças e representantes das diversas áreas 
de conhecimento e pesquisa da UPF (história, artes, arquite-
tura, biologia, direito, engenharias, entre outras), bem como 
os pesquisadores das universidades parceiras, para compor a 
mesa de debates.

Metodologia 5.ª Temporada – 2015 

O trabalho teve início com o debate do projeto com os 
representantes da extensão universitária e docentes partici-
pantes das seguintes universidades: 

Centro Universitário Franciscano – Unifra
Universidade Comunitária da Re-

gião de Chapecó – Unochapecó
Universidade de Caxias do Sul – UCS

Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos
Universidade Estadual de Maringá - UEM
Universidade Federal de Pelotas - UfPel

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

Universidade Federal do Rio Grande – Furg

Sem excluir, ainda, a possibilidade de articulação com 
a Rádio Planalto AM e FM, Rádio Diário da Manhã FM e AM, 
Rádio UPF; TV Pampa, RBSTV, TV Câmara, além de emisso-
ras de rádio e televisão dos municípios em que as universida-
des inseridas no projeto abrangem, para assim, estabelecer-
mos os parceiros ao desenvolvimento dos programas. O projeto 
pode ser dividido em dois conjuntos de atividades:
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a) produção e gravação dos programas, primeiramente 
nas IES parceiras, posteriormente na UPFTV;
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b) lançamento da 5.a temporada (abril de 2016), em 
evento na UPFTV, exibição mensal  de um programa 
inédito mais duas reprises, exibidos pela UPFTV; di-
vulgação e socialização dos programas já exibidos no 
site do programa (em fase de construção), no Canal 
Oficinal no YouTube, no Blog do Curso de História, 
nas redes sociais – como Facebook.
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PÚBLICO-ALVO:
Poder Público, empresários, lideranças municipais, co-

munidade em geral e acadêmica, redes de esnino; 

OBJETIVOS:
– Promover o debate e a conscientização junto às lide-

ranças políticas, empresariais, universitárias e comu-
nitária acerca da importância do patrimônio histórico, 
cultural, artístico e ambiental da região Sul brasilei-
ra, que viabilize políticas públicas de reconhecimento, 
preservação e tombamento do patrimônio público;

– Provocar reflexões acerca da(s) identidade(s) brasilei-
ra por meio da região Sul (Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná) numa totalidade sociocultural, 
além de fomentar um sentimento de questionamento 
às memórias elitistas e oficiais da cidade, valorizar e 
reconhecer a preservação de memórias históricas de 
outros segmentos étnico-culturais e sociais, que se en-
contram esquecidas e/ou silenciadas;

– Envolver a comunidade no processo de reconhecimen-
to, valorização e cuidado do patrimônio público pelos 
programas radiofônicos e televisivos e, também, por 
políticas públicas que promovam o embelezamento da 
cidade.

MESAS REDONDAS 
As mesas redondas, que trouxeram ao debate patrimô-

nios dos três estados que compõem a região Sul brasileira, fo-
ram realizadas em março de 2016, tiveram como integrantes 
representantes das universidades parceiras, do poder público 
e da Universidade de Passo Fundo. A temática foi definida de 
acordo com o problema suscitado por cada universidade em 
torno do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Ambiental.
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Ao final de cada mesa redonda foi desenvolvida uma sín-
tese do debate, como registro formal, o qual será proposto como 
referencial à formulação de políticas públicas e à publicação 
do quinto volume do livro Momento Patrimônio, uma publi-
cação paradidática-interativa, focando os espaços de memória 
e patrimônio da região sul brasileira e visando a intervenção 
escolar por meio da Educação Patrimonial.

A definição das temáticas foi feita pela equipe, para nor-
tear e definir os programas, conforme relação a seguir:

TITULAÇÃO DOS PROGRAMAS MOMENTO  
PATRIMÔNIO 

1. A trajetória do patrimônio
2. Contestado: Patrimônio Histórico e Cultural
3. Marcas das sociedades antigas: Arqueologia
4. Espaços de devoção, religiosidade e patrimônio
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5. Patrimônio Cultural e Imigração
6. Patrimônio Arquitetônico, identidades marcadas no espaço
7. Patrimônio Natural: relações entre natureza e cultura
8. Patrimônio e ferrovias: caminhos tracejando memórias e 

identidades

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

O programa Cultura e Patrimônio desenvolveu, ao lon-
go dos anos, várias atividades de educação patrimonial que 
envolveram a comunidade passo-fundense. Um exemplo foi o 
trabalho desenvolvido na 4.a temporada do programa Momen-
to Patrimônio, que, por intermédio do I Premio Funcultura, 
criado pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo, objetivan-
do valorizar as práticas culturais da cidade, teve dois projetos 
premiados.

Prêmio I – Rede de Memórias
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Socializar conhecimentos patrimoniais e históricos lo-
cais e regionais, contemplando elementos constitutivos da me-
mória, do patrimônio, da história das comunidades de Passo 
Fundo foi o objetivo do projeto Rede de Memórias. Foi fruto 
de registros de memória orais, escritas e iconográficas, com 
base numa ampla pesquisa de campo e bibliográfica que já ha-
via sido desenvolvida em parceria com as escolas municipais 
passo-fundenses.

Por acreditar que os objetos patrimoniais podem consti-
tuir um recurso educacional que permite ultrapassar os limi-
tes dos conteúdos tradicionais da disciplina escolar, focando no 
aprendizado de habilidades e em temas que são importantes 
para a vida dos alunos, o projeto Rede de Memórias elaborou 
e publicou obras (didáticas e acadêmicas) voltadas à educação 
patrimonial e à formação continuada de professores das redes 
pública e privada de ensino de Passo Fundo. 

Dessa forma, como meio e objeto de reconhecimento e 
valorização do Patrimônio, da Memória, da História e da Iden-
tidade das comunidades por meio do ensino na Educação Bá-
sica, os materiais poderão ser usados como motivadores para 
qualquer área do currículo ou para reunir áreas aparentemen-
te distantes no processo ensino-aprendizagem. A partir da 
diversidade étnica, social, cultural, educacional, ocupacional, 
relacionada ao patrimônio material e imaterial do município 
de Passo Fundo, foi desenvolvido o projeto Rede de Memórias, 
cujo objetivo era instrumentalizar os professores da Rede Mu-
nicipal de Ensino de Passo Fundo (RME/PF), bem como iden-
tificar como os objetos, os fazeres e os espaços comunitários 
são apropriados e significados pelos diversos segmentos sociais 
que estão presentes nos bairros passo-fundenses. Assim, por 
meio da orientação da equipe, os professores da RME/PF de-
senvolveram ações e projetos escolares voltados para o patri-
mônio local, objetivando atingir a comunidade escolar.
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Durante o desenvolvimento das atividades, foi percebido 
que o trabalho possibilitou a elaboração de metodologias para 
o trabalho com o patrimônio e com a história local, articula-
das a outras disciplinas, o que poderia ser utilizado pelas de-
mais escolas do munícipio, com vistas à educação patrimonial. 
Disso nasceu o desejo e a necessidade das escolas de elaborar 
um livro teórico-prático, contemplando todas as atividades 
desenvolvidas e os conhecimentos produzidos, visando à difu-
são desses, para que outras escolas/professores façam uso da 
metodologia aplicada ao ensino de história, entre outras áreas 
de conhecimento, na Educação Básica passo-fundense. Nesse 
sentido, objetivou-se: 

1) sistematizar as atividades desenvolvidas, fundamen-
tando-as teórica e metodologicamente, no formato de 
livro como subsídio à formação continuada dos profes-
sores e como recurso paradidático em sala de aula;

2) elaborar um caderno no formato de literatura infan-
til, voltada à educação patrimonial nos anos inicias do 
Ensino Fundamental.

Metodologia de execução:  livro Momento Patrimônio, 
v. 4 (recurso paradidático). O Projeto Momento Patrimônio é 
desenvolvido desde 2011 e tem rendido bons frutos ao desta-
car a necessidade da discussão e da ação pró-patrimonial na 
cidade de Passo Fundo. Entre sua produção, encontram-se cin-
co temporadas televisivas três coletâneas referenciais para a 
discussão e utilização pedagógica dos vídeos do programa, bem 
como a articulação e a produção de exposição museológica, pro-
gramas e discussões a partir do subprojeto Rede de Memórias, 
implementado em seis escolas da Rede Municipal de Ensino de 
Passo Fundo e voltado à pesquisa e à produção de conhecimen-
to sobre a memória e o patrimônio das comunidades escolares 
envolvidas, além de produções de artigos, apresentação de tra-
balhos, palestras, consultorias e outras atividades.
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Assim, a proposição de produzir obra paradidática com 
vistas a subsidiar a formação continuada de professores da 
educação básica, no que tange à metodologia da Educação Pa-
trimonial, insere-se nos objetivos do projeto Momento Patri-
mônio, que tem por função precípua implementar a política de 
cultura, memória e patrimônio e contribuir com as políticas de 
desenvolvimento local e regional, em conjunto com os poderes 
públicos municipais de Passo Fundo; bem como atentar para 
as diretrizes nacionais, regionais e locais para a cultura e o 
patrimônio. 

O livro, publicado como o quarto volume da coleção Mo-
mento Patrimônio permite que docentes da educação básica 
escrevam sobre suas experiências com atividades, tendo como 
eixo norteador o trabalho realizado pelas escolas municipais de 
Passo Fundo durante a execução do projeto Rede de Memórias.

Literatura infantil: Mestre Griô vai à escola
Com vista à elaboração da obra infantil, desenvolveu-se, 

na Escola Municipal de Ensino Fundamental Wolmar Salton, 
a atividade “Mestre Griô vai à Escola”, que teve como objetivo 
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sensibilizar alunos para questões pertinentes à memória e ao 
patrimônio. Para desenvolver o trabalho, a equipe programou 
atividades envolvendo o olfato, a visão, o paladar e a memória, 
oportunizando às crianças conhecerem um pouco mais sobre a 
história do município de Passo Fundo pelas histórias e canti-
gas do Mestre Chico.

Toda narrativa nasce de uma inquietação. A equipe do 
projeto, movida pela inquietude da compreensão de que o Pa-
trimônio e a História são frutos de experiências concretas, sub-
jetivas e identitárias, decidiu que, ao escrever uma narrativa 
voltada para crianças e jovens, esses deveriam ser os protago-
nistas. 

Assim, Mestre Griô vai à escola é uma narrativa que 
envolve patrimônio e história de Passo Fundo, fruto da expe-
riência vivida entre professores e alunos-bolsistas do projeto 
Momento Patrimônio, do Curso e do Programa de Pós-Gra-
duação em História da UPF, juntamente com alunos de uma 
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escola municipal. Como 
se deu esta experiência? 
Preparamos o chá de 
erva-mate, organizamos 
as fotografias antigas e 
contemporâneas da cida-
de e as narrativas de seu 
processo histórico, muni-
mo-nos de máquina foto-
gráfica, câmera, caneta e 
papel e convidamos Mes-
tre Griô para visitarmos 
a escola municipal que, 
gentilmente, nos espera-
va; o mestre preparou sua 
mala e suas “histórias”. Lá fomos nós, os alunos, de diversas 
turmas do ensino fundamental, nos aguardavam. Chegamos! 
Reunimo-nos com os alunos. Eles estavam muito curiosos e 
entusiasmados. Mestre Griô e alunos formaram um círculo. O 
mestre contou as suas memórias, desenhadas nos muitos tem-
pos da história da cidade, mostrando imagens de patrimônios 
e, assim, fizeram um passeio pela cidade, observando as ruas, 
praças, prédios; o Mestre tirou da mala objetos e da memória, 
suas lembranças.

Interagindo reciprocamente, os alunos e o Mestre toma-
ram o chá de caá ao som do Uirapuru e de cantigas e contaram 
itans ou orikis. E nós, observando, registramos com fotogra-
fias, filmagens e escritas no papel. Nesses registros, captura-
mos falas, questionamentos, expressões de surpresa, curiosi-
dades e encantamentos que estão representados na narrativa 
que constitui o livro.
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Durante a Semana do município de Passo fundo reali-
zada em agosto de 2016, a equipe do projeto participou de ati-
vidades na Biblioteca Municipal Arno Viuniski. A Biblioteca 
homenageou nossa cidade por meio da apresentação da obra 
Mestre Griô vai à escola, dos autores Ironita Policarpo Macha-
do, Caroline da Silva e Djiovan Vinícius Carvalho. Durante a 
semana de atividade, tivemos a participação de cerca de 120 
alunos de escolas municipais; música, sessão de autógrafos e 
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chá do mestre Griô, para “aprimorar” a memória dos alunos. 
As escolas foram convidadas – EMEF Helena Salton, EMEF 
Jardim América e EMEF Georgina Rosado. Cada aluno rece-

beu um exemplar do livro para levar para casa.
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A obra também foi entregue na escola que permitiu a 
rea lização da mesma. A equipe do projeto esteve na EMEF 
Wolmar Salton, fazendo uma atividade com todas as crianças 
de 1ª a 5ª ano da escola. A escola recebeu exemplares do livro 
para que as crianças pudessem lê-lo.
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Prêmio II – Projeto Momento Patrimônio
A parceria estabelecida entre o curso de História da Uni-

versidade de Passo Fundo e a UPFTV, em 2011, para produção 
e veiculação do Programa Especial Momento Patrimônio pre-
encheu uma lacuna significativa no que dizia respeito à divul-
gação do conhecimento sobre o patrimônio histórico regional 
e à conscientização da comunidade para a necessidade de sua 
preservação, bem como à discussão de políticas-públicas, arti-
culando a Universidade e o Poder Público em prol do Patrimô-
nio na cidade de Passo Fundo. 

O programa Momento Patrimônio é dividido em dois blo-
cos. No primeiro, os acadêmicos do curso de História expõem 
alguns dados referentes ao patrimônio e/ou ao local que fazem 
parte do tema do programa, contando, em alguns casos, com 
depoimentos e entrevistas para provocar o debate, que faz par-
te do segundo bloco do programa. O debate, mediado por um 
docente do Programa de Pós-Graduação em História da UPF, 
reúne professores convidados e autoridades para a realização 
de uma mesa redonda, que visa contextualizar o patrimônio ou 
a temática que embasa o programa.

Os episódios são exibidos mensalmente, em forma de 
programa especial da UPFTV, na primeira sexta-feira do mês, 
com reprise no domingo seguinte. Também são produzidos pro-
gramas compactos, que são transmitidos pela Rádio UPF em 
diferentes momentos da sua programação. Ressalta-se que os 
programas são uma ferramenta didática, podendo ser utiliza-
dos por profissionais da área da educação, para provocar de-
bates sobre a importância da preservação do patrimônio, seus 
usos e também como se deu os processos de patrimonialização. 
Contudo, a produção dos programas e sua posterior disponibi-
lização não bastariam para efetivar seu uso em sala de aula, 
visto que há uma carência na formação da maioria dos docen-
tes no que diz respeito a uma educação para o Patrimônio. 
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Dessa forma, propusemo-nos a revisitar os programas já 
exibidos, organizando-os em forma de coletânea, com videoau-
las direcionadas à instrumentalização de profissionais ligados 
à educação para a utilização dos programas, proposta efetiva-
da a partir do 1º Prêmio Funcultura da Prefeitura Municipal 
de Passo Fundo.

Metodologia de Execução: A partir da conquista do 
prêmio em fevereiro de 2015, elaborou-se um plano de ação que 
tinha como primeira etapa a análise dos programas exibidos. 
Nessa primeira etapa, foram levantados os nomes dos profes-
sores que participariam das vídeoaulas, bem como o formato 
que as mesmas teriam. Após as decisões terem sido tomadas, a 
coordenação de conteúdo encaminhou os convites aos docentes, 
bem como a bibliografia indicada para cada temporada. 

Os nomes levantados entram em consonância com as te-
máticas das temporadas. A segunda etapa consistiu no levan-
tamento de materiais necessários para a execução técnica da 
proposta, bem como na solicitação de empresas especializadas 
na produção de mídias. A partir de agosto de 2015, deu-se iní-
cio às gravações das videoaulas; sendo a primeira referente 
à primeira temporada. Produzida em parceria com o Museu 
Histórico Regional (MHR), o curso de Jornalismo da UPF e a 
UPFTV, a temporada consiste em sete programas, sendo eles: 
“O que é Patrimônio”; “Políticas Públicas I”; “Políticas Públicas 
II”; “Educação Patrimonial”; “Patrimônio Imaterial”; “Patri-
mônio Natural”; e “Passeio Histórico: na trilha do Patrimônio”. 
Elaborou-se a videoaula 1: Patrimônio e suas especificidades, 
que foi ministrada pela profa. Dra. Jacqueline Ahlert,16 docen-

16 Graduada em Artes Plásticas, habilitação em Educação Artística, pela Universida-
de de Passo Fundo (2004); mestre em História, pela Universidade de Passo Fun-
do (2007); e doutora em História Ibero-americana, pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul. É pesquisadora do Programa de Pesquisas Inter-
disciplinares da Região Platina Oriental, que recebe apoio do CNPq e da PUCRS, 
e pesquisadora-responsável pelo inventário do acervo de estatuária missioneira 
e colonial, do Laboratório de Cultura Material e Arqueologia (LACUMA) - PPGH-

-UPF. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em História da Arte, atuando 
principalmente nos seguintes temas: história e cultura americana, interpretação 
de cultura material e imaginário colonial platino.
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te do Programa de Pós-Graduação em História da Universida-
de de Passo Fundo. 

Na sequência, foi produzida a segunda videoaula como 
subsídio à segunda temporada do programa.  A temporada con-
templa oito programas, desenvolvidos pelo MHR e pelo Curso 
de História, sendo: “Poluição Visual”; “Patrimônio e Tradição”; 
“Patrimônio e Oralidade”; “Patrimônio e Conflitos”; “Patri-
mônio Natural”; “Patrimônio e História”; “Patrimônio e Edu-
cação”; e “A cidade sem rugas”. A proposição da videoaula 2 
foi: Problemáticas, sujeitos e patrimônio, que ficou a cargo da 
profa. Dra. Rosane Márcia Neumann,17 docente do Programa 
de Graduação e Pós-Graduação em História da Universidade 
de Passo Fundo. 

Na terceira temporada do programa Momento Patrimô-
nio, o Patrimônio foi articulado a oito grandes eixos temáticos, 
visando inseri-lo em contextos históricos da cidade de Passo 
Fundo. O resultado foi a produção de oito programas televi-
sivos. Os episódios são: “Edificações do Século XIX e início do 
Século XX”; “Edificações e representações imateriais de espaço 
público e cultural”; “Edificações público-políticas”; “Edificações 
comerciais e culturais”; “Edificações público e cultural”, “Pa-
trimônio Ambiental”; “Toponímia de praças, avenidas e ruas”; 
e “Patrimônio Cultural”. A videoaula 3: História e Patrimô-

17 Graduada em História, Licenciatura, pela Universidade Regional do Noroeste do 
Rio Grande do Sul (2000); mestre em História, pela Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos (2003); e doutora em História, pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (2009). Tem vasta experiência na orientação de estágios, no 
Curso de Licenciatura em História.
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nio, teve como mediador o prof. Dr. Adelar Heinsfeld18 docente 
permanente do Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade de Passo Fundo.

Com uma nova proposta, o formato da quarta temporada 
surgiu da necessidade de identificar o patrimônio das comuni-
dades passo-fundenses, utilizando-se das redes de ensino, já 
inseridas nos bairros e loteamentos. Para tal, os professores 
da RME foram instrumentalizados em uma primeira etapa, 
durante a execução do projeto de extensão Rede de Memórias, 
que deu nome à temporada.

O projeto consistia na formação continuada dos profes-
sores da rede municipal, que desenvolveriam ações e projetos 
escolares voltados para o patrimônio local, objetivando atingir 
a comunidade escolar. Assim, a partir da coleta de dados du-
rante reuniões com as escolas da rede municipal, foram orga-
nizadas as gravações dos programas televisivos, com o intuito 
de articular as temáticas e a abordagem que cada escola deu 
ao patrimônio identificado pela comunidade, ou seja, a partir 
das seis escolas participantes, elaboram-se seis programas, 
que privilegiariam cada uma das comunidades onde as esco-
las estão inseridas, além de um programa de abertura e um 
de encerramento, fechando, assim, oito programas. São eles: 
“Rede de Memórias: patrimônio, ensino e extensão”; “Espaço, 
ocupação e identidade”; “Pedagogia de Projetos e Patrimônio”; 
“Religiosidade e Tradições”; “Construção do lugar de vivência”; 
“Lugares de vivência, ensino e sentidos”; “Patrimônio Ambien-

18 Graduado em História, pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Palmas 
(1988); graduado em Estudos Sociais, pelo Centro de Ensino Superior de Erechim 
(1985); mestre (1994) e doutor (2000) em História, pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul; e com pós-doutorado na Pontificia Universidad 
Católica de Chile (2013). Atua na área de História, com ensino e pesquisa, enfa-
tizando a História do Brasil e da América Latina, contemplando principalmente os 
seguintes temas: relações internacionais, geopolítica, história regional, historio-
grafia e política internacional.
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tal”; e “Patrimônio, ensino e responsabilidade social”. A quar-
ta temporada originou a videoaula 4: Rede de Memórias, que 
ficou aos cuidados do prof. Dr. Marcos Gerhardt, professor na 
Universidade de Passo Fundo (UPF) integrante de projeto de 
pesquisa do Laboratório de Imigração, Migração e História 
Ambiental (www.labimha.ufsc.br), da UFSC. 

Após o término das gravações, a equipe de pós-produção 
passou à produção dos detalhes específicos, para que o mate-
rial pudesse ser confeccionado. O material consiste em uma 
coletânea composta de 4 DVDs em estojo único que será dispo-
nibilizado às escolas do município. A entrega foi realizada em 
mãos ao Secretário de Educação de Passo Fundo, Edemilson 
Brandão, pela equipe do Projeto Momento Patrimônio.
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Eventos
O projeto Momen-

to Patrimônio sempre 
se preocupou em divul-
gar o seu trabalho em 
outras instituições, bem 
como se preocupa com a 
produção intelectual de 
seus bolsistas e volun-
tários. No ano de 2016, 
os bolsistas estiveram 
participando do XIII 
Encontro Estadual de 
História, da Universi-
dade de Santa Cruz do Sul (UNISC), em Santa Cruz do Sul/RS.

No evento, também foi realizado o lançamento dos exem-
plares do quarto volume do livro Momento Patrimônio e Mestre 
Griô vai à escola, em uma cerimônia realizada pela comissão 
organizadora do evento.
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Em outubro de 2016, estivemos participando da Mostra 
de Iniciação Científica, em sua XXVI edição, e da Mostra de 
Extensão, em sua X edição. Construir conhecimento com a rea-
lidade possibilita ampliar nossa capacidade de enfrentar cria-
tivamente problemas sociais, qualificar a formação acadêmica 
e aprofundar o compromisso ético, social e político dos sujeitos 
envolvidos neste processo. Esse é o objetivo, e, com o desejo de 
construir novas práticas de ensino, pesquisa e extensão a Uni-
versidade de Passo Fundo promove esse evento.

Mapeamento do patrimônio imaterial de 
Passo Fundo

Durante 2015, o trabalho de mapeamento foi realizado 
por uma equipe de estudantes de graduação e ensino médio, 
coordenados pela professora Gizele Zanotto, visando a realizar 
um primeiro e provisório levantamento dos bens imateriais da 
cidade. Tendo como base a proposta já desenvolvida no Inven-
tário provisório dos bens de valor histórico, arquitetônico e cul-
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tural de Passo Fundo19 (2006), agora o investimento foi legado 
aos patrimônios derivados dos saberes, lugares, celebrações, 
formas de expressão e imaginário coletivo, visando também 
dar destaque e valorização ao intangível. Para tanto, a equipe 
realizou um trabalho pautado numa ficha de identificação dos 
bens culturais imateriais (a seguir), elaborada pela coordena-
dora da proposta, e na pesquisa sobre os verbetes elencados 
para esta primeira sondagem. 

Ficha de identificação dos bens culturais imateriais

Denominação:

Tipo de bem:

Domínio Área 
principal

Área 
secundária

1. Saberes (conhecimentos e modos de fazer enraiza-
dos no cotidiano das comunidades)  

2. Celebrações (inscritos rituais e festas que marcam 
a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do 
entretenimento e de outras práticas da vida social)

 

3. Formas de expressão (manifestações literárias, 
musicais, plásticas, cênicas e lúdicas)  

4. Lugares (mercados, feiras, santuários, praças e 
demais espaços onde se concentram e reproduzem 
práticas culturais coletivas)

 

5. Imaginário coletivo (histórias e narrativas acerca de 
eventos, lugares, pessoas, que marcaram a memória 
social)

 

Localização (distrito, bairro)

Descrição:

Tempo (data, duração e periodicidade):

Formação histórica:

19  WICKERT, Ana Paula (Coord.). Inventário provisório dos bens de valor histórico, 
arquitetônico e cultural de Passo Fundo. [S. l.: mimeografado] 2006.
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Outros bens relacionados:

Programação (quando há):

Organizadores:

Participantes (tipo de público, faixa etária, origem, etc.):

Contatos:

Registros identificados (iconográficos, audiovisuais, documen-
tais, etc.):

Fontes e Referências (indicar fontes bibliográficas, orais e iconográficas)

O resultado foi publicado num livreto, que está disponí-
vel impresso e online (gratuito) no site do Projeto Passo Fun-
do20, parceiro da proposta. A obra Mapeamento do Patrimônio 
Imaterial de Passo Fundo/RS (2016) é de autoria coletiva. 
Prefaciada pela profa. Ironita P. Machado, organizada pela 
profa. Gizele Zanotto, a obra traz 26 verbetes, sendo eles: Ave-
nida Brasil, Batalha do Pulador, Benzedeiras/Curandeiras/Re-
zadeiras, Boca Maldita, Cantata Natalina, Carnaval, Cassino 
da Maroca, Crenças afro-brasileiras, Feira do Livro, Festivais 
da Canção, Festivais de Dança, Festivais de Teatro, Festival 
Internacional do Folclore, Jornada Nacional de Literatura, 
Lenda e Chafariz da Mãe Preta, Marcha para Jesus, Maria 
Elizabeth de Oliveira, Parque da Gare, Procissão de São Cris-
tóvão, República dos Coqueiros, Revolta dos Motoqueiros, Ro-
deio Internacional de Passo Fundo, Romaria Arquidiocesana 
de Nossa Senhora Aparecida, Romaria e Festa em Honra a São 
Miguel Arcanjo, Teixeirinha e Tradicionalismo. Para tal em-
preendimento, a equipe foi formada pelos estudantes de ensino 
médio Charles Kichel e Manoela da Silva Camargo, bolsistas 
PIBIC-Jr. de projeto vinculado à Vice-Reitoria de Pesquisa da 
UPF, e Maria Eduarda Siuch, bolsista vonluntária; pelo acadê-

20 O livreto pode ser consultado em: <http://www.projetopassofundo.com.br/>
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mico de Jornalismo Daniel Rohrig; pelos estudantes de Histó-
ria Augusto Diehl Guedes, Bruna Zardo Becker, Jeferson Sabi-
no, Luiz Guilherme Melego e Victor Rovani; pela historiadora 
Elisabete Becker Salomão; e pelos artistas Edimar Alexandre 
Rezende (teatro) e Raquel Pereira (dança).

Figura 1 - Capa da obra Mapeamento do Patrimônio Imaterial de Passo 
Fundo/RS (2016)

Faz-se necessário mencionar ainda que as atividades 
desenvolvidas para realização desse mapeamento articularam 
propostas coadunadas à nova configuração do então Conselho 
Municipal de Cultura, vinculado à Secretaria de Cultura de 
Passo Fundo (Sedec), que se reestruturou visando à integra-
ção ao Sistema Nacional de Cultura (SNC). Esse processo de 
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inserção no Sistema demandou expressivas alterações na for-
ma de composição do Conselho, que passou a ser articulado 
por Setoriais de Cultura (antes era integrado por entidades). 
Atualmente, o Conselho Municipal de Políticas Culturais é in-
tegrado pelas Setoriais de 1) Patrimônio Material, Imaterial, 
Arquitetura e Urbanismo, 2) Dança, 3) Teatro, 4) Artes Visuais, 
5) Artesanato, 6) Cultura Popular, 7) Música, 8) Produtores 
Culturais, 9) Literatura, e 10) Sistema S (SESC, SESI, SEST-
-SENAT, SEBRAE e SENAC). Para cada representante de se-
tor, há um correspondente de setor público, sendo o Conselho 
então composto por 20 membros titulares, de forma paritária. 
Todas as setoriais são abertas à participação da comunidade, 
grupos e entidades e se fortalecem justamente de sua constan-
te ampliação. 

A setorial de Patrimônio Material, Imaterial, Arquite-
tura e Urbanismo tem sido lócus de discussão sobre questões 
concernentes à temática e também divulgador das reflexões e 
decisões do Conselho para esse setor.21 Pela setorial, o projeto 
do mapeamento também foi vetorizado, sendo então um resul-
tado de trabalho articulador entre a universidade, a comuni-
dade e os poderes públicos. Por fim, salientamos que o livreto 
tem sido mobilizado como livro base em disciplinas articula-
doras do ensino, pesquisa e extensão, no curso de História, é 
utilizado por professores da rede de ensino pública e privada. 
Também como decorrência da divulgação do tema por meio de 
oficinas, seminários e outras atividades derivadas do trabalho 
da equipe Projeto Momento Patrimônio e dos membros do La-
boratório de Estudos das Crenças (PPGH/UPF), autores dos 
verbetes concernentes à religiosidade.

21 Ver fanpage no facebook: <https://www.facebook.com/setorialpatrimonioearquite-
tura/>
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