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RESUMO 

 

Dissertação de Mestrado 

Programa de Pós-Graduação Profissionalizante em Patrimônio Cultural 

Universidade Federal de Santa Maria 

 

EDUCAÇÃO PATRIMÔNIAL, UM ELO DE PAZ: TRANSCENDENDO 

FRONTEIRAS, DESENVOLVENDO COMUNIDADES. 

Autor: Victor Daniel Cabral Torres 

Orientador: José Luiz de Moura Filho 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 26 de janeiro de 2015. 

 

  Esta Dissertação de Mestrado Profissionalizante tem por objetivo 

contribuir para transformar a cultura predominante em cultura de paz e não violência, 

qual deve ser vista e interpretada como um processo permanente e sistêmico de 

trabalho educacional centrado no patrimônio cultural como fonte primária de 

conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. Através da pré-rogativa criar 

um instrumento metodológico de subsídio, formou-se uma base teórica capaz de dar 

suporte aos temas discorridos ao longo da dissertação, tratando desenvolver uma 

sequência lógica ao conjunto de idéias que propiciarão a interpretação do Patrimônio 

Cultural da Humanidade como elemento central na formação de uma cultura que 

transcenda fronteiras e integre regiões. Partindo-se desse ponto, se obtiveram 

informações necessárias ao subsídio da proposta de criar uma Rede de Educação 

Patrimonial para a Paz, ferramenta esta promotora de integração e cidadania entre 

os eixos Norte-Sul e Sul-Sul, diminuindo distâncias entre países que tiveram 

elementos comuns na base da formação de suas nacionalidades, através do 

intercâmbio de conhecimentos eruditos e populares entre discentes e docentes de 

quatro continentes America, África, Ásia e Europa, visando à formação plena dos 

seres humanos, construindo um espírito de solidariedade entre os países, buscando 

a cooperação e o desenvolvimento das nações. 

 

Palavras-chaves: Educação patrimonial, Integração, Cidadania, Patrimônio Cultural 

da Humanidade, Paz. 
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EDUCACÍON PATRIMONIAL, UM ESLABON DE PAZ: TRANSCENDIENDO 

FRONTERAS, DESENVOLVIENDO COMUNIDADES. 

Alumno: Victor Daniel Cabral Torres 

Director: José Luiz de Moura Filho 

Fecha y Local de la Defensa: Santa Maria, 26 de enero de 2015. 

 

 Esta Disertación de Maestría Profesionalisante tiene por objetivo contribuir 

para transformar la cultura dominante en cultura de paz y no violencia, la cual 

deberá ser vista y interpretada como un proceso permanente y sistemático de 

trabajo educacional centrado en el patrimonio cultural como fuente primaria de 

conocimiento y enriquecimiento individual y colectivo. A través de la prerrogativa de 

crear un instrumento metodológico de subsidio, formador de una base teórica capaz 

de dar suporte a los temas transcurridos a lo largo de esta disertación,  que trataron 

de desenvolver una secuencia lógica al conjunto de ideas que propiciaran la 

interpretación del Patrimonio Cultural de la Humanidad como un elemento central en 

la formación de una cultura que trascienda fronteras y integre regiones. A partir de 

este punto se obtuvieron informaciones necesarias para la propuesta de creación de 

una  Red de Educación Patrimonial para la Paz, erramienta esta promotora de 

integración y ciudadanía entre los ejes Norte-Sul y Sul-Sul, disminuyendo distancias 

entre país que tuvieron elementos comunes en la base de la formación de sus 

nacionalidades, a través del intercambio de conocimientos eruditos y populares entre 

alumnos y docentes de cuatro continentes America, África, Asia y Europa, con vistas 

a la formación plena de los seres humanos, construyéndose un espíritu de 

solidaridad entre países, con vistas a la cooperación y desenvolvimiento de las 

naciones. 

Palabras clave: Educación, Integración, Ciudadanía, Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, Paz. 
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INTRODUÇÃO 

 

  

A educação patrimonial interpretada como ferramenta integradora e geradora 

de paz entre países que tem o seu passado, de alguma forma interligados, seja pela 

língua ou as marcas do passado, nos eixos Sul-Norte e Sul-Sul, adquirindo forma 

em um processo sistêmico e permanente de trabalho educacional, centrado no 

patrimônio cultural, construído num período de disputas (guerras) e que se consolida 

como patrimônio num período de integração (paz) sendo fonte primária de 

conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. 

O problema será analisar a formação das sociedades que cria uma lacuna 

imensa na integração dos povos, a qual se faz necessário identificar e propor um 

método de ensino capaz de preencher esta lacuna atemporal, através da 

interpretação do Patrimônio Cultural da Humanidade, em especial com os povos 

criados pelos impérios espanhóis e portugueses, de modo a marcar sua presença no 

Novo Mundo, sendo objeto de estudo dois casos muito diversos e singulares, 

Colônia do Santíssimo Sacramento, no atual território da República Oriental do 

Uruguai e Sítio Arqueológico de São Miguel de Arcanjo, no município de São Miguel, 

Rio Grande do Sul, Brasil, e de que modo estes transcendem fronteiras e podendo 

gerar uma educação capaz de integrar comunidades através da formação plena dos 

seus cidadãos, obtendo uma ferramenta de integração e paz entre os povos. 

Este trabalho se justifica como ferramenta suscetível de elevar o valor da 

cultura no desenvolvimento do ser humano de forma plena e completa e também 

pelo fato de identificar e elaborar um produto de integração entre os povos e poder 

colaborar para uma educação plena e sólida em prol de gerações futuras, através do 

amplo espectro de identidades culturais envolvidas a partir dos elos do passado, 

propiciadores de conhecimento que vai desde o erudito até o popular. E tal se dá 

seja através do patrimônio de natureza material quanto imaterial. 

O fato de ser morador de uma pequena cidade gêmea de fronteira, na região 

da Campanha do Rio Grande do Sul, Aceguá que, apesar da divisa política que a 

separa de Aceguá/República Oriental do Uruguai, localizada na região norte deste 

país, a ela está unida não só física, como econômica, social e culturalmente - leva a 

vivenciar, dia a dia, a experiência de um aglomerado urbano demarcado por uma 
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linha imaginária que apenas legalmente isola os territórios, sendo que, de fato, este 

espaço integra e aproxima os povos. Conforme reflete Moura (2010), as fronteiras 

foram encaradas num primeiro momento como regiões de desbravamento de 

recursos naturais, portanto, como zonas de transição entre países, levando os 

governos a encará-la como área de segurança nacional. Esse panorama muda no 

final do século XX e hoje as fronteiras devem ser encaradas como espaços de 

integração. Essa vivência, aliada ao exercício profissional, primeiro como servidor 

técnico daquela municipalidade, e hoje em Candiota (RS) - também localizada na 

faixa de fronteira - estão na base do compromisso de elaborar um produto de 

integração entre os povos, que una os atores sociais de forma plena, com mais 

cidadania.  

Realizar um levantamento teórico é objetivo primário desta dissertação, 

plausível de embasar a relação dos habitantes com este patrimônio cultural tão rico 

e diverso no momento este muda de forma e começa a ser interpretado como 

patrimônio da humanidade por meio da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura. Utilizar-se desse embasamento teórico como 

elemento formador de integração e desenvolvimento humano entre países que tem 

em sua historia marcas em comum, criando uma rede de universidades capaz de se 

apropriar do patrimônio cultural transformando-o em um elo de paz, alterando as 

relações sociais das cidades. Conforme Choay (2006), o patrimônio histórico e seu 

uso não podem ser um simples objeto, e sim o sujeito de uma alegoria.  

O patrimonio cultural interpretado como um elo de paz com potencial para 

alterar as relações sociais das cidades, este é o norte da dissertação, a qual foi 

desenvolvida em três capítulos numa tentativa de criar uma engrenagem teórica de 

subsídio a esta Rede de Educação Patrimonial para a Paz entre os eixos Norte-Sul e 

Sul-Sul, fortalecendo os processos de integração regional entre países que tiveram 

na base de formação da nacionalidade e operacionalizada através da realização de 

uma série de atividades acadêmicas conjuntas, alternadamente, por semestre letivo, 

em cada uma das componentes da rede. 

O primeiro capitulo forma uma base teórica capaz de dar suporte aos temas 

discorridos ao longo da Dissertação, habilitando-se a uma sequência lógica do 

conjunto de ideias que buscarão na apropriação do Patrimônio Cultural da 

Humanidade o elemento central na formação de uma Cultura de Paz que transcende 
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fronteiras e integra regiões, logo uma colocação de nossa realidade enquanto Ibero 

americanos discorrendo sobre estes mais de 500 anos de colonização portuguesa e 

espanhola da formação do território à formação dos países, e fechando este capitulo 

com o processo de integração em blocos, nos quais os países procuram pontos em 

comum capazes de ligar o seu passado e futuro em vantagens em escala, o que 

levou à criação do MERCOSUL. 

No segundo capítulo, a intenção foi criar um ponto de reflexão sobre dois 

Patrimônios Culturais da Humanidade únicos e diversos, começando pela Redução 

de São Miguel Arcanjo, da epopéia à destruição, passando por sua redescoberta 

enquanto destino turístico de natureza cultural, que conta, para sua estabilização, 

com a educação patrimonial como parte da construção de uma cidadania universal. 

Logo se dissertou sobre a Colônia do Santíssimo Sacramento, fundada por 

portugueses, mas revalorizada pelo povo uruguaio, e que teve a sua evolução 

marcada pela colonização espanhola. Analisando os fatos que marcaram essa terra 

e de certo modo moldaram as pessoas e os hábitos dessa região. 

No terceiro capitulo tentou-se fazer um fechamento dessa idéia de patrimônio 

cultural que transcende fronteiras, fazendo uma reafirmação dos valores teóricos 

que formam a base da educação patrimonial tanto na sua interferência com o 

patrimônio natural quanto o cultural. Logo, esta educação que transcende fronteiras, 

construída nos reflexos das vivências das pessoas que passaram por essa região 

meridional do continente americano, de modo que este possa ser elemento 

transformador da cultura predominante em cultura de paz, incorporando os valores 

da diversidade cultural nas práticas pedagógicas relativas ao patrimônio para que os 

educadores possam se valer, pedagogicamente, desse universo de diferenças. E 

fechou-se o terceiro capitulo com o esboço do produto, que fora pensado de forma a 

ser um elemento de inovação capaz de integrar regiões e gerar paz através  

apropriando-se da educação patrimonial, é tornando-a instrumento de apropriação 

do Patrimônio Cultural pelos diferentes atores que compõem as sociedades 

contemporâneas, e estes traduzam os saberes em mais cidadania, mais igualdade, 

num mundo de diferenças, ou seja, num diálogo intercultural.  

 Foram aplicados questionários com vistas a se tentar estabelecer um mapa 

mental destes Patrimônios Culturais da Humanidade, tendo como pano de fundo a 

tentativa de se interpretar e explorar a percepção das pessoas residentes nestes 
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Patrimônios Culturais da Humanidade - e os turistas que as visitam - sobre este bem 

que fora construído numa época de disputas e se consolida como patrimônio cultural 

num período de integração e paz. Nestes foram utilizados procedimentos para 

resguardar ao máximo a integridade dos sujeitos participantes, sendo em primeiro 

lugar abordado o assunto e os objetivos da pesquisa. 

O norte, ao longo desta Dissertação será tentar identificar as lacunas no 

sistema educacional de modo a propor um método de ensino capaz de dar suporte à 

construção da identidade dos mais diversos atores, através da utilização de bens 

tombados pela Organização das Nações Unidas para Cultura, Ciência e Educação e 

inscritos na Lista do Patrimônio Cultural da Humanidade. Assim,a ferramenta 

proposta vem para resgatar o valor da cultura no desenvolvimento do ser humano de 

forma plena e completa, e assim contribuir e aprofundar a Cultura de Paz através da 

educação para toda a vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

   

 

1. PENSAR PATRIMÔNIO, VIVER CULTURA. 

 

 

O objetivo deste primeiro capítulo é formar uma base teórica capaz de dar 

suporte aos temas a serem discutidos ao longo do trabalho, que darão  uma 

sequência lógica ao conjunto de idéias de que decorrerá o produto final, que nada 

mais é do que a proposta de um instrumento para a apropriação do Patrimônio 

Cultural, conforme Milder (2005), estas memórias, acabam por conferir significados a 

objetos concretos que visualizamos em nosso dia a dia, de modo que falar em 

patrimônio é também conceber a materialidade que nos cerca dotada de sentido.  

Cada local, bairro ou cidade têm suas memórias e lugares que constituem seu 

patrimônio cultural, ou seja, são lembranças importantes para os moradores do local. 

Pelos diferentes atores que compõem as sociedades contemporâneas, no 

campo da educação patrimonial. Para que assim, se traduza em um mecanismo 

gerador de paz, capaz de propiciar as condições necessárias à efetivação de 

políticas públicas de educação patrimonial propiciadoras de uma verdadeira 

integração regional. 

 

 

1.1. Patrimônio da Humanidade 

 

 

Segundo Choay (2006), o patrimônio, na origem da palavra, está ligado a 

estruturas familiares, de uma sociedade estável, que se encontra enraizadas no 

tempo. No entanto, ao longo do tempo, esse termo ganhou os adjetivos genético, 

cultural e histórico, por exemplo, que transformarão em um conceito nômade. 

A definição de patrimônio pode ser entendida nas nossas sociedades latinas, 

para a grande maioria da população, conforme Duclos (1997 apud PRATS, 1997, 

p.7), nada mais seria que o legado que recebemos de nossos pais como herança, e 

somos nós os responsáveis por transformá-lo em um esteio de produtividade e 

riqueza para a continuidade da nossa linhagem. O conceito de patrimônio não deve 

limitar-se mais ao patrimônio individual, um bem que herdamos. Exemplo disso seria 

uma edificação, mas sim algo mais amplo, compreendendo até mesmo os aspectos 
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objetivos e subjetivos das relações que se estabelecem no interior dos aglomerados 

de edificações e das malhas urbanas. 

Desse modo, o patrimônio deve ser interpretado em nossas sociedades como 

o conjunto de manifestações, realizações e representações de diferentes grupos 

étnicos, estando presente em todos os lugares e atividades: nas ruas, nas casas, 

nas danças e músicas, nas artes, nos museus, escolas, igrejas e praças. Nos modos 

de fazer, criar e trabalhar. Nos livros que se escreve, na poesia que se declama, nas 

brincadeiras do dia a dia, nos cultos que se professa. Ele faz parte do cotidiano, 

forma as identidades e determina os valores de uma sociedade. 

Essa ideia de patrimônio é fortemente associada conforme Benévolo (2010), 
a partir do final do século XVIII, ao advento dos Estados Nacionais. No entanto, esse 

conceito se dissemina pelo mundo no século XX, principalmente como forma de 

resposta à destruição pela qual passavam as cidades européias em virtude das 

guerras e, também, a urbanização das cidades com os novos conceitos de 

urbanismo. Um exemplo disso é o que ocorreu em Paris com o Plano Haussmann, 

quando boa parte dos quarteirões vieram a baixo para aberturas de novas avenidas. 

O conceito de patrimônio foi amplamente difundido pelo mundo, mas o evento que 

suscitou especial preocupação internacional foi a decisão de construir a represa de 

Assuan, no Egito, com a qual se inundaria o vale em que se encontravam os 

templos de Abu Simbel, um tesouro da antiga civilização egípcia. Essas 

circunstâncias desencadearam um forte movimento dos países ao redor do mundo, 

tutelados pela Organização das Nações Unidas para Cultura, Ciência e Educação1 

(UNESCO), que deram origem a uma série de iniciativas internacionais para 

salvaguardar os bens culturais, quando, em conjunto com o Conselho Internacional 

de Monumentos e Sítios (ICOMOS), começa-se o esboço de um projeto de 

convenção sobre a proteção do patrimônio cultural.  

Ao mesmo tempo, surge nos Estados Unidos a idéia de combinar a 

conservação dos sítios culturais com a dos sítios naturais. Em uma conferência na 

Casa Branca, em Washington, definiu-se, em 1965, que se criasse uma Fundação 

do Patrimônio Mundial que estimulasse a cooperação internacional para proteger as 

maravilhosas áreas naturais e paisagísticas do mundo e os sítios históricos para o 

presente e para o futuro de toda a humanidade. Em 1968, a União Internacional para 
______________ 
1 UNESCO – Fundada em 16/11/1945 com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo 
mediante a educação, a ciência, a cultura e as comunicações, www.unesco.org. 
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a Conservação da Natureza e seus Recursos (IUCN) elaborou propostas similares 

para seus membros, as quais foram apresentadas à Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente Humano, organizada pelas Organização das Nações Unidas 

(ONU), e realizada em Estocolmo, em 1972, quando todas as partes interessadas se 

puseram de acordo e adotaram um único texto, considerando o patrimônio em seu 

duplo aspecto: cultural e natural. A Convenção nos lembra das formas pelas quais o 

homem interage com a natureza e, ao mesmo tempo, a necessidade fundamental de 

preservar o equilíbrio entre ambos. 

Essa noção de patrimônio resultou na Convenção para Proteção do 

Patrimônio Mundial Cultural e Natural (CPMCN), aprovada em 16 de novembro de 

1972, na 17ª sessão da Conferencia Geral da UNESCO, e tem como objetivo 

incentivar a preservação de bens culturais e naturais considerados significativos 

para a humanidade, devendo os patrimônios culturais e naturais serem vistos como 

fontes primária de vida e inspiração: a pedra de toque, o ponto de referência, a 

identidade2. Tudo com vistas a se ter uma marca que unifique e represente este 

patrimônio rico, diverso e, sem dúvidas, espalhado pelo mundo, tendo sido criado 

um logotipo de identificação visual amplamente difundido pela UNESCO (Figura, 

01). 

 

 

 

Figura 01 – Marca de identificação do Patrimônio Mundial da Humanidade 

Fonte: http://www.unescoeducation.blogspot.com  

______________ 
2 http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/heritage-legacy-from-past-to-the-future, 
acessado em 16/01/2014 
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Todos os países possuem locais de interesse que constituem verdadeiros 

motivos de orgulho nacional, pelo que a comunidade internacional procurou a 

valorização dos bens que, por sua importância como referência e identidade das 

nações, possam ser considerados patrimônio de todos os povos. A partir desse 

ponto, os países solicitam seu reconhecimento e inscrição na Lista do Patrimônio 

Mundial, sem prejuízo da soberania ou da propriedade nacional, constituindo 

desse modo um patrimônio universal para cuja proteção à comunidade 

internacional inteira tem o dever de cooperar, surgindo, então, o conceito de 

Patrimônio Mundial, que se torna excepcional por sua aplicação universal. 

No âmbito nacional, aderimos à CPMCN em setembro de 1977 e, de acordo 

com o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a proteção do 

Patrimônio Mundial, no Brasil, tem sido possível a partir da colaboração das três 

esferas administrativas (União, Estados e Municípios) com a sociedade civil. 

Atualmente o país conta com dezoito bens inscritos na lista do Patrimônio Mundial, 

pelo seu excepcional e universal valor para a cultura da humanidade3. 

Em vistas desse aporte teórico, a partir daqui, quando no trabalho referir-se a 

categoria Patrimônio da Humanidade, estar-se-á tratando desse conceito 

disseminado em todo o mundo, que transcende fronteiras e limites de Estados 

Nacionais, caminhando para uma idéia mais ampla, na qual o patrimônio cultural é 

um conjunto de bens que se destina a usufruto de toda a coletividade e, mais 

especificamente ao artigo 1º da CPMCN, que considera como Patrimônio Cultural 

três grandes áreas: os monumentos, sendo estes obras arquitetônicas, de escultura 

ou de pintura monumentais, elementos de estruturas de caráter arqueológico, 

inscrições, grutas e grupos de elementos com valor universal excepcional, do ponto 

de vista da história, da arte ou da ciência;  os conjuntos, enquanto grupos de 

construções isoladas ou reunidos que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou 

integração na paisagem têm valor universal excepcional do ponto de vista da 

história, da arte ou da ciência; e os locais de interesse que são as obras do ser 

humano, ou conjugadas, deste e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de 

interesse arqueológico, com um valor universal excepcional do ponto de vista 

histórico, estético, etnológico ou antropológico. 

______________ 
3 HTTP://www.iphan.gov.br, acessado em 15 de janeiro de 2013. 
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Esse patrimônio quando é elevado no presente a patrimônio cultural da 

Humanidade e em si, passa a ser interpretado como fonte de cultura, civilidade, e 

desenvolvimento pessoal. A seguir será associado à educação, que de sua forma 

qualifica imensuravelmente sociedades contemporâneas, transcendendo fronteiras. 

 

 

1.1.1 Patrimônio, base do desenvolvimento humano. 

 

 

O patrimônio quando visto pela ótica do bem que perece através do tempo, 

trazendo em si um valor adquirido ao passar dos anos, pelas muitas vivências que 

ele possibilitou, pelas incontáveis gerações de seres humanos que habitaram de 

alguma forma aquele bem, pode sem dúvida ser fonte de cultura, sendo uma 

vertente de desenvolvimento humano para as futuras gerações. Conforme Freire 

(2014), ninguém educa ninguém, os homens se educam entre si, materializados pelo 

mundo. 

A expressão patrimônio educacional é inspirada conforme Horta (1999 apud 

IPHAN, 1999, p.5), na inglesa “Heritage Education”4, que vem de um trabalho 

pedagógico desenvolvido na Inglaterra sob essa designação, e foi introduzida no 

Brasil, em termos conceituais, em 1983, a partir do 1º Seminário  no Museu Imperial, 

em Petrópolis-RJ.  

 A educação patrimonial nos dias atuais deve ser vista como um processo 

permanente e sistemático de trabalho educacional, cuja base deve ser o Patrimônio 

Cultural, aquele que molda uma sociedade através do autoconhecimento e 

enriquecimento individual em prol de toda a coletividade. As crianças e adultos 

devem estar inseridos em um processo ativo de conhecimento, apropriação e 

valorização de sua herança cultural, propiciando a geração e a produção de novos 

conhecimentos5 de forma contínua. 

A alfabetização cultural do indivíduo possibilita a ele uma compreensão plena 

do meio sociocultural histórico e temporal ao qual pertence e encontra-se inserido, 

valorizando a sua autoestima e o desenvolvimento social da sua comunidade. A 

cultura é um processo eminentemente dinâmico, transmitido de geração em 
______________ 
4 Heritage Education : termo inglês que traduzido significa educação patrimonial.  
5 Guia básico de Educação Patrimonial – Museu Imperial, 1999. 
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geração, que se aprende com os ancestrais e se cria e recria no cotidiano do 

presente, na solução para os pequenos e grandes problemas da vida, em cada 

sociedade. Em cada recanto onde há um ser humano, com certeza está sendo 

criada cultura, através das vivências e aprendizados: aceitar a diversidade cultural é, 

sem dúvida, reconhecer que todos os povos são capazes de produzir cultura e que 

cada um tem a sua forma de se expressar. 

O Estado Francês foi o primeiro a explorar o termo ‘cultura’ como a conjuntura 

desses fatores do Patrimônio Histórico e, a partir daí, controlá-lo com todos os 

poderes de Estado, criando ritos de culto oficial ao patrimônio histórico que se tornou 

parte integrante do culto à cultura. Essa palavra se difunde a partir dos anos 1960 

com a criação do Ministério da Cultura da França, que em seguida é copiado pela 

maioria dos países do mundo. Hoje em dia o uso da palavra ‘cultura’ se diversificou 

e, pois, se adjetivou, como se podem ver em expressões do tipo culturas 

minoritárias, cultura popular, cultura do pobre, entre tantas formas de emprego do 

termo. 

Através do estudo da correlação das expressões de linguagem “cultura” e 

“patrimônio” aprendemos a relevância histórica do valor patrimonial do elemento 

construído como símbolo de um passado social de vivências que marcam o espaço 

como um todo, a inter-relação entre estes elementos construídos, a criação das 

urbes e estas reconhecidas como fonte de cultura, de saber, de uma identidade 

coletiva de sociedade, que transcende as gerações deixando marcas, pegadas nos 

elementos construídos, para assim serem difundidos, estudado e relembrados pelas 

gerações advindas, cujo valor só será descoberto, mediante a difusão da educação, 

do saber, do roteiro cultural, do turismo e o crescimento das urbes através 

valorização do seu Patrimônio Cultural. Esse conceito, se dá mediante a destinação 

de um novo uso a propriedade particular, conservando o seu valor cultural como 

civilização.  

 O aumento populacional e os avanços no campo da ciência e da 

tecnologia levaram a um crescimento incomensurável das cidades, dando origem a 

urbes desordenadas, do ponto de vista formal, criando novos ângulos para a 

interpretação das artes humanas, valorizando as relações dessa natureza e 

transformando as marcas do passado em pegadas no ambiente construído do 

presente. A importância desse tema, evidenciada no crescimento da produção 
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intelectual coletiva, que faz pulsar o saber de cada comunidade, cria a sociedade do 

turismo, da valorização do patrimônio cultural, como forma de desenvolvimento 

pleno do ser humano, enraizado nos elementos do passado. 

Em um processo dinâmico de sociabilização, o indivíduo constrói a própria 

identidade quando aprende a fazer parte de um grupo. Nesse contexto, surge o 

conceito de patrimônio etnológico, que se apresenta em um país nos modos 

específicos de existência material e de organização social dos grupos que os 

compõem. Seus conhecimentos e suas representações do mundo são de forma 

geral os elementos que fundam a identidade de cada grupo social e que os 

diferencia dos demais.  

O patrimônio, conforme Prats (1997), adquire muitas vezes consciência, o 

que supõe uma novidade, pois é uma dimensão política do tema. Sem poder, não 

existiria patrimônio, e ao mesmo tempo nenhuma empresa de caráter patrimonial 

poderia prescindir de apoio político, porque este faz parte da legitimação do 

patrimônio. 

Por sua vez quando utilizamos o patrimônio como construção social, a 

invenção da realidade não deve tratar única e exclusivamente dos elementos, mas 

sim, também  da composição, cujos elementos devem ser extraídos da realidade, 

com outro sentido, havendo, com maior frequência, processos de 

descontextualização e recontextualização. É desse modo que invenção e construção 

social não se tornam processos antagônicos, e sim fases complementares do 

mesmo processo. É desse modo que se criam os conceitos de invenção que seriam 

processos pessoais e conscientes de manipulação, enquanto a construção social 

associa-se, principalmente, com processos inconscientes e impessoais de 

legitimação. Em todo caso, a invenção, para ficar impregnada e perpetuar-se, 

necessitaria converter-se em construção social: seria como alcançar um mínimo de 

nível de consenso. 

Abordou-se no Seminário da “Semana do Patrimônio Cultural e Memória na 

Fronteira” realizado no ano de 2007, na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, Brasil, a 

questão da paisagem cultural, onde optou-se pela elaboração de uma Carta à qual 

se conferiu o nome da cidade gaúcha. Esta Carta também denominada “Carta da 

Paisagem Cultural”, tem por objetivo a defesa das paisagens culturais em geral e, 



22 
 

   

 

mais especificamente, do território dos Pampas e das paisagens culturais de 

fronteira. 

Segundo a Carta de Bagé (2007), o Pampa6 acha-se ameaçado por novas 

formas de uso altamente predatórias. Esse ecossistema é responsável pela proteção 

dos mananciais do Aquífero Guarani. O reflorestamento proposto para quase todo 

esse território irá destruir também a rica biodiversidade e a identidade cultural dos 

Pampas que se estendem pelos demais países do Mercado Econômico Comum do 

Sul (MERCOSUL). Como se sabe a biodiversidade e pluralismo cultural são os dois 

fatores de suma importância para a sobrevivência humana no planeta. As fronteiras 

de países vizinhos com que são contemplados com esses mesmos ecossistemas 

apresentam manifestações culturais similares. Essas paisagens devem ser 

consideradas como pontos de união e não de separação de povos vizinhos e, 

portanto, irmãos. A exemplo do passado registrado em territórios das Missões, essas 

paisagens devem ser preservadas e valorizadas de forma integrada com nossos 

vizinhos. 

De acordo com Heinz (2009), essa discussão quanto às questões de fronteira 

poderia ser ainda mais ampla contrapondo duas visões opostas sobre a fronteira: 

por um lado a fronteira barreira, que isola populações, e do outro a interpretação da 

zona de fronteira como uma zona completamente integrada, onde os limites 

nacionais não tem influência nos processos sociais e econômicos. O certo é que a 

fronteira traz consigo um caráter de ambiguidade que, por um lado, separa Estados 

e, pelo outro, os coloca frente a frente, em contato direto, relacionando duas 

comunidades nacionais, transformando essa região em um espaço dinâmico.  

 

 

“Para Enrique Prados, com ou sem o respaldo institucional as 
comunidades internacionais se relacionam e, nesse sentido, é possível 
afirmar que inexistem “fronteiras-barreiras” onde houver um mínimo de 
população estabelecida. Assim, o cotidiano fronteiriço promove a integração 
das comunidades internacionais antes mesmo de qualquer projeto oficial de 
integração. Se o Estado pretende que a fronteira desempenhe o papel de 
controle/barreira, demonstra sua completa alienação em relação à 
realidade”. (ENRIQUE PRADOS, 1994, p.68 apud HEINZ, 2009, p.154) 

 

 
______________ 
6 Pampa – é um termo que se refere à região pastoril de planícies com coxilhas localizada na metade 
meridional do estado do Rio Grande do Sul, o Uruguai e as províncias argentinas de Buenos Aires, La 
Pampa, Santa Fé, Córdoba, Entre Ríos e Corrientes. 
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Veremos a seguir esse Patrimônio Cultural em que a raiz dos ecos do 

passado transcende fronteiras, tornando se um bem de toda a humanidade, não só 

de um povoado, um grupo social, etnia ou um país, colaborando à difusão de uma 

cultura de paz entre os povos. 

 

 

1.1.2 Patrimônio Cultural: um símbolo de Paz 

 

 

A paz, para ser vivida, tem de ser construída, dia a dia, nos pequenos atos, os 

quais germinam as grandes transformações. Conforme UNESCO (2007), A paz é 

para ser realizada, não só idealizada. Paz se faz, não é dada! A paz é vista pela 

UNESCO como uma ação, que só se torna realidade quando caminha junto com o 

desenvolvimento humano. Desse modo, temos que educar nossas crianças para a 

cidadania e para vida. 

De acordo com UNESCO (1945), essa organização mundial trabalha para a 

paz e segurança no mundo mediante a educação, a ciência, a cultura e as 

comunicações, através de atividades culturais que procuram salvaguardar o 

patrimônio cultural. Tem, portanto, por missão exclusiva a construção da paz, como 

se pode ver de seus atos constitutivos. O propósito dessa Organização segundo o 

seu ato constitutivo no artigo primeiro em UNESCO (1945) é contribuir para a paz e 

a segurança, promovendo ao seu modo na cooperação entre as nações por meio da 

educação, da ciência e da cultura, visando a favorecer o respeito universal e a 

justiça, alavancando o estado de direito e os direitos humanos, dando suporte às 

liberdades fundamentais, afirmando os povos do mundo. 

 Uma vez que as guerras começam na mente dos homens nas disputas por 

poder, é na mente dos homens que as defesas da paz devem ser construídas e a 

UNESCO vem tentando ajudar no desenvolvimento completo do ser humano, em 

toda a sua riqueza e na complexidade das suas expressões e dos seus 

compromissos: enquanto indivíduo, como membro de uma família e de uma 

coletividade, na qualidade de cidadão, de consumidor de produtos, de inventor de 

técnicas e mesmo criador de sonhos como nos apresenta o Relatório da Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI. 
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 Nesse relatório são traçados os nortes para a educação mundial conforme 

BRASIL (2010), para este século, buscando fortalecer o conceito de educação ao 

longo da vida, quando a educação deve ser organizada com base em quatro pilares 

do conhecimento: aprender a conhecer, estimular o prazer de compreender, de 

conhecer, descobrir e construir o conhecimento; aprender a fazer relaciona-se ao 

investimento nas competências pessoais, para que as pessoas tenham as 

habilidades necessárias para acompanhar a evolução de sociedades marcadas pelo 

avanço do conhecimento e aprender a viver com os outros. Esse é um dos maiores 

desafios da educação, já que a maior parte da história da humanidade é marcada 

por guerras e conflitos decorrentes da tradição de se administrar conflitos por meio 

da violência; aprender a ser, refere-se ao conceito de educação ao longo da vida em 

seu sentido mais amplo, visando ao desenvolvimento humano tanto no aspecto 

pessoal quanto no profissional.  

É flagrante o nexo entre educação e cultura de paz: a educação possibilita a 

formação de mentes democráticas e poderá promover o respeito às identidades 

(nacionais, raciais, religiosas, de gênero e geração, entre outras) e à diversidade. 

Em síntese, a cultura de paz é uma construção cotidiana e permanente, que requer 

participação e reconhecimento da diversidade, respeito ao outro e tolerância, 

buscando reduzir as desigualdades e injustiças sociais. Um exemplo que elucida 

essa idéia de Patrimônio Mundial da Humanidade como motor central da paz é, sem 

dúvida, “O berço de Jesus”, localizado em Belém, na Cisjordânia, em um dos 

territórios da Palestina. Inscrito na LPMH em 2012, conforme solicitação da 

Autoridade Nacional Palestina, o bem tombado contempla a Igreja da Natividade 

(Figura 02) e a rota da peregrinação. Esse local onde está instalado o complexo 

acredita-se ser o lugar onde Jesus Cristo nasceu: o local seria uma caverna que fica 

no subsolo da igreja, o qual, para os cristãos, marca o início do cristianismo. A igreja 

teria sido construída em meados do século 6 d.C., e com o passar dos anos o 

templo foi incorporando outros edifícios eclesiásticos, sendo, atualmente, 

administrado por membros de três igrejas (Ortodoxa Grega, Custódia da Terra Santa 

e Patriarcado Armênio) protegidas pelo Status Quo7 estabelecido pelo Tratado de 

Berlim de 18788. 

______________ 
7  Status Quo, expressão latim para o estado atual das coisas. 
8 O Tratado de Berlim foi acordado entre as principais potências da Europa, e garantiu aos 
cidadãos  um mínimo aceitável de direitos, em particular a liberdade religiosa. 
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Figura 02 - Igreja da Natividade, Fonte: http://blog.cancaonova.com 

 

 

Essas três igrejas ocupam o lugar, mantido segundo arranjo próprio que, além 

delas inclui, na gestão do mesmo, a própria Autoridade Palestina, através de um 

comitê consultivo, no qual aquela é representada pelo presidente palestino, 

colegiado responsável, dentre outras ações, pelos projetos de restauro e 

conservação do complexo, já elaborado9. 

Um dos problemas mais graves do complexo tombado é a rota da 

peregrinação que sofre muito com o desenvolvimento urbano e, no momento, 

qualquer obra de intervenção no complexo está proibida, para que assim se 

preserve o entorno da mesma. Um estudo está sendo desenvolvido em cooperação 

com a autoridade Palestina e o CCHP, a fim de que um plano de gestão deste 

patrimônio dê conta da preservação desse que é um local de peregrinação de 

milhares de pessoas, de todos os cantos do mundo. 

O pano de fundo objetivado no inter-relacionamento da percepção dos 

diferentes atores que entram em contato com o Patrimônio Cultural da Humanidade, 

especialmente o que fora construído em tempos de disputas, guerras e se consolida 

em um período de integração, paz, e que de certo modo tem o seu passado 

entrelaçado, como São Miguel das Missões, hoje uma cidade do interior do Estado 

do Rio Grande do Sul, Brasil. Segundo Baioto (2005), São Miguel das Missões tem 

sua origem numa aldeia fundada pelos espanhóis em 1623, que anos mais tarde 

______________ 
9  http://whc.unesco.org; acessado em 29/03/2014. 
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resultou na redução de São Miguel, capital dos Sete Povos das Missões. Esse local 

guarda em suas ruínas pegadas do passado de esplendor, onde os padres Jesuítas, 

a mando do governo espanhol, vieram na tentativa de converter os indígenas que ali 

habitavam à fé cristã. Esse projeto viveu dias de glória, mas hoje só é lembrado 

pelas pegadas do passado, que estão intrinsecamente ligadas à história da cidade 

de Colônia do Sacramento, no Departamento de Colônia, no Uruguai. Essa cidade 

foi fundada em 1680 por portugueses e tem em seu passado marcas de muitas 

disputas que resultaram em troca do governo da cidade, principalmente entre 

Espanha, que sempre conquistara através da força e Portugal que marcara o seu 

espaço através de tratados. Não menos importante nessa dialética é a presença do 

povo guarani-missioneiro, povo que várias vezes ao longo da história foi utilizado 

pelos espanhóis como soldados, para defender seus interesses no Rio da Prata ante 

o avanço das forças portuguesas sobre este território. 

A UNESCO busca, em seus programas educativos sobre o Patrimônio 

Mundial, incentivar escolas e colégios de todo o mundo a neles incluir informações 

sobre o mesmo, a fim de contribuir para o desenvolvimento das futuras gerações 

através da conscientização sobre a importância dos bens culturais e naturais de 

valor excepcional para a humanidade.  

No Brasil, a UNESCO, de acordo com Noleto (2008, apud UNESCO, 2008), 

esta em parceria com os órgãos públicos, vem criando e implantando programas 

nesse contexto, dentre eles o Programa Abrindo Espaços, com o intuito de servir de 

banco de ideais para criação das diretrizes dos programas nacionais, baseando-se 

na cultura da paz, com o objetivo de propor espaços de inclusão social e de 

valorização da escola pública. 

 Ao se incentivar a paz, através do conhecimento do patrimônio cultural, da 

inter-relação das sociedades com distintas culturas que habitam determinada região, 

explora-se e incentiva-se o turismo - que reúne outras áreas de interesse, como a 

economia, por exemplo - e movimenta muitos setores indispensáveis à inclusão de 

espaços antes inóspitos ou decadentes. Mas não é só isso: ativam-se interferências 

de outra ordem, que devem ser levadas em consideração quando o tema é 

desenvolvimento, como é o caso da política. As tentativas de democratização do 

saber, pela vontade moderna de erradicar as diferenças e os privilégios no que 

tange a valores individuais, intelectuais e artísticos, aliados ao crescimento da 
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“sociedade do lazer”10, caracterizada pelo “turismo cultural”, é a origem mais 

provável da expansão do público dos monumentos históricos, Choay (2006, p. 210) 

diz que “aos grupos iniciados, de especialistas e de eruditos sucedeu um grupo em 

escala mundial, uma audiência que se conta aos milhões”. 

Patrimônio cultural, conforme explica Prats (1997), é utilizado como destino 

turístico há muito pouco tempo, embora o turismo exista há séculos. Mas o turismo, 

como se conhece hoje, requer uma série de fatores e condicionantes: facilidade de 

locomoção, tempo livre, existência de uma classe média com poder aquisitivo e 

diferenças geoeconômicas, que só começam a existir depois da segunda guerra 

mundial, tomando uma proporção enorme, global, na segunda metade do século XX. 

Junto a isto se tem a revolução nas telecomunicações, que passa a idéia de que 

tudo pode se adquirir com dinheiro. Nas distintas formas de manifestações do 

turismo, se produz uma troca qualitativa e quantitativa com a associação de 

patrimônio e turismo. 

Turismo, é visto pelos antropólogos como um fator de aculturação, mas Prats 

(1998), acredita que a exploração turística - que não deixa de fazer do real um 

espetáculo - com certeza se utiliza, gradativamente, dos artifícios de superstições 

quando existem pressões nesse sentido. O reconhecimento de um bem como de 

interesse coletivo - mormente universal - faz dele patrimonializável, conduzindo à 

idéia de sua restituição. 

Ao se utilizar ferramentas de marketing patrimonial como meio de 

desenvolvimento cultural pode se estar confundindo esse aspecto com o econômico, 

confusão essa recorrente - e a se lamentar -, enquanto armadilha da qual pouco se 

pode fazer para fugir, já que se faz necessário que os resorts identitários da 

sociedade envolvida continuem funcionando e conservem desse modo sua relação 

de autenticidade com o patrimônio tombado. Há que se ter cuidado em não criar 

conceitos de forma precipitada: observar, selecionar exemplos, sinalar futuras 

mazelas do desenvolvimento turístico com relação ao patrimônio cultural, com o 

propósito de não criar falsas heranças culturais. 

De acordo com Peixoto (2013), o turismo histórico cultural falha ao deixar 

poucos recursos para a população local porque o mercado do turismo é alimentado 

______________ 
10 A sociedade do lazer e uma ideia difundida na década de 1960 de que por volta do ano 2000 
trabalharíamos menos horas e obteríamos a mesma remuneração de decas passadas, então sobraria 
tempo para o lazer. 
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por controladores do fluxo, que vendem o pacote completo na origem. Assim, as 

empresas locais - que estão fora do circuito comercial – não se valem das possíveis 

vantagens comparativas que sua localização poderia proporcionar. Isso tem levado 

as populações, em alguns casos na Europa, por exemplo, a verem o patrimônio 

como um malefício e até em certos casos solicitar a exclusão do bem arrolado da 

LPMH. 

Outra situação é quando a população não se envolve no processo de 

solicitação de registro e o produto se torna menos valioso, como pesquisado pelo 

professor nos casos de Organizações não Governamentais  (ONG) do continente 

Africano, onde elas qualificam a população para inserir-se no produto, tornando-o 

mais valioso. Isso tem levado a que localidades não percam turistas porque esse 

fluxo é, então, desviado pelos controladores do turismo, redirecionando-o para 

outros locais, já que estes dominam o ciclo completo (pacote) do roteiro cultural: 

passagens, alimentação, hotéis, passeios turísticos, compras, etc.; fazendo desse 

modo 100% do circuito: quem perde nessa história é a população local que vê 

muitos turistas passarem. De acordo com esse ponto de vista, esse seria o drama do 

turismo histórico patrimonial. Em síntese, o turismo patrimonial de fato funciona e é 

benéfico quando a comunidade se apropria do bem, quando está presente em todas 

as esferas de envolvimento, elevando desse modo a sua autoestima como 

coletividade. 

 

 

1.2 Patrimônio Ibero Americano 

 

 

Os seres humanos que mudaram a face da terra conhecida até os meados do 

século XIV - final da Idade Média - descobrindo novos mundos, conquistando 

enormes territórios, atravessando mares incógnitos, levando a cabo o maior império 

de seu tempo, tinham uma vida simples e sofrida, como explica Maestri (2010). A 

Europa – aqui mais especificamente Portugal e Espanha – apresentava-se sob um 

quadro de devastação provocada dor fomes, pestes e guerras. A população rural, 

assim como a urbana, fora duramente atingida. Essa situação se repetia por todo o 

continente, envolvendo a Europa em grandes deslocamentos, caracterizados como 
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movimentos maciços de migração para as cidades, em busca de uma vida melhor, 

que garantisse um mínimo de alimentação e de segurança.  

Esses homens supunham que, por pior que fosse a vida dos pobres da 

cidade, era melhor que a dos pobres do campo, o que acarretou em um aumento na 

população das cidades, as quais não estavam preparadas, já que não contavam 

com infraestrutura adequada para abrigar tantos moradores. Isso ocasionou terríveis 

epidemias que atingiram indiscriminadamente todas as camadas da população 

urbana, situação que se estendeu no período entre os séculos XV a XVI. Um 

exemplo foi a chamada Peste Grande que, entre os anos de 1569 e 1570, causou 

mais de oitenta mil mortes somente em Lisboa. Essas epidemias tinham um 

aparecimento cíclico, o que ocasionava um movimento migratório inverso de fuga 

das cidades, deixando-as quase desertas. 

A hipertrofia do modelo de cidades, especialmente as portuárias, acarretou, 

segundo Maestri (2010), no despovoamento das zonas rurais do reino lusitano, que 

passava a constituir-se gradativamente em uma sociedade de orientação urbana e 

cosmopolita, localizada no contexto do empreendimento mercantil que caracterizou 

seu ingresso na modernidade. Cidades portuárias como Lisboa e Sevilha exerciam 

uma grande atração na população do velho continente, com suas ruas 

transformadas em cenário de festas e de espetáculos religiosos, evidenciando 

exuberâncias do seu apogeu, retratando, desse modo, um pouco o que viria a ser o 

mundo ibero-americano. Esse movimento, em dado momento, foi tão preponderante 

que provocou a ruralização de várias cidades portuguesas e o abandono de muitas 

propriedades rurais, criando espaços vazios nessas zonas na Espanha, para onde 

muitas famílias migraram e, ao longo do tempo, foram se transferindo para as 

colônias espanholas como México e Buenos Aires. 

O ímpeto gerado pelo descobrimento de novas terras foi capaz de mudar o 

horizonte da população, de modo a ser fator preponderante para lançarem-se à 

grande aventura colonial, procurando melhores condições de vida. A alta mobilidade 

tornou-se uma característica dos habitantes de Portugal e Espanha, 

independentemente de classe social, tendo surgido, também, gente de outras 

nacionalidades, flamengos, italianos e alemães, mercadores a cata de riquezas do 

Novo Mundo. 
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Assim, no quadro geral do início da modernidade, aqueles pequenos reinos, 

ainda que localizados numa região periférica ao sistema europeu - junto à África e 

ao oceano – que, por outro lado constituía-se como porta de entrada para a Europa, 

somada à sua vocação marítima, levou-os a produzir um impacto com seus 

descobrimentos, que deram origem, pela primeira vez na história humana, a um 

processo de dimensões e consequências planetárias, como se verá a seguir.  

De acordo com Neumann (2004 apud GRIJO, 2004, p.25) a atual formação do 

Estado do Rio Grande do Sul está ligada diretamente à questão da delimitação da 

fronteira existente entre as coroas de Espanha e Portugal na America Meridional. 

Sempre se procurou legitimar a expansão luso-brasileira nessas terras com 

argumentos sustentados na interpretação do Tratado de Tordesilhas, de 1494, 

devido a interpretação não muito precisa dos limites que estipulava uma linha 

imaginária. Esse fato justificaria a expansão portuguesa em direção ao estuário do 

rio da Prata. Também outro argumento utilizado era a primazia em ocupar de fato o 

continente por os seus súditos reais terem chegado primeiro.  

 

 

1.2.1 Panorama Histórico, a partilha colonial.  

 

 

Os séculos XIV e XV caracterizaram-se pelos descobrimentos marítimos. 

Conforme Maestri (2010), eles só se tornaram possíveis pela coragem e audácia dos 

navegadores da Espanha e Portugal. Logo essas duas coroas trataram de definir as 

áreas de domínio, no ultramar, sobre as terras que viessem a ser descobertas, o que 

levou, em 4 de maio de 1493, a ser emitida bula11 pelo Papa Alexandre VI, a qual 

distribuía entre Espanha e Portugal as terras do novo mundo que viessem a ser 

descobertas por estes. Essa divisão foi contestada por Portugal por favorecer 

amplamente a Espanha, o que levou os dois reinos a redigirem, de comum acordo, 

outro tratado mais preciso, sendo então assinado em 7 de junho de 1494 o Tratado 

de Tordesilhas (Figura 03). Este dividia a América em duas, através de uma linha 

imaginária que cortava o globo terrestre de pólo a pólo, passando a 370 léguas 

marinhas do Cabo Verde. 
______________ 
11 Bula emitida pelo Papa Alexandre no ano de 1493, foi o primeiro tratado que dividia as terras 
descobertas no novo mundo firmado pelos Reinos de Espanha e Portugal. 
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Figura 03 – Representação do Tratado de Tordesilhas, Fonte: http://penta2.ufrgs.br 

 

 

As ocupações espanhola e portuguesa se deram de formas distintas: os 

espanhóis deixaram para particulares a conquista das Américas, já que o governo 

espanhol lhes concedia a exploração das terras, os quais financiavam toda a 

expedição e retiravam a maior parte dos lucros dela decorrente, os quais se 

originavam, principalmente, da prata e do ouro, sempre com fiscalização da 

Espanha. Embora esta nunca tenha se afastado das colônias, sua organização, se 

por um lado provocou alguns desentendimentos com os parceiros privados, por 

outro garantiu grande extensão de terras conquistadas que, de acordo com Barbeiro 

(1984), resultou em um grande império, que se estendeu da América do Norte até a 

Patagônia. Esse império era dividido em cinco vice-reinados (Nova Espanha, 

México, Peru, Granada e do Prata), os quais desenvolveram-se socialmente com 

base num tripé: mineração, agricultura e pecuária. 

 Por sua vez, os portugueses também deram ampla autonomia aos grandes 

colonizadores, os quais assumiam poderes públicos em suas jurisdições, e em 

seguida a Coroa criou um sistema de Governo Geral, retirando-lhes o poder político, 

mas não os privilégios econômicos dos donatários. O Brasil esteve por muito tempo 

relegado a segundo plano pelos portugueses, que se dedicavam mais às colônias da 

Ásia. Os colonizadores eram dedicados aqui, no início, a uma economia tipicamente 
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rural extrativista, cuja principal matéria-prima era o Pau-Brasil. Somente após o 

fracasso do comércio com os asiáticos é que foi implantado um sistema 

agroindustrial baseado na cana-de-açúcar, não restando outra alternativa, já que 

não havia sido descoberta nenhuma área de mineração importante.  

No século XVI de acordo com Barbeiro (1984), os espanhóis começam a 

expansão colonizadora do Novo Mundo, ocupando a ilha de Cuba, em 1511, a qual 

foi utilizada como base para as futuras conquistas. Logo, o Vice-Reino do Prata 

começa a tomar forma com a ocupação pela margem oeste do rio da Prata, onde 

foram fundadas as cidades de Buenos Aires, em 1536, e, no centro do continente, 

surge a cidade de Assunção, em 1537. 

No transcorrer do século XVII, os padres jesuítas se estabelecem na cidade 

de Assunção, hoje Paraguai, para evangelizar os indígenas que habitavam esta 

região, sendo que o primeiro governador dessa região, Fernando Árias de Saavedra 

- mais conhecido como Hernandárias - depois de esforçar-se na tentativa de 

catequizar os guaranis sem sucesso, solicita ajuda ao Rei Felipe III, da Espanha. 

Este lhe envia missionários jesuítas, criando então a Província Jesuítica do Paraguai 

no Vice-Reinado do Peru, que trabalhou em três grandes áreas na América do Sul, 

sendo que a primeira a recebê-los foi justamente aquela localizada no território da 

hoje República do Paraguai, cuja redução12 mais antiga foi fundada em 1609, 

denominada Santo Inácio Guaçú. 

As reduções jesuíticas, como eram chamadas estes povoados pelos jesuítas 

e indígenas, seguiam rigorosamente um plano diretor estabelecido pelas “leis das 

índias” tinham início com o levantamento de uma cruz de madeira - conhecida como 

a cruz de Lorena13, e em seguida começava-se o preparo das moradas nas quais os 

índios e os padres passariam a viver. A implantação destas vilas obedecia aos 

preceitos da Leyes de Indias14, fazendo com o conjunto, então, passasse a obedecer 

a um esquema de desenvolvimento, o qual dependia do progresso e consolidação 

da redução, assim como do aumento da população. 

______________ 
12 Redução Jesuítica foi o nome dado às missões organizadas pelos Padres Jesuítas no Novo 
Mundo, com o propósito evangelizador e civilizador dos povos indígenas. 
13 Cruz de Lorena é uma cruz de duas barras, consiste em uma linha vertical cruzada por duas linhas 
horizontais menores, utilizada pelos Padres Jesuítas nas Missões. 
14 A Leyes de Indias foi a legislação imposta pelo monarca espanhol para regular a vida social, 
política e econômica da America Hispana. 
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Em terras brasileiras os padres missioneiros, animados pelo desejo de 

estender-se até o Atlântico, de povoar o caminho em direção a São Paulo, se 

instalaram no Guairá, localizado na Província do Paraguai no Vice-Reinado do Peru, 

segunda área a ser explorada ao leste do hoje Paraná, na região entre os rios 

Paraná, Iguaçu e Paranapanema –, onde fundaram, nesse início de século, treze 

reduções. Os bandeirantes15 - ou portugueses de São Paulo como eram chamados 

à época pelos espanhóis -, com o fim de conter o ímpeto espanhol em expandir-se 

por terras portuguesas, assaltaram e destruíram as reduções guairenhas, conforme 

Cesar (1970), o restante da população fugiu não podendo resistir ao ímpeto dos 

Bandeirantes. Em 1620, o padre superior das missões Antonio Ruiz de Montoya, 

prevendo que seus catecúmenos seriam escravizados, ordena êxodo dos indígenas 

que fogem Paraná a baixo. 

A terceira região onde foram construídas reduções jesuíticas foi denominada 

de Tape e estava localizada em parte no atual território do Rio Grande do Sul, 

delimitada pelos rios Uruguai, Ibicuí, Jacuí e Taquari que alguns chamavam de 

Tebiquari. Segundo Fortes (1976), essas reduções eram em torno de dezoito, sendo 

que a maior parte esteve em atividade por pouco tempo, sendo mais conhecidas 

aquelas mais desenvolvidas, também denominadas sete povos das missões, dos 

quais a mais significativa foi a São Miguel. Fundada em 1632, pelos padres Pedro 

Romero, Cristovão de Mendonça e Paulo Benavides, e situada à margem direita do 

rio Ibicuí - na atual cidade de São Miguel das Missões – a redução de São Miguel foi 

a capital das reduções, cujos habitantes, fugindo dos bandeirantes, refugiaram-se na 

margem ocidental do rio Uruguai, retornando no ano de 1687. 

Segundo Simon (1987), o traçado das cidades missioneiras foram tomando 

uma forma uniformizada e espontânea pela própria experiência dos jesuítas. Por 

esse motivo a semelhança e certo repetitivismo que se encontram nas descrições 

das Reduções. Existia um plano diretor como norma a ser seguida qual estava 

escrita nas Leis das Índias, não só para os Sete Povos, mas para todas as demais 

Reduções espalhadas pela América do Sul. As reduções que aparecem com alguma 

diferença do traçado original são posteriores ao domínio jesuítico. 

______________ 
15 Bandeirantes era o nome dado aos filhos da primeira e segunda geração de portugueses de São 
Paulo, que a partir do início do século XVI, penetraram-no interior do Brasil em busca de riquezas, 
sobre tudo a mineral, também indígenas para escravização, assim como o atacavam os quilombos, 
destruindo-os totalmente. 
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Figura 04 –Implantação da redução de São Miguel – Fonte: Tavares, E. (2000). 

 

 

Em primeiro lugar escolhia-se um local alto e plano para implantar o núcleo 

urbano facilitando desse modo o escoamento das águas. Em seguida era traçado 

um quadrilátero onde seria implantada a praça, a qual ficaria no centro e para onde 

convergiriam todas as ruas. Na sequência, demarcavam o terreno da igreja, a qual 

sempre era localizada ao sul, com frente para o norte, somente a igreja da redução 

de Santo Ângelo difere dessa localização. A implantação de todos os equipamentos 

urbanos se dava em torno da igreja e habitações para a população indígena eram 

localizadas nos três lados restantes do quadrilátero definido para a praça, aos 

fundos dos equipamentos urbanos sempre era localizada a horta dos padres, as 

reduções seguiam via de regra sempre essa disposição, conforme (Figura 04) que 

representa a implantação dos prédios na Redução de São Miguel.    

De acordo com Costa (1995), cada um dos sete povos entre eles era 

constituído da Igreja que compunha com a residência dos padres, o asilo, a 

enfermaria, as aulas, as oficinas, as cocheiras, etc., e também com o cemitério, um 

grande conjunto arquitetônico, servido por vários pátios, tudo murado, muros que 
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continuam para os fundos das construções, abraçando a enorme área ocupada pelo 

pomar e pela horta, ou seja, a quinta dos padres. 

 

 

 “Para os tempos atuais, as Reduções podem apresentar muita 
carência de conforto e bem-estar. Situadas em seu tempo, elas as 
avantajam em muito às cidades dos espanhóis eram bem mais indigentes e 
atrasadas. Em meados do século 18, segundo testemunhas oculares, 
Assunção, Corrientes e Santa Fé, entre outras, eram, em grande parte, 
aglomerados de casebres pobres, com paredes de taipa e cobertura da 
palha, enquanto as Reduções tinham casas sólidas, cobertas de telhas. A 
praça central, com uns 150 metros de lado, e as ruas retas, com uns 18 
metros de largura, contrastavam vivamente com as ruelas espremidas, 
retorcidas e intransitáveis das cidades dos espanhóis. As vias de 
comunicação entre as Reduções contavam com as necessárias pontes ou 
canoas com serviço de travessia gratuito (também para os espanhóis) bem 
como pousadas, com hospedagem igualmente gratuita. Fora das Reduções, 
as viagens eram mais demoradas e molestas, por falta de pontes e de 
albergues. O viajante, se não levava consigo sua tenda dormia ao relento”. 
(SIMON, 1987, apud BRUXEL, 1978, p.51) 

 

 

Entre os anos de 1630 e 1638, conforme Fortes (1976), esses povos foram 

duramente atacados pelos bandeirantes, o que levou muitos deles a se deslocar 

para territórios hoje da Argentina e do Paraguai, época em que a população chegava 

a mais de 30.000 pessoas. Os bandeirantes, assim como já o tinham feito em 

Guaiará, aniquilaram as reduções no ano de 1641, havendo, então, uma pausa na 

presença jesuítica em terras que hoje formam o Rio Grande do Sul, retornando anos 

mais tarde. 

No ano de 1680, os portugueses conforme relata Riverós (1956), com objetivo 

de afirmar a presença e domínio das margens norte do rio da Prata - ou rio Santa 

Maria, como foi chamado por eles denominado, já que fizeram os primeiros registros 

cartográficos - fundam, em 22 de janeiro, a fortaleza da Colônia do Santíssimo 

Sacramento (Figura 05). Nesse mesmo ano, no dia 7 de agosto, os espanhóis a 

atacam e rendem seus habitantes, razão pela qual o governo português protestou 

firmemente e ameaçou ir à guerra contra a Espanha que, sabedora de que não era 

conveniente esta solução, concorda em restituir a Portugal as terras da fortaleza, 

assinando o tratado provisional, em 7 de maio de 1681, na cidade de Lisboa, mas 

entregando-a somente no ano de 1683, mesmo ano em que a Coroa portuguesa 
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manda fundar a cidade de Laguna, para servir de apoio ao vilarejo em terras 

platinas. 

 

 

 
Figura 05 – Planta da primeira fase da Colônia do Sacramento 1680, Fonte: Gaspar (2009). 

 

 

A passagem do século XVII para o XVIII, de acordo Baioto (2005), foi 

marcada na região do Rio da Prata pelos conflitos que se intensificaram com a 

fundação da Fortaleza da Colônia do Santíssimo Sacramento, qual teria sido várias 

vezes e atacada pelo exército espanhol, formado em grande parte por soldados 

advindos das Missões Jesuíticas. Segundo Cesar (1970), já no século XVIII as 

fronteiras entre as terras do Brasil e do Prata se regeram pela vontade do parceiro 

mais forte em audácia e recursos bélicos, e em fins do ano de 1704 e começos de 

1705, Colônia sofre uma segunda agressão, caindo de novo nas mãos dos 

espanhóis. Estes, sempre com um número muito superior de homens, devido à 

proximidade com Buenos Aires, mantém-na até 6 de fevereiro 1715, quando foi 

assentada a paz entre as duas Coroas, devolvendo-se a Colônia do Sacramento ao 

seus fundadores, através do Tratado de Utrecht. 
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Por outro lado, os jesuítas retornam no começo daquele século, de acordo 

com Fortes (1976), quando a população das missões já chegava a algo em torno de 

90.000 pessoas, mas devido ao contato com o homem branco a mesma sofria 

constantemente de surtos de varíola, acarretando na morte de muitos indígenas, 

embora até terceira década os sete povos destruídos tenham sido recuperados, e 

novas igrejas, mais amplas e belas, tenham sido construídas. 

Em 1725 fora fundada a fortaleza de Montevidéu, de acordo com Gutierrez 

(2005), que com grande empenho dos espanhóis e vastos recursos, desenvolveu-se 

rapidamente, fato este que aumenta o isolamento da colônia portuguesa e amplia o 

domínio da região por parte dos espanhóis. Essa empreitada já havia sido tentada 

sem êxito pelos portugueses dois anos antes a mando do governador da Colônia, 

Antonio Pedro de Vasconcelos. No ano de 1735, decidem tomá-la, sem sucesso 

novamente, já que a mesma resistiu heroicamente ao sítio, que durou 22 meses. 

Esse povoamento militarizado foi formado como resposta a formação da Colônia do 

Sacramento que vivia o seu auge de desenvolvimento. 

 

 

 
Figura 06 - Ilustração fortaleza de montevidéu, Fonte: Gutierrez, 2005 

 

 Essa fortaleza de Montevidéu (Figura 06) contava com uma complexa 

fortificação que pretendia controlar a entrada do Oceano Atlântico através do Rio da 

Prata, com o propósito de adentrar ao interior do continente pelo Rio Uruguai, e 

também servir de porto para a região. Desde o seu começo a fortaleza ficou afetada 

pela localização dos fortes e a cidadela que protegeria as frentes marítimas e 
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terrestres. Essas muralhas e bastiões constituíam uma limitação ao crescimento 

urbano, além das edificações não poderem ser demasiadamente altas para não 

encobrir a mira dos atiradores nos bastiões. A cidade possuía todo o seu perímetro 

amurado, bastiões para defesa, além de um amplo vilarejo que a circundava e 

controlava os acessos terrestres (Figura 06). A proteção militar de Montevidéu foi 

reforçada nos anos seguintes quando esteve sob domínio Inglês. Os ingleses 

construíram a fortaleza do Cerro, além de um conjunto de torres vigias na costa do 

atual Departamento de Maldonado. 

 

 

 
Figura 07 – Fortaleza de Jesus-Maria-José, Fonte: www.amoriogrande.blogspot.com 

 

 

No ano de 1737 de acordo com Sousa (1985), o brigadeiro José da Silva Pais 

funda a fortaleza de Jesus-Maria-José (Figura 07), origem da cidade de Rio Grande, 

quando se dirigia à fortaleza de Colônia do Santíssimo Sacramento, a qual deveria 

salvar do sitio a que estava submetida. Chegando lá viu que seu efetivo militar seria 

insuficiente, razão pela qual decidiu levá-lo a um ponto mais ao norte, onde 

estabeleceu uma base de apoio, à beira do canal de São Pedro, que liga a Lagoa 

dos Patos ao Atlântico. Esta era formada por um polígono irregular erguido de 

madeira e calçadas com terra batida e possuía fosso seco e revelins16 externos 

______________ 
16 Revelin é uma obra exterior em uma fortificação militar abaluartada, compreendida de planta 
triangular com funções defensivas. 
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como formas de complemento a defesa. Nessa mesma viagem, o Brigadeiro funda 

também, a fortaleza de São Miguel17 mais ao Sul. 

 

 

 
Figura 08 – Foto da Fortaleza de São Miguel, Departamento de Rocha, Uruguai, 

 Fonte: Arquivo do Autor 

 

 

A fortificação de São Miguel junto a Santa Tereza construída anos depois 

(Figura 08). Segundo Gutierrez (2005), esse é dos melhores expoentes dos 

princípios pregados por Vauban18 nas defesas fortificadas com baluartes, pois 

estavam em pontos estratégicos  altos e perto do mar. Estes foram começados por 

Portugal e conquistados pelo Reino da Espanha, construídos em pedra eram 

compostos por a praça de armas, quartéis, deposito de munição, capela, guaritas e 

o caminho para o ronda, contando com fosso e ponte levadiça. 

Restabelecida a paz entre as Coroas de acordo com Souza (1985), através 

do armistício de Paris, em setembro de 1737 se dá então a expansão do 

povoamento da Fortaleza de Jesus-Maria-José do Rio Grande. Essa fortaleza é 

considerada a origem da atual cidade de Rio Grande, que a engole literalmente pelo 

desenvolvimento urbano da Cidade e hoje a sua localização coincidiria com a Praça 

Sete de Setembro. Surge então, o primeiro núcleo administrativo do Rio Grande de 

São Pedro, concomitantemente, e devido à política de distribuição de terras sob a 

______________ 
17

 Fortaleza de São Miguel esta localizada no atual território do Uruguai, nas cercanias da cidade do 
Chui, na fronteira com o Brasil, esta foi construída pelos Portugueses, como apoio a Colônia do 
Sacramento. 
18 Marqués Vauban, foi  engenheiro militar no século XVII aprimorou o desenho das fortificações. 
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forma de sesmarias, surgem as primeiras estâncias - fato decisivo para fixação do 

homem no campo – com a criação de gado ganhando força e tornando-se a principal 

fonte de riqueza explorada nessas terras.  

Conforme relata Baioto (2005), as ações portuguesas na região platina 

preocupavam os padres jesuítas que viam em risco não apenas a população 

missioneira, mas também a suas riquezas, principalmente o seu gado, além de 

terem a sua estrutura comercial no Prata abalada em função da concorrência 

portuguesa. Por isso, eles reclamaram ao rei espanhol D. Felipe V, em 1743, 

expondo a importância dos trabalhos prestados àquela Coroa e os riscos que 

corriam a partir da expansão lusa, que poderia pôr a perder a ação Missioneira, 

levando os Guaranis a abandonar as Missões.  

 Explica Riverós (1956), que, em 1750, as Coroas da Espanha e Portugal 

assumem terem violado o Tratado de Tordesilhas (Figura 09), assinando um novo 

acordo, chamado de Tratado de Madrid, que então estabelece novos limites para as 

terras das colônias sul americanas, negociações essas que estabelecem que a 

demarcação dos limites privilegiaria rios e montanhas, a fim de melhor estabelecer 

as divisas entre as terras, sendo este considerado o primeiro acordo diplomático da 

América. 

 

 

 
Figura 09 - Representação do Tratado de Madrid, Fonte: www.clarindopampa.com.br 
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O debate sobre fronteiras recrudesce no século XVII, de acordo com 

Neumann (2004 apud GRIJO, 2004, p.25), existe ainda uma corrente de 

historiadores apoiados no argumento de a Espanha ter colonizado primeiro as terras 

adjacentes ao rio da Prata e, portanto, esta teria direitos. Mas há que se reconhecer 

o caráter dilatador do governo português na sua expansão ao extremo sul. Essa 

disputa evidenciada entre Portugal e Espanha, sempre se manteve na disputa 

bipartida, desconsiderando a existência de uma outra fronteira a indígena, que não 

pode ser deixada de lado, visto o empenho desses guaranis das missões em 

garantir a primazia nessas terras, situação que tem seu ponto auge na assinatura do 

Tratado de Madrid em 1750, quando estes não concordam e se revoltam contra as 

Coroas. 

Com a fundação de Colônia do sacramento começou uma nova fase na 

ocupação das terras orientais pelos guaranis missioneiros, quando eles retomam a 

margem oriental do Rio Uruguai. Nesse período, os jesuítas contavam com trinta 

reduções na Província Jesuíta do Paraguai. Aos indígenas reduzidos ficou a tarefa 

de defender e patrulhar toda a extensa região que vai do rio Uruguai ate o Oceano 

Atlântico. Por outro lado, a movimentação de tropas portuguesas em direção ao 

Prata gerou um clima de atrito permanente já que os guaranis missioneiros estavam 

inseridos na área de fronteira, fato esse que colocou os indígenas em constante 

atrito com os portugueses, o que forjou a identidade do guarani missioneiro 

contrastada com a do português brasileiro. 

Dando início então ao processo que, segundo Neumann (2004 apud GRIJO, 

2004, p.26),  é chamado de territorialização dessa região de interfase, a qual se dá 

quando uma coletividade organizada formula uma identidade própria, instituindo 

meios de representação e tomadas de decisões, criando novo meios de cultura, 

afinal a territorialidade sempre foi a base da identidade dos povos indígenas. 

A mais importante decisão relativa às terras do sul foi a de que a Espanha, 

para ter exclusividade na navegação do Rio da Prata, ficaria com a pose da Colônia 

do Sacramento, entregando a Portugal as missões orientais do rio Uruguai. Para 

tanto, foram nomeadas comissões demarcatórias mistas, representando cada 

Coroa, as quais encontraram forte resistência na região oeste, por parte dos índios 

reduzidos, dando origem no ano de 1754 às chamadas Guerras Guaraníticas que se 

estenderam por dois anos. Nelas, as tropas da Espanha e Portugal enfrentaram os 
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índios guaranis, o que atrasou em alguns anos a demarcação das terras, do que 

decorreu o primeiro mapa do Brasil parecido com o que se tem hoje.  

 

 

 

 

Figura 10 – Maquete da Fortaleza de Santa Tecla, localizada no 

 Museu Dom Diogo de Souza em Bagé-RS, Fonte: Arquivo do Autor. 

 

 

 

Figura 11 - Maquete fortaleza Santa Tereza que encontra-se na fortaleza de Santa Tereza no 

Departamento de Rocha, Uruguai, Fonte: Arquivo do Autor. 

 

 

Mas a paz insistia em não perdurar. No dia 15 de outubro de 1762, dia de 

Santa Tereza (Figura 11), o Coronel Português Tomas Luis Osorio tomou posse 

dessas terras pertencentes ao governo da Espanha, colocando a pedra fundamental 

para construção de uma fortaleza em dezembro do mesmo ano. Mas Espanha se 

apodera dessas  e da fortaleza pelo General Pedro de Ceballos, quando a 
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fortificação que não passara de um baluarte, então fora reprojetada e reedificada em 

uma fortaleza de pedra segundo o projeto do Engenheiro Juan Bartolome Howel. Em 

contrapartida, a esta ação o governo da Espanha decide espalhar-se pelo continente 

adentro, conquistando algumas cidades. No ano de 1763, Rio Grande é conquistada 

pelos espanhóis, permanecendo em seu poder pelo período de 13 anos, período em 

que é fundada a fortaleza de Santa Tecla (Figura 10), na atual cidade de Bagé, que 

serviu de base para a conquista de várias cidades gaúchas. 

 

 

 
Figura 12 - Planta de São Francisco dos Casais na sua fundação, 

Fonte: https://fotosportoimagem.wordpress.com 

 

 

O ano de 1773 foi marcado conforme Cesar (1970), pela fundação de São 

Francisco dos Casais (Figura 12), atual Porto Alegre, depois de ter sido elevada à 

categoria de freguesia, já que para ali se mudara o governo do Rio Grande de São 

Pedro, depois da invasão de Rio Grande, desmembrando-a da freguesia de Viamão, 

que fora fundada em 1741. 

Já em 1777, a Espanha invade a Ilha de Santa Catarina, sem encontrar muita 

resistência, com o intuito de reunir forças para conquistar o Rio Grande de São 

Pedro. Nesse momento complicado para o Rio Grande do Sul, a paz é estabelecida, 

novamente, através do Tratado de Santo Ildefonso (Figura 13), assinado em 1º de 

outubro de 1777, com a devolução, por parte dos espanhóis, da ilha de Santa 
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Catarina, ratificado o domínio sobre a Colônia do Sacramento e os Sete Povos das 

Missões, ajuste reconhecidamente contrário às intenções portuguesas, o que não 

traria muita estabilidade à região. 

 

 

 
Figura 13 – Representação dos Tratados,  

Fonte: http://penta2.ufrgs.br/rgs/historia/tratadosMadriTord.jpg 

 

 

A conquista definitiva das Missões ocorre em 1801, época em já não 

apresentavam a prosperidade do passado e os campos encontravam-se 

abandonados, quando o então o governador da capitania, segundo Fortes (1976), 

decide repovoá-las, doando terras a soldados licenciados do serviço. Em pouco 

tempo as terras começaram a produzir novamente, lembrando o apogeu de outrora. 

 

 

1.2.2 A consolidação dos estados nacionais na Ibero América. 

 

 

O panorama no final do século XVIII, e começo de XIX, é marcado pelo início 

dos movimentos de insurreição, em que as forças políticas e econômicas começam 
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a organizar-se a fim de tornar independentes as colônias americanas dos reinos 

europeus. 

Conforme relata Arruda (1980), outro acontecimento que marcou aquele 

período foi a transferência do governo português para o Brasil, que se deu no ano de 

1808, devido à praça de guerra em que havia se transformado a Europa, com as 

investidas de Napoleão Bonaparte, imperador francês, sobre os reinos ao seu redor, 

inclusive Portugal. Esse contexto político na Europa também deixou as províncias 

espanholas em alerta e, no ano de 1810, o primeiro país a declarar independência 

na região do Prata foi a Argentina, o que levou a Espanha a mudar a sede daquele 

Vice-Reino do Prata para a cidade de Montevidéu. Logo em seguida, o Paraguai 

também conquista a sua independência, no ano de 1811, liderado nas batalhas 

revolucionárias por Yegros e José Francia. 

 Ainda em terras orientais, Montevidéu é sitiada novamente pelas forças da 

Argentina, ajudadas pelo exército do “caudillo”19 José Gervasio Artígas, o que levou 

o governador de Montevidéu a pedir ajuda a Dom João VI, governante português em 

terras brasileiras. Este cria um exército pacificador para a Banda Oriental que logo 

se espalha sobre o território da mesma, estabelecendo-se em Maldonado, o que 

leva a Inglaterra a intervir na situação, temendo o avanço das tropas portuguesas 

pela banda oriental pudessem de alguma forma afetar os interes da Inglaterra com 

relação ao Vice-Reino da Prata. Eles conseguem estabelecer um armistício ilimitado 

entre Buenos Aires e Montevidéu no ano de 1812, tornando assim desnecessária a 

presença das forças portuguesas naquela zona. 

 No entanto, relata Fortes (1976), que Artígas não reconhece o armistício, 

porque só se juntara aos argentinos com o objetivo de buscar de alguma forma a 

independência do Uruguai, conseguindo assim estimular os independentes 

argentinos a retomarem o cerco a Montevidéu que, então se entrega, em junho de 

1814, expulsando os governantes espanhóis para Europa. Este fato deixava a 

Banda Oriental entregue à decisão de Buenos Aires de incorporar, ou não, esta 

região ao seu território, mas tendo como forte opositor Artígas que, em 1815 

conquista Montevidéu, tornando-a parte das Províncias Unidas do Rio da Prata. 

______________ 
19 Caudillismo é o exercício do poder político caracterizado pelo agrupamento de uma comunidade 
em torno do caudilho, em geral, os caudilhos eram lideranças políticas carismáticas ligadas a setores 
tradicionais da sociedade na America Espanhola dos Vices – Reinos. 
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Começando a expansão do seu domínio para a fronteira com o Brasil e as Missões, 

acaba por provocar o governo português, levando Dom João a determinar sua 

invasão, que culmina com a derrota de Artígas na batalha de Tacuarembó, 

seguindo-se a incorporação do território ao Brasil, com o nome de Província 

Cisplatina.  

Os limites entre Brasil e Uruguai, como conhecemos hoje, foram definidos, 

segundo Cesar (1970), por pleito de Portugal na Convenção20 de 1819, somente 

ratificada no pacto de 31 de julho de 1821, que estabeleceu os limites a partir do 

encontro do Rio Quaraí com o Rio Uruguai, até as pontas do rio Jaguarão; daí até o 

encontro deste com a Lagoa Mirim; de onde parte passando pela ponta de São 

Miguel até o arroio do Chuí e o oceano Atlântico. 

De acordo com Arruda (1980), nesse período surgiu o anseio pela 

independência das colônias latino-americanas, libertando-se de suas metrópoles, 

tornando-se países soberanos, mas esse movimento tomou formas diferentes em 

cada localidade, devido às suas especificidades. O Brasil se liberta através da 

reforma administrativa proposta por Dom João VI, passando por meios pacíficos, em 

1822, a ser independente da metrópole, e o Uruguai conquista a sua independência 

definitiva em 1828, sendo o último território da bacia do Prata a estabelecer um 

governo soberano. Esses acontecimentos mudam o rumo do colonialismo por parte 

das potências européias, que se dirigem à África e à Ásia, onde havia imensas 

porções de terra inteiramente desconhecidas, e como estes países estavam 

entrando na fase da primeira revolução industrial21, eles precisavam 

desesperadamente de fontes de matéria-prima em abundância, como o carvão, 

ferro, assim como produtos alimentícios que faltavam em suas terras. 

No decorrer do século XIX, na América Latina, surgiram algumas disputas 

internas, na tentativa dos governos exercerem a soberania em seus territórios, 

desenvolvendo suas economias e aumentando suas populações, urbana e rural, 

tornando-se estados soberanos de fato. No final deste século, enquanto muitos dos 

países latino americanos começam a entrar na fase que já dominava o cenário 

econômico mundial, da revolução industrial, a região onde se inserem Uruguai e Rio 

______________ 
20 Convenção celebrada em Montevidéu em 30 de janeiro de 1819, entre Portugal e Espanha, 
demarcando os limites entre o atual território do Uruguai com o Brasil. 
21 Época em que se aprimoram os processos de manufatura, passando do processo manual para a 
utilização de maquinas e um maior grau de tecnologia. 
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Grande do Sul vivencia de forma muito tímida o progresso, visto que estes têm sua 

economia baseada na agropecuária, onde as charqueadas eram a única experiência 

– se é que se pode chamar assim - de industrialização. 

O século XX traz o crescimento econômico dos países e a consolidação dos 

Estados, além do desenvolvimento urbano, acarretado pela revolução industrial e o 

consequente êxodo rural, transformando algumas cidades em espaços caóticos, 

refletindo diretamente na qualidade de vida das populações, gerando um cinturão de 

isolamento cultural entre as classes sociais que as habitam.  

Segundo Barbeiro (1984), o continente americano vive duas realidades 

distintas: uma é a civilização avançada, econômica e tecnicamente, e outra 

subdesenvolvida e, ainda que estruturadas na mesma época, se desenvolveram de 

modos muito diferentes. Essa visão da América, trinta anos depois, mesmo se 

constatando que foram amenizadas as desigualdades sociais em todo o continente – 

em especial nessa última década –, que muita gente tenha saído da linha de 

pobreza, e apesar do surgimento de outras formas de analfabetismo, como o 

cultural. Isto oportunizou a milhares de seres humanos uma vida social mais 

equitativa, mas ainda há um longo caminho por percorrer, e essa herança cultural 

que formou e consolidou os estados nacionais na América Latina deve servir de 

base para um desenvolvimento pleno do ser humano, apropriando-se a população 

desse patrimônio cultural construído ao longo dos séculos, e utilizando-o como elo 

que entrelaça suas histórias, criando uma cultura de paz para as futuras gerações. 

 

 

1.3 O Mercado Comum do Sul 

 

 

O MERCOSUL, na sua essência, visa retomar o crescimento sustentável, no 

marco da consolidação de suas sociedades plurais e democráticas, criando uma 

nova forma de articulação entro o Estado e o setor privado, substituindo as 

importações por exportações, articulando-se o mercado interno com o externo, 

combinado a transformação da sociedade através da capacitação e formação dos 

recursos humanos a fim de refletir diretamente no ambiente natural.  
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Em 26 de março de 1991, foi assinado o Tratado de Assunção entre os 

governos da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, denominados de “Estados 

Partes”22. Conforme Scarlat (1994), convencidos da necessidade de promover o 

desenvolvimento cientifico e tecnológico e de modernizar suas economias para 

ampliar a oferta e a qualidade de bens e serviços disponíveis a seus habitantes, 

decidem constituir um mercado comum entre os países, formando, então, 

oficialmente, o MERCOSUL.  

Como se pode ver daquele documento, conforme seu artigo 1º, a proposta 

implica na livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, através e entre 

outros, da eliminação dos direitos alfandegários e instruções não tarifárias em 

relação as mercadorias, e de qualquer outra medida equivalente, assim como o 

compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações nas áreas 

pertinentes, para alcançar o fortalecimento do processo de integração. 

 Em 1994, foi assinado o Protocolo de Ouro Preto como um complemento do 

Tratado, estabelecendo que este fosse reconhecido jurídica e internacionalmente 

como uma organização.  

Hoje o MERCOSUL é integrado por seis países: República Argentina, 

República Federativa de Brasil, República do Paraguai, República Oriental do 

Uruguai, República Bolivariana da Venezuela, e Estado Plurinacional da Bolívia, 

havendo, ainda, seis Estados Associados, respaldados pelas decisões do Conselho 

do Mercado Comum (CMC) Nº18/04, 28/04, e 11/13, sendo eles Chile, Colômbia, 

Peru, Equador, Guiana, e Suriname. Esses Estados compartilham uma comunhão 

de valores que encontra expressão em suas sociedades, democráticas, pluralistas, 

defensoras de liberdades fundamentais, dos direitos humanos, da proteção do meio 

ambiente e do desenvolvimento sustentável, assim como do combate à pobreza e 

do desenvolvimento social e econômico com equidade. 

Segundo Scarlat (1994 apud HIRANO, 1994, p.86), o MERCOSUL revela ser 

muito mais um instrumento que produz um neo-protecionismo, sendo este o direito 

de uma minoria privilegiada monopolizar a racionalidade e a liberdade nos meios 

políticos e econômicos, mantendo a maioria dos novos pobres mais pobres, pobres 

da sociedade global, da era da globalização, da regionalização, de modo que cabe 

______________ 
22 Estados Partes é como são chamados os países fundadores do MERCOSUL. 
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ao Estado o dever de buscar a uma nova modalidade de produção na qual a 

equidade social seja o ponto de partida. 

 

 

1.3.1 Processo de integração regional em blocos 

 

 

A expressão “América Latina” de acordo com Narloch (2011), foi utilizada pela 

primeira vez pelo Estado francês, por volta de 1860, quando o Imperador Napoleão 

III valeu-se do termo como estratégia para aumentar a sua influência no México, 

sendo este um jeito de aproximar, culturalmente, os dois países, destacando o que 

tinham em comum: o idioma. Esse termo tem a mesma origem: tanto o espanhol ou 

francês, assim como o português, são línguas derivadas do latim, e essa foi a 

grande idéia à época, por que não somente aproximava-os da forma mais natural 

possível, como isolava os imperialistas britânicos e seu idioma anglo-saxão.  

A globalização, como a conhecemos hoje em dia, segundo Morin (2001), é o 

resultado de um processo que teve início no século XVI com a conquista das 

Américas e a expansão dominadora do ocidente europeu sobre o planeta, sendo 

esta descrita como a primeira globalização, a globalização dos micróbios. Isto devido 

aos micróbios europeus - como aquele causador da tuberculose que chegaram à 

América e contaminaram o resto do mundo ao longo dos anos; assim como os 

micróbios americanos também se espalharam pela terra, como aquele causador da 

sífilis. Essa, então, foi a primeira unificação mundial danosa para todos. A segunda 

globalização teria começado no coração das nações dominadoras, em meados do 

século XX, após o final das duas Guerras Mundiais, através de uma concepção 

firmada exemplificada na antiga visão de Bartolomeu de las Casas que expressava 

que os índios das Américas eram seres humanos como os ocidentais e, mais, 

tinham alma.  Mas as culturas pequenas, mais antigas, têm virtudes e qualidades 

humanas, e então começou a reconhecer-se que havia aqui um conhecimento 

ignorado pelo povo europeu, por exemplo, acerca das plantas e animais, como muito 

bem sabem as populações amazônicas, sendo este, então, o movimento da 

segunda globalização, que leva em consideração o respeito e a atenção aos outros, 

e amplia o conceito de direitos humanos que a revolução francesa havia difundido. 



50 
 

   

 

 O MERCOSUL insere-se e, de conseqüência, aos Estados Partes, no 

panorama dessa segunda globalização, na qual as economias são empurradas para 

o neoliberalismo23 na sua essência, o mercado livre retira as premissas aos 

investimentos estrangeiros diretos, com a adoção da política que formaliza sua 

liberdade, rumando desse modo à internacionalização das economias através da 

abertura daquele. 

Esse bloco que se forma no continente Sul Americano começa a olhar para as 

marcas que o passado deixou nos seus territórios a fim de encontrar elementos que 

posam identificar indivíduos, grupos, expressões da cultura que transcendem 

fronteiras tornando a sociedade do MERCOSUL mais justa e igualitária. 

 

 

1.3.2 Patrimônio Cultural do MERCOSUL: uma nova categoria. 

 

 

Considerando-se que o patrimônio cultural contribui para o reconhecimento e 

valorização da identidade dos povos, e sabendo-se que os bens e costumes 

constituem elementos de identificação de referências comuns, compartilhadas entre 

os distintos povos representados pelos Estados Partes, e tendo em mente que o 

reconhecimento de bens culturais que transcendem as fronteiras de um país 

contribui de forma positiva para a integração regional, o Conselho do Mercado 

Comum criou a categoria Patrimônio Cultural do MERCOSUL (PCM). Conforme a 

Decisão nº 15, de 2012, que aprova a regulamentação para o reconhecimento do 

PCM, estabelecendo critérios para tanto. A aplicação do procedimento é de 

competência da Comissão de Patrimônio Cultural, o qual se conclui com a inscrição 

dos bens assim reconhecidos na Lista do Patrimônio Cultural do MERCOSUL 

(LPCM). 

O Anexo apresenta, no seu art.1º, como objetivo norte, o reconhecimento do 

PCM através do fortalecimento da identidade cultural via reconhecimento dos bens 

que nos unem, assim como a promoção do diálogo, da integração e do 

desenvolvimento regional.  

______________ 
23 Neoliberalismo é o produto da abertura dos mercados econômicos por parte dos países na 
tentativa de integrar a suas economias. 
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Os critérios de reconhecimento são detalhados na segunda seção, e 

caracterizados no seu Art.3º, segundo o qual o bem deve, em síntese: 1º) manifestar 

valores associados a processos históricos vinculados aos movimentos de 

autodeterminação ou expressão comum de região perante o mundo; 2º) expressar 

os esforços de união entre os países da região; 3º) estar relacionado a referências 

culturais compartilhadas por mais de um país da região, e 4º) constituir fator de 

promoção da integração dos países, com vistas a um destino comum. 

A gestão dos bens reconhecidos está presente na quarta seção, no seu art. 

7º, quando condiciona a inclusão na LPCM ao reconhecimento mútuo dos atores e 

comunidades relacionados ao bem, assegurando que as atividades vinculadas ao 

PCM respeitem e garantam os direitos e a dignidade humana, bem como propicie a 

melhoria das condições de vida de sua população, eliminando qualquer forma de 

discriminação. 

Os Estados Partes ficam responsáveis pela garantia da gestão eficaz dos 

bens incluídos na LPCM, situados em seu território, assim como sua preservação e 

salvaguarda, comprometendo-se a utilizá-los como elementos de integração e 

desenvolvimento regional, incentivando e promovendo ações, nas diversas esferas 

político-administrativas e setores da iniciativa privada, destacando os valores que 

subsidiaram o seu reconhecimento como PCM. 

 

 

 
Figura 14 – Marca de identificação do PCM, Fonte: CMC/Dec. 15/12 Apêndice II  
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A fim de dar visibilidade aos bens incluídos na LPCM, foi criada uma 

logomarca oficial (Figura 14) para o PCM, a ser utilizada na identificação de todos 

aqueles assim reconhecidos. O primeiro bem a ser incluído na LPCM foi a Ponte 

Barão Visconde de Mauá (Figura 15), que une o Brasil e o Uruguai, inaugurada em 

1930, com extensão de 2.122 metros, divididos em 85 arcos apoiados sobre mais de 

2.000 estacas, interligando as cidades de Rio Branco, localizada no Departamento 

de Cerro Largo, no Uruguai, e a cidade brasileira de Jaguarão no Estado do Rio 

Grande do Sul, Brasil. 

Essa ponte permite a passagem tanto de carros como de trens, e simboliza a 

integração diária entre os dois países, sendo reconhecida como PCM na VII Reunião 

da Comissão do Patrimônio Cultural do MERCOSUL, no ano de 2012, e dentre 

outras curiosidades, durante um tempo foi a maior obra de infraestrutura construída 

em concreto armado na América do Sul.  

 

 

 
Figura 15 – Ponte Mauá, Fonte: http://www2.transportes.gov.br 

 

 

Essa ponte, antes de ser incluída na LPCM, foi tombada pelos órgãos de 

proteção ao patrimônio cultural dos dois países, pelo seu valor singular e devido à 

sua construção ter sido viabilizada com recursos unicamente do Uruguai, como 

compensação a uma dívida de guerra com o Brasil. 

Essa sociedade contemporânea evidencia pegadas da construção do seu 

passado na tentativa de marcar presença, expandir territórios, conquistar novas 



53 
 

   

 

terras, formando povoados, vilas, cidades, territórios que são hoje países soberanos. 

Poderia-se interpretar a percepção dessas pessoas que habitam esses locais e os 

turistas que os visitam, transcendendo fronteiras sobre um bem que foi construído 

num período de disputas e se consolida como patrimônio num período de 

integração. Será evidenciado no próximo capítulo, através do estudo de duas 

localidades únicas e diversas e por sua vez ligadas pelas pegadas do passado, a 

Colônia do Santíssimo Sacramento fundada pelos portugueses em território que hoje 

pertence ao Uruguai e as Reduções Jesuíticas de São Miguel Arcanjo que fora a 

capital das Missões Jesuíticas a seu tempo e hoje trazem em si marcas dos ideais 

espanhóis, do começo da Colonização da América, inserindo-se atualmente em 

terras brasileiras. 
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2 – PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE 

 

 

A intenção deste capítulo é criar um ponto de reflexão sobre o Patrimônio 

Cultural da Humanidade São Miguel das Missões através de uma análise dos fatos 

que marcaram essa terra e de certo modo moldaram as pessoas e os hábitos dessa 

região. Região essa que em um momento foi indígena, logo depois foi subordinada 

aos Reinos europeus, formando-se territórios independentes. Essas nações 

autônomas hoje procuram elementos no passado que as unam de modo a 

rememorar os valores e as influências que formam a diversidade cultural e que a 

torna um patrimônio singular que deve ser utilizado como subsídio para o processo 

de educação das pessoas, elevando, assim, o valor desse Patrimônio Cultural da 

Humanidade e transcendendo fronteiras. 

De acordo com Baioto (2005), em torno do ano 1670, a Missão de São Miguel 

prosperava do lado ocidental do rio Uruguai devido à migração feita como ato de 

defesa à ação dos Bandeirantes. Durante certo período, a redução de São Miguel 

contou com mais de 3.600 pessoas em território onde hoje é a Argentina. Nesses 

tempos, devido às Vacarias do Mar, cresceu o interesse português no estuário do 

Rio da Prata, de modo a facilitar o contrabando de gado e de mercadorias. Criando 

um contraponto à Coroa espanhola no Vice-Reino da Prata, Portugal fundou, em 

1680, a Colônia do Santíssimo Sacramento, atuando como porto e fortaleza militar. 

Essas terras, ao longo dos anos, foram marcadas pelo sangue de muitas 

pessoas que passaram por ela, muitos índios guaranis lutaram para defender o 

interesse da Coroa espanhola nessa região, formando verdadeiros exércitos. 

Colônia do Santíssimo Sacramento ficou conhecida, de acordo com Carro, (1996, 

p.115) “Guerra da Pluma e a Espada”, devido ao fato de que Portugal sempre quis 

reconquistá-la com diálogo, acordos, tratados, e Espanha com a força, através de 

duras batalhas: “O leque de sonhos que durante quase noventa anos os 

portugueses se esforçam por construir, os espanhóis o destruíram em quase sua 

totalidade.” (CARRO, 1996, p.116). 

Esses dois territórios, por um lado os Sete Povos das Missões e do outro 

Colônia do Santíssimo Sacramento, foram utilizados como moeda de troca pelos 

reinos europeus a fim de marcar o território e manter a prosperidade econômica das 
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Coroas, de modo que a paz relutou em chegar às terras de São Pedro e do Prata. 

Essas terras têm seu passado entrelaçado pela ação do homem europeu, que partiu 

da Europa para desbravar o Novo Mundo e consolida-se no presente, como um 

Patrimônio Cultural da América Latina que transcende fronteiras e escreve o seu 

futuro como exuberante Patrimônio Cultural da Humanidade. 

 

 

2.1 Redução de São Miguel Arcanjo 

 

 

A Redução de São Miguel Arcanjo se mostrou forte e promissora ao longo do 

tempo, seus filhos guaranis-missioneiros sempre foram bravos guerreiros quando 

isso se fez necessário, mas também eram sensíveis poetas em tempos de paz. 

Segundo Baioto (2005), os missionários jesuítas que aqui chegaram em 1687, 

encontraram um lugar apropriado para implantação de um ousado projeto religioso 

expansionista elaborado pelo Reino da Espanha, com matas verdes e fontes de 

água cristalinas, habitado por bravos homens, guerreiros: os guaranis. Esse povo se 

integrou aos jesuítas e, juntos, construíram uma nova sociedade. O nome escolhido 

para essa terra foi “São Miguel Arcanjo”, em homenagem ao protetor contra inimigos 

da obra missionária. De acordo com sua origem na mitologia católica, São Miguel 

seria um dos sete assistentes diretos de Deus, Pai todo poderoso, responsável por 

uma legião de anjos que deveriam proteger os céus contra os demônios, tendo sua 

raiz etimológica de origem hebraica e significa aquele que é igual a Deus.  

 

 

 
Figura 16 – Espaço Reducional de São Miguel das Missões –  Fonte: teobaldobranco.blogspot.br  
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Para que se possa entender o espaço reducional de São Miguel (Figura 16), é 

necessário que se analise esse contexto a partir das alterações vividas desde o 

momento anterior à chegada do homem branco, ao Tekohá, o primeiro espaço do 

guarani, onde começa a história do Rio Grande do Sul: 

 

 

Era uma vez...  E isto já faz muito tempo, ainda quando 
Nhanderuvuçu, aquele criou tudo também fez este povo guarani.  

Contam os antigos que Nhanderuvuçu quis assustar os homens e 
mostrar o seu poder. E assim o fez! Puxou uma das estacas que seguravam 
o mundo, assim a terra toda, todinha, virou, e metade dela encheu-se de 
água. Foi uma catástrofe, e poucos sobreviveram! Entre estes o povo do 
alto da serra: os Guaianá. Os demais, os homens que moravam nas 
planícies desapareceram todos, menos um, o mais valente de todos os 
guerreiros: Aré, que no momento da catástrofe com muita inteligência subiu 
na paineira mais alta que havia, e ali ficou sobrevivendo dos frutos de 
aquela árvore. 

Muitos sóis e tantas outras luas se passaram até que um dia de 
brisa fina as águas baixaram e criaram uma ilha envolta da antiga paineira, 
que tanto abrigara Aré. Foi então o momento que o bravo Aré, e vendo que 
estava só pediu a velha paineira que o ajudasse. Ela lhe forneceu galhos 
secos para que construísse uma forte e resistente jangada. E ele assim o 
fez. Com sua embarcação abandonou o refúgio, atravessou outros mundos, 
e aportou na terra dos Guaianás, onde conheceu uma bela jovem. O amor 
foi tanto que acharam melhor fugir, pois os Guaianás jamais aceitariam a 
união dos jovens. E assim o fizeram! Na jangada navegaram numa terra 
nova e ali semearam frutos e filhos, tão bravos quanto o pai e corajosos 
como a mãe, o GUARANÍ, que significa “guerreiro”.  

Segundo esta lenda assim nasceu o povo guarani que habitava a 
terra, o TEKOHÁ, antes de ela, pertencer a São Miguel Arcanjo. Esse povo 
se constituía em um dos mais numerosos da América do Sul, abrangendo 
uma área de ocupação maior que a península Ibérica. (BAITO, 2005, p. 7 e 
8) 

 

 

2.1.1 Da epopéia à destruição. 

 

 

O povo da redução de São Miguel, segundo Baioto (2005), tem sua origem 

numa aldeia fundada ainda no primeiro ciclo, em 1623, pelos padres Cristóvão de 

Mendonza e Paulo Benavides, na localidade denominada Itaiaceco, à margem 

direita do rio Ibicuí. Essa redução cresceu e prosperou nas pontas de São Pedro, 

mas logo migrou à margem direita do rio Uruguai, fugindo do ataque dos 

Bandeirantes paulistas que se organizavam em exércitos para buscar índios 

missioneiros a fim de torná-los escravos no restante do território brasileiro, 
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instalando-se próximo à Redução de Conceição, no atual território argentino. Essa 

foi à maior migração que se tem notícia, mais de 100 mil índios migraram da região 

do Tape, onde mais de 60 mil índios morreram na mão dos Bandeirantes por não 

serem úteis para o serviço escravo. Dentre esses, crianças, idosos, doentes. Os 

portugueses começaram a reivindicar este território, vendo nele a possibilidade de 

ganhos econômicos rápidos, mas justamente com esse argumento os padres 

jesuítas conseguiram convencer o Rei Felipe IV da Espanha que só através da 

formação de exércitos guaranis com armas de fogo conseguiriam manter a 

soberania espanhola do território, guarnecendo, inclusive, tropas para defender as 

cidades de Colônia do Santíssimo Sacramento e Buenos Aires. Ratifica essa 

posição, Simon (1987), quando coloca que, ao longo da história, São Miguel 

destacou-se por haver contribuído constantemente com tropas e chefes.  É de São 

Miguel que sai Sepé Tiaraju, tão celebrado cacique na guerra guaranítica 

desencadeada pelo Tratado de Madrid. Ainda assim, o espírito militar não dominava 

os guaranis que em tempos de paz continuavam a exercer as atividades da vida 

cotidiana na redução, em volta das suas famílias, em prol da vida coletiva. 

Frente à adversidade, a redução de São Miguel progredia a tal ponto de 

possuir mais de 3.600 índios. Em1642, um vendaval destruiu tudo o que haviam feito 

inclusive a igreja que historicamente sempre se distinguiu por ser a maior e a mais 

bela. Essa situação não os abalou e os levou a reconstruir o povoado, ainda lá, em 

território argentino. São Miguel teve sua transmigração planejada para sua atual 

localização, onde fora fundada no primeiro ciclo missioneiro, retornando para lá em 

1687, atual cidade de São Miguel das Missões (Figura 17), no segundo ciclo 

missioneiro, quando foram formados os Sete Povos das Missões.  

 

 
Figura 17 – Maquete eletrônica de São Miguel Arcanjo, a época. – Fonte: Tavares, E. (2000). 
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Esse espaço geográfico ocupado pela Redução de São Miguel é um ponto 

que hoje em dia desperta o interesse de turistas, cerca de 80.000 visitam o local 

anualmente, o que gera muitos dividendos para a economia local, no primeiro e 

segundo setor. Esse fato se comprova na pesquisa aplicada por nós na cidade de 

São Miguel das Missões. Na primeira questão, 87% dos inquiridos afirmam conhecer 

o Patrimônio Local, sendo que para 53% desses a motivação que os teria feito se 

deslocar até a cidade de São Miguel das Missões seria a escolha pelo turismo 

cultural. Desse total, 93% acreditam ser esse um excelente meio de educação para 

as futuras gerações, gerando mais cidadania e integração entre as pessoas, 

conforme relatos colhidos de forma espontânea24. 

São Miguel não foi o mais populoso dos Sete Povos, cujo número de 

habitantes teria chegado a pouco mais de 6.500 índios. Segundo Lucio Costa 

(1995), a composição urbana dos Sete Povos seguiu a tipologia estipulada nas 

“Leyes de Indias”, na qual cada povo tinha a sua igreja, à qual se somava a 

residência dos padres, o asilo, a enfermaria, salas de aula, oficinas, as cocheiras, 

entre outras salas, além do cemitério: um grande conjunto arquitetônico, rodeado de 

vários pátios, tudo isso cercado de muros que continuavam aos fundos das 

construções abraçando a área ocupada pelo pomar e as hortas. 

      A igreja estava voltada em sua fachada principal para a praça, que era um 

grande espaço aberto de convivência, onde ao seu redor eram dispostos os 

inúmeros blocos de habitação coletiva, divididos em células de aproximadamente 

cinco metros por sete metros, que na interpretação de Lucio Costa seriam 

“verdadeiros apartamentos”25. Também todos esses povos tinham o edifício do 

Cabildo, que na hierarquia de governo espanhol funcionava como poder executivo, 

legislativo e militar, sempre construído na extremidade oposta à da igreja, em frente 

à praça. 

Essas habitações coletivas (Figura 18), de acordo com Simon (1987), eram 

compostas basicamente por um único prédio em formato retangular, dividido nos 

chamados “quartos” que consistiam em uma habitação com uma porta de acesso e 

janela, geminados, distribuídas em blocos com, no mínimo, duas unidades, até um 

máximo de oito. Quanto à sua estrutura, eram de tijolos maciços e secados à 

______________ 
24 Conforme o apêndice 01, nas temas abordados no 1º questionário nas questões 2 e 3. 
25 P. 489 – Registro de uma Vivência, Costa L., 1995; Ed: Empresa das Artes. 
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sombra, ou em alguns casos com pedras de arenito; a estrutura do telhado era de 

madeira coberta com telhas de barro queimado; quanto ao mobiliário, era simples, 

produzido pelos próprios índios reduzidos, não passando de enxergas de couro 

trançado, algumas com rede de dormir, banquinhos rústicos, panelas de barro e o 

espaço para o fogo de chão. Em cada uma dessas habitações morava uma família 

de índios. Relata, ainda, Costa L. (1995), que esses blocos de habitação coletiva 

eram circundados por um passeio alpendrado que compunha as fachadas. Essas 

habitações se repetiam formando verdadeiros quarteirões. Os primeiros blocos 

construídos eram sempre os que formavam a praça, logo, conforme a necessidade e 

à medida que o povo crescia, novos blocos eram construídos. 

 

 

 
Figura 18 – Fachadas das habitações coletivas – Fonte: Simon (1987) 

 

 

São relatos de extrema relevância as vivências descritas pelo padre Antonio 

Sepp, entre 1655 e 1733, na sua viagem às Missões Jesuíticas, para que se possa 

elaborar um mapa mental dessa habitação indígena planejada pelo homem europeu, 

e de como era seu cotidiano de “reduzido”, na sua vivência do lar: 

 

 

“As casas formam ruas largas, como nas cidades européias, mas 
são de construção diferente: São muito baixas, não têm assoalho de 
madeira, mas os índios moram no chão descoberto. Os muros não são de 
pedra, mas de terra, que é socada. Os telhados são cobertos de palha, com 
exceção de alguns poucos, que faz pouco tempo, cobrimos de telhas 
queimadas. As casas não têm janelas nem chaminés, está o dia todo cheias 
de fumaça e por isso todo pretas. Quando visito meus doentes, o que 
costumo fazer diariamente, quase me asfixio de tanta fumaça. Faz pouco, 
meus olhos tanto me doeram uns catorze dias seguidos, ardendo e 
lacrimejando, que cheguei a temer perder a vista... 
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...A porta da casa tem três palmos de largura e seis palmos de 
altura. Não é feita de tábuas, mas de couro de boi; nunca é fechada, porque 
na casa não há nada que possa ser roubado. Ela vai ter à saleta, cozinha, 
dormitório e adega, porque, saleta cozinha, dormitório e adega, são a 
mesma coisa, isto é, nada mais do que uma choça de palha trevosa. Ais 
dentro dormem pai e mãe, irmão e irmã, filhos e netos, quatro cachorros e 
três gatos, e maior número ainda de camundongos e ratos, e pulam os 
grilos e certos coleópteros, que no Tirol se chamam de baratas e 
miriápodes. “É fácil adivinhar o cheiro insuportável que tudo isto emana, 
numa choupana tão apertada, baixa e pequena”. 

 
 
 

Segundo Simon (1987, apud  BERNARDI 1928), as soluções encontradas nas 

Missões a respeito dos sanitários, que na época já eram um problema urbano para 

as cidades européias, envolvia construções de espaços subterrâneos que teriam 

inspirado aos caçadores de tesouros enterrados pelos jesuítas, segundo muitos 

autores, mas essas seriam simples adegas e túneis condutores de dejetos da 

população, que fariam parte de um sofisticado sistema sanitário. 

 

 

“...as aldeias guaranis estavam edificadas, por via de regra em 
terrenos levemente inclinados, estando sempre a igreja na parte mais alta, 
embora, atrás da mesma e em ponto ainda superior, se encontrassem os 
tanques de água, a qual, por uma comporta, se precipitava nos canis 
subterrâneos e os percorria em todo o trajeto, que fazia através de retretes.  

Essa notícia referente à água corrente como elemento de limpeza 
dos WC da aldeia é do ano de 1693, mas há outra de 1703, para qual 
sabemos que o Provincial adverte ao superior das reduções que em 
algumas doutrinas faltam retretes para os índios, por não bastarem as 
existentes. “Cuide V.R. da decência e da comodidade dos nossos filhos”.  
(Simon,1987, p. 100 e 101, apud BERNARDI, 1982, p. 68 e 69) 

 

 

De acordo com Simon (1987) em conversa com um historiador que pesquisou 

sobre os Sete Povos, este teria relatado informações que corroboram essa versão 

dos fatos: quando em entrevista com pessoas idosas, elas contaram de lembranças 

da infância, quando afirmam, no que restou dos blocos de habitação, havia, nas 

suas extremidades, duas séries de banheiros, um para homens e o outro para 

mulheres e, ainda, que cada banheiro contaria com oito cubículos para as 

necessidades básicas, o qual era limpo com água corrente. Quanto ao 

abastecimento de água na redução, pouco ou quase nada se sabe, mas o certo é 

que os padres jesuítas dominavam a técnica de condução de água por elevação, 

para os mais diversos fins, o que leva a crer que os Sete Povos seriam abastecidos 
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com água potável de fontes e poços. Vai ao encontro dessa teoria a descoberta de 

uma fonte com água corrente no ano de 1981, numa limpeza nos arredores das 

ruínas da redução de São Miguel, logo adiante de um poço de água muito límpida 

que seria abastecido por canalização subterrânea. 

Esses centros urbanos construídos pelos padres jesuítas se 

complementavam e, de certo modo, tinham o suporte das suas respectivas 

estâncias para criação de gado e vice-versa, já que zoneavam o território numa 

sequência orgânica perfeitamente articulada entre si, ao seu modo demarcando e 

protegendo o território dos Sete Povos. 

De acordo com Baioto (2005), a estância de São Miguel tinha 40 léguas de 

largura por 20 léguas de comprimento, seu começo se deu com 40.000 cabeças de 

gado arrebanhadas das Vacarias do Mar e, no seu melhor momento, chegou a 

contar com mais de 1.000.000 de reses. Essas estâncias tiveram a sua origem 

ligada estritamente à fundação da Colônia do Santíssimo Sacramento, o que 

acarretou na presença, de forma quase constante na região dos Sete Povos, dos 

portugueses que, acompanhados pelos índios Minuanos26, visitavam a região para 

fazer a prenha27do gado, mas o real objetivo era extrair o couro e a graxa que eram 

bens largamente exportados pelo porto de Colônia. 

Os padres Jesuítas, percebendo que o gado das Vacarias do Mar se 

esgotaria devido à caça irrestrita realizada tanto por portugueses quanto por 

espanhóis, decidiu organizar os guaranis-missioneiros e arrebanhar toda a manada, 

conduzindo-a a um lugar seguro sob o cuidado das Missões. Houve o surgimento 

das primeiras estâncias (Figura 19), que logo substituem as vacarias, aprimorando o 

modo como se criava o gado, tornando-o mais racional e rentável, possibilitando o 

surgimento da profissão do vaqueiro, uma das diversas classes de trabalhadores em 

que se dividia a organização social das Missões. 

Um evento pontual na história desse período áureo de São Miguel – que não 

se pode deixar de relatar -, teve início no ano de 1697, quando os jesuítas enviam o 

Padre Antonio Sepp que, segundo seus próprios relatos em Sepp (1980), chega a 

São Miguel encarregado pelo Padre Provincial Simão de Leon a proceder à divisão 

dessa redução que contava com mais de 6.000 homens. Era a maior e mais 

importante redução das Missões e a Igreja velha não bastaria para conter a massa 
______________ 
26 Índios Minuanos, foram um grupo indígena que habitava o sul do Estado do Rio Grande do Sul. 
27 A Prenha, e um termo utilizado para referir se a animais fecundados. 
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da população, tendo sido essa uma das razões apresentadas para o 

desmembramento. Segundo Baioto (2005), tentando resolver o problema da 

superpopulação, os miguelistas fundam a Colônia de São João Batista no ano de 

1697, quando eram a maior e mais importante Redução das Missões. 

 

 

“Bem árdua, na verdade, me era esta tarefa, a mim que conhecia 
quantas e quão grandes fadigas demandava a fundação de novas colônias 
de gênero. Não menciono já as antigas colônias dos romanos em Tito Lívio; 
pois naquele tempo, se agenciavam as cousas com homens dotados de 
razão. Agora, porém, devo tratar com índios sem a mínima organização 
política, prudência e perícia nos negócios. Imagina leitor benévolo, se te 
dissessem: Vamos amigo, divida uma povoação onde se contam + 6.000 
almas, e conduza a metade para um campo raso, onde nada absolutamente 
se encontra, além da terra chã, onde não há lavoura nem habitação, mas só 
se depara a gleba inerte, a terra inculta de lês a lês. Qual tua disposição de 
ânimo à vista disto, piedoso leitor?” (SEPP,  1980, p198). 

 
 
 
 

Conforme Sepp (1980), a análise da situação definiu que não seria nada 

saudável arrancar os índios de uma hora para outra para uma terra nova sem 

infraestrutura nenhuma. Então, planejou a transmigração da metade da redução de 

São Miguel para a nova localidade, começando com grupos de homens e os 

meninos mais fortes que cultivaram a terra e construíram a igreja, casa dos padres e 

índios, para aí sim dar a cabo a mudança completa, com mulheres e crianças. 

       Padre Sepp (1980), relata que não foi fácil a tarefa de convencer as 

índias a abandonarem suas casas, e que quando, após uma missa, lhes informava 

que tinha chegado a hora da transmigração, muitas, desconsoladas, começaram a 

chorar. Então ele teve a idéia de dar-lhes de presente roupas para que pudessem 

aguentar as intempéries do tempo durante a jornada e chegassem elegantes à moda 

hispânica da época. Desse modo, as índias, felizes, foram conduzidas para a nova 

colônia em paz e segurança, motivo esse que levou o padre Provincial a designar ao 

padre Sepp, a incumbência de ser o encarregado na nova redução, desligando-o da 

administração de São Miguel.  
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Figura 19 – Ilustração da República Guaranítica e Estâncias – Fonte: Baito (2005). 

 

 De acordo com Baioto (2005), os Sete Povos das Missões faziam parte 

dos 30 povoados missioneiros integrados ao sistema colonial espanhol, dos quais 

mais de 15 se encontravam no território paraguaio. Esse conjunto formava o que 

alguns historiadores ousaram chamar de República Guarani (Figura 19).  

Destaca-se como na paisagem natural de são Miguel a Catedral como 

principal elemento construído, que acordo com Simon (1987), as primeiras 

referências de que se têm notícias sobre esta de São Miguel datam de 1700, quando 

aparecem indicações que nessa redução estavam escavando o chão para os 

alicerces de uma igreja a qual teria ruído em 1708. Deste modo, a igreja que hoje é 

renomado centro arqueológico e foi a Catedral dos Sete Povos das Missões, teria 

iniciado a sua construção após 1735, ano em que o arquiteto italiano João Batista 

Primolli chega à região do Tapé. 

Este ingressou na Companhia de Jesus com o objetivo de dedicar a sua vida 

profissional a grandes construções que se projetavam então nas Missões da 

América, e ficou a cargo do projeto e execução da igreja, empregando diariamente 

entre 80 a 100pessoas (Figura 20). Teria projetado e construído outras igrejas na 

região no mesmo período, entre elas a igreja de São Telmo, em Buenos Aires, entre 

os anos de 1737 e 1744. 
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Figura 20 – Projeto da fachada Primolli – Fonte: Tavares, E. (2000). 

 

 

      Não só no caráter e plástica geral difere a igreja de São Miguel das 

demais igrejas missioneiras, mas também no sistema construtivo. Conforme relata 

Simon (1987), As florestas tropicais induziram os construtores jesuíticos ao emprego 

da madeira como principal elemento em suas estruturas, especialmente telhados e 

forros. Apoiavam-se por meios de vigas em pilares feito de troncos de grandes 

árvores que eram engastados28 nas paredes externas. Em São Miguel, o arquiteto 

Primolli - da escola italiana de construção, que se baseava principalmente na pedra 

como material construtivo, com funções estruturais e de fechamento, conforme 

Simon (1939, apud FURLON, p. 199) não se deteve com a falta de cal na região, a 

dificultar esse sistema construtivo: “A igreja de São Miguel foi totalmente construída 

de pedra até a altura de seus tetos”.  

De acordo com Simon (1987), através de levantamento feito a partir dos 

elementos subsistentes, se tem uma idéia de uma igreja com três naves sem 

transepto29, do lado do evangelho30 uma torre de planta quadrangular, precedia o 

templo; na sua fachada principal um largo pórtico constituído por sete arcos, 

______________ 
28 Engaste é um termo utilizado na construção civil para denominar, um tipo de ligação estrutural entre 
duas estruturas, as quais estariam amarradas, unidas, diferente de um apoio onde somente ficam 
encostadas. 
29 Transepto é a parte de uma igreja que atravessa perpendicularmente o seu corpo principal, dando 
ao edifício uma planta em cruz. 
30 Evangelho é um gênero de literatura utilizado pelo cristianismo para contar a vida de Jesus Cristo. 
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recaindo sobre pilares ornados por colunas engastadas. A nave31 principal era 

separada das colaterais por duas fileiras de arcos, cujos pilares, também eram 

ornados por pilastras32 conjugadas. Os pilares das arcadas33 possuíam contra 

forte34, nos quais se apoiavam arcos transversais35, dividindo os colaterais em cinco 

capelas. 

Na entrada na igreja estava localizado o coro, em piso elevado, onde deveria 

estar o grande órgão. À direita da entrada encontrava-se uma capela, com seu altar 

e pia batismal, sendo a bacia de barro vidrado verde, assentado sobre moldura de 

talha dourada, e a nave principal conduzia a uma capela-mor de pequena 

profundidade. Do outro lado da capela-mor estavam dispostas salas que 

comunicavam a igreja com um espaçoso salão em forma de T, com dois 

compartimentos anexos. O altar-mor estava sobre o muro dos fundos, ocupando a 

largura da capela-mor, e a torre possuía um galo brilhante na sua cobertura. 

O acesso à igreja era composto por um pórtico, o grande alpendre, formado 

por dezoito colunas de ordem coríntia36. Conforme relata Silveira (1979), a meados 

do século XIX as colunas encontravam-se desaprumadas não só por causa da 

vegetação que tomava conta da igreja, mas também por causa das escavações 

subterrâneas a procura dos tesouros dos jesuítas.  

Todas as paredes exteriores da igreja de São Miguel foram feitas de pedras 

quadriláteras, enquanto as paredes interiores eram de tijolo cozido, e como 

elemento de ligação, era utilizado argamassa de cimento e areia. Essa solidez da 

construção explica o fato de que essas paredes estavam a prumo naquele momento, 

resistindo às intempéries do tempo e até mesmo a incêndios. 

Não tiveram a mesma sorte as igrejas das demais Reduções porque tendo 

ainda um caráter provisório, as paredes externas eram feitas de pedra e barro e as 

interiores de tijolo cru, com reboco cru, de tabatinga branca, o que proporcionou que 

______________ 
31 Nave é o termo arquitetônico utilizado para denominar a ala central de uma igreja, onde se reúnem 
os fiéis para assistirem a cerimônia religiosa. 
32 Pilastras é um pilar que sobressai a parede com a função de dar estrutura às paredes. 
33 Arcadas são formadas por uma sequência de arcos, em geral formando um plano divisor de 
espaços, apoiados sobre pilares. 
34 Contra forteé um reforço que se faz a parede, na maioria das vesses um pilar de alvenaria na 
superfície externa ou interna de uma parede, suportando a impulsão do arco.  
35 Arcos são elementos construtivos em curva, normalmente em alvenaria que emoldura a parte 
superior de um vão, utilizado em portas, janelas e outros. 
36 A ordem coríntia foi uma das três ordens ou arquitetônicas gregas e romanas e era a mais 
ornamentada das três. 
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uma vez destelhadas pelos incêndios e outras causas, viessem a tombar, deixando 

quase nenhum vestígio.  

 O final do século XVIII e o todo o século XIX, foram tempos difíceis 

para a redução de São Miguel que foi sendo destruída pela expulsão dos padres 

jesuítas por parte do reino da Espanha, colocando-a sob administração de pessoas 

de confiança do Rei. 

Segundo afirma Rissotto (1990), foi repentino o despovoamento das missões, 

devido ao êxodo voluntário de muitos de seus filhos, os quais fugiram para terras 

que continuavam em posse da Espanha. Muitos colonizaram o interior do Uruguai, 

inclusive fundando importantes cidades, fato que acarretou um brusco decréscimo 

na qualidade de vida dos índios que se mantinham na redução, onde, em pouco 

tempo, a miséria, a fome e a desordem geral foram os feitos dominantes. 

Ao final do século XIX, o panorama da redução de São Miguel era de 

completo abandono, a ponto de só manter-se de pé a igreja, devido à ação de 

alguns administradores da época, que mal podiam assegurar a própria casa onde 

habitavam - a residência dos padres - ou algumas salas do colégio, por não 

disporem de dinheiro para estes fins, nem a técnica necessária para qualquer 

restauração significativa. O pouco que se fez foi de necessidade imediata, mas não 

objetivando preservar o patrimônio histórico. O panorama de São Miguel, ao final do 

século passado, segundo Simon (1987), era devastador: pedras espalhadas por 

todos os lados; a torre rachada de cima a baixo, colunas tortas, prestes a ruir; o 

mato havia tomado conta da área interna da antiga Catedral dos Sete Povos, afora a 

dominação da trepadeira “unha de gato”, na parte externa da construção. O único 

sinal de vida seria a presença de três ou quatro famílias de indígenas, na pior das 

misérias, acompanhados de milhares de morcegos. 

Ao começo do século XX, as providências se faziam extremamente 

necessárias para conservar um pouco do que restava da redução de São Miguel 

Arcanjo, resumida a algumas paredes da antiga Igreja. O panorama começa a 

melhorar ao ano de 1915,quando no Regulamento das Terras do Estado, é 

mencionada, em um de seus artigos, a necessidade de urgentes providências em 

relação aos sítios das antigas Missões: 
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“- São Miguel diretrizes para o Desenvolvimento Físico”, a página 
48, há ali uma proposta concreta para a restauração: No relatório de 1925 
da S.O.P., pág. 387, consta: “São Miguel constituía um dos Sete Povos das 
Missões deste Estado. 

 O templo de São Miguel era uma obra majestosa, conforme se 
pode ver daquelas photografias das novas imagens que reuniremos ao 
presente relatório, por ocasião deste. 

Em 22 de janeiro do corrente ano (1925), encaminhamos ao vosso 
antecessor nova proposta de conservação das ruínas, ameaçadas de 
completa destruição, pela ação do tempo, ajudada pela dos homens, 
especialmente retirando pedras das paredes arruinadas. 

Esta proposta acompanhou uma expedição do Eng. João de Abreu 
Dahne, chefe da Comissão de Terras de Santa Rosa, de 12 de fevereiro, 
dando conta das condições em que se acham as ruínas, e orçando as 
despesas de imediata conservação de 15:000$000, mais a despesa anual 
de uma guarda. 

Esperamos que ainda no corrente ano seja autorizada a urgente 
reparação e conservação permanente dessas inestimáveis relíquias 
históricas. (Simon, 1987, apud RELATORIO, p. 52). 

 

 

No relatório de 1937, escrito por Lucio Costa para o SPHAN quando visita ao 

remanescente desses Sete Povos, o urbanista veicula seu ponto de vista técnico 

sobre a situação em que se encontrava a redução de São Miguel: 

 

“A planta de todos eles obedecia a um padrão uniforme 
preestabelecido. Os quarteirões, com as colunas dos alpendres em fila e 
bem alinhadas, se arrumavam como regimentos em volta da praça. Tudo se 
distribuía e ordenava com uma disciplina quase militar. Os jesuítas 
revelaram-se, nestas Missões, urbanistas notáveis, e a obra deles tanto 
pelo espírito de organização pela força e pelo fôlego, faz lembrar a dos 
romanos nos confins do império. Apesar do atual desmantelo, ainda se 
adivinha, nos menores fragmentos, uma seiva, um vigor, um “impulso”, 
digamos assim, que os torna – estejam onde estiverem – inconfundíveis”. 
(COSTA 1995, p.447) 

 

 

Este foi o mais organizado e importante dos Sete Povos, como nos relata 

Mário Simon, na sua impressão sobre o que observaríamos se subíssemos ao ponto 

mais alto da torre da igreja: 

 

“Dessa eminência ou de uma torre menor à esquerda (o que era, 
disseram-nos ,um observatório astronômico) apreciava-se um panorama, 
que tornava encantadora essa mansão privilegiada. A fazenda outrora 
pretendida capela de  Santa Tecla, o Capão de Caraja, o Espinilho das 
Tunas, traz eminências oito e dez léguas distantes, a capela de São João 
Mirim, os belos campos de Ijuizinho e Guassupi, o rincão de Nhacapetum, 
os povos de São João, São Lourenço e São Luiz, a grande floresta de 
Carovi  numa das mais belas colinas da região missioneira, tudo isso, em 
certos dias bem claros, caia de baixo das vistas do observador” (SIMON, 
1987, p.75) 
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Observa que, em São Miguel, o colégio ficava à direita da igreja, enquanto em 

todas as outras Reduções, ficava à esquerda, relatando, também, que o mesmo 

tinha dois pisos, e que alguns índios ainda moravam por ali, ao redor da década de 

1860. Só ocupavam o térreo, pelo incômodo e o perigo de subir os degraus da 

antiga redução que completara mais de duzentos anos. 

 Para Simon (1987), o Relatório ratifica o que se escutara das pessoas 

mais antigas que habitam esta região: de que houve um prefeito de Santo Ângelo, 

na época em que o cargo ainda se denominava de intendente, que vendia as pedras 

das ruínas de São Miguel para serem destinadas à construção de casas e galpões, 

naquela cidade, como nas fazendas no interior do município, o que se confirma nas 

leis orçamentárias dos anos de 1921 a 1929 que, em seu artigo 19, inciso XII (que 

trata da renda ordinária), bem como no artigo 19, diversos, aparece a unidade de 

pedra em metros cúbicos: “nos povoados de São João e São Miguel, excetuado o 

material das igrejas de pedras grés preparadas 20$000”. 

De fato, não é surpresa para ninguém que em Santo Ângelo, como nos 

demais remanescentes dos Sete Povos, é possível encontrar, ao se demolir prédios 

antigos, pedra grés - muitas dessas trabalhadas - em seus alicerces, como se pode 

ver desta narrativa de uma experiência pessoal:  

 

 

“Mais ainda conheci recentemente uma casa, de grandes 
dimensões, toda de pedra grés, algumas com lavores. Situada no interior do 
município. Lá encontrei no pátio um belíssimo capitel ornado com flores e 
folhas trabalhadas na própria pedra. O capitel possuía um pequeno orifício 
onde serviam água para as galinhas”. (SIMON, 1987, p.54) 

 

 

 Podemos perceber pelo período que não foi um único prefeito que 

utilizou as pedras das reminiscências jesuíticas para fortalecer o caixa da prefeitura, 

o que nos confirma a pesquisa de Simon (1987), de acordo com quem, seriam eles 

“Coronel Bráulio Oliveira, Carlos Kruel e Ulysses Rodrigues”. 

De acordo com o Lucio Costa, ao contrário do que a mídia dá a entender, a 

arquitetura jesuítica dos Sete Povos das Missões nada tem a ver, de fato, com a 

arquitetura jesuítica da Província do Brasil. E mais: ele afirma que nossa 

interferência foi apenas demolidora, já que “conseguimos desmontar, peça por peça, 

a obra singular criada pelo gênio colonizador sob a tutela dos padres”. (COSTA, 
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1995, p. 488). Essa situação de dilapidação do patrimônio histórico/cultural teria sido 

maior, e de forma irreversível, se a Comissão de Terras de 1928 não tivesse feito 

uma intervenção de urgência e, mais tarde, tenha o SPHAN estabilizado e 

recomposto as ruínas, de forma definitiva, em 1938. 

 

 

2.1.2 Do esquecimento à descoberta do Patrimônio. 

 

 

Os remanescentes arquitetônicos da antiga redução representam um dos 

maiores acervos históricos e arqueológicos para conhecer e reconhecer a 

diversidade cultural dos povos que formam o Brasil. Construir a sensação de 

pertencimento a uma determinada cultura é um dos principais objetivos quando se 

trabalha com o patrimônio cultural, de modo que é imprescindível que as pessoas 

valorizem e se apropriem desse patrimônio. É preciso entender o processo histórico 

com o qual se chegou aos dias atuais, para então podermos tomar a decisão se 

esse bem nos pertence ou não, e a quem cabe preservá-lo. 

 

 

“Só mesmo quando se percorre um a um esses povos, repetindo-se 
a peregrinação feita em fins do século passado pelo Sr. Hemetério Veloso, 
simpático pernambucano, cujo depoimento é, hoje, dos mais valiosos, pois 
que ainda havia ali, então, muita coisa para ver, quando se estuda a história 
dramática da instalação das primeiras “reduções” e das lutas que 
antecederam ao definitivo abandono e, ainda, documentação antiga 
referente à arquitetura missioneira, - é que se pode ajuizar mentalmente o 
que foram esses povos na época do seu florescimento, quando, como diz 
tão bem Augusto Meyer, na bruma da manhã, cada dia, todos aqueles 
índios saíam das casas, atravessando o terreiro em direção à igreja: Santo 
Ângelo, São Luiz Gonzaga, São Borja – cidades que fossem a praça e uns 
poucos vestígios isolados, já teriam esquecido completamente o aspecto 
primitivo; São João Batista, São Miguel Arcanjo, São Lourenço e São 
Nicolau, ruínas perdidas naquele ermo da campanha riograndense, com 
uma ou outra casa próxima, construída com material antigo, ou certo 
número delas formando novo povoado”. (COSTA, 1995, p. 488) 

 

 

Os primeiros trabalhos de preservação e estabilização do monumento, de 

responsabilidade estatal, foram feitos em 1925 e ultimados em 1928, de acordo com 
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Simon (1987), ressaltadas no relatório de 1928 da Comissão de Terras37, na página 

423: 

 

 

“Ficaram ultimados os serviços mais urgentes de reparação 
inclusive a amarração da torre existente com trilhos de aço e vergalhões de 
ferro. Está faltando terminar a cerca de arame em torno da área 
estabelecida como defesa do entorno das ruínas. Junto as mesmas se acha 
destacado um guarda encarregado da defesa, subordinado à Comissão de 
Terras e Colonização de Santa Bárbara, sob cuja direção foram executadas 
as reparações no ano de 1927”. (SIMON, 1987 p. 55) 

 

 

 
Figura 21- Pintura do começo do século – Fonte: Demersay (1939. apud SIMON, 1987). 

 

 

O Intendente38 de Santo Ângelo na época, Carlos Kruel (1924-1928) foi quem 

legalizou os terrenos, no povoado de São Miguel, em 1926. Fez o que hoje 

chamamos de regularização fundiária da zona em questão, delimitando as zonas 

urbanas e rurais, dividindo o território em lotes e chácaras, o que possibilitou o 

crescimento da vila. 

______________ 
37 Comissão de Terras é como se refere a Comissão Mista de Limites e de Caracterização da 
Fronteira Brasil-Uruguai criada em 1919. 
38 Intendente era uma figura da administração pública utilizada até a década de 1930 no Brasil, 
quando surge o termo prefeito. 
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Dois nomes ainda devem ser ressaltados de acordo com Simon (1987), nessa 

fase de salvamento dos restos de São Miguel (Figura 21). Um deles é Augusto 

Meyer, que era o representante do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN)em 1937, no Rio Grande do Sul. O SPHAN, órgão antecessor do 

IPHAN, foi responsável por montar o processo que culminou com a estabilização 

das paredes da Igreja, inclusive com a desmontagem e re-montagem da torre, nos 

anos de 1938 e 1939. O outro nome é o arquiteto e urbanista Lucio Costa, a quem 

coube o projeto de estabilização, e que em seu relatório, do ano de 1937, insiste na 

construção de um museu, o que logo acabou sendo realizado com projeto do 

próprio, de quem temos singular ponto de vista sobre o processo chamado por ele 

de “dépose”: 

 

“com a reconstrução da torre desaprumada e do cunhal tombado do 
pórtico, pelo processo da “dépose” – que a experiência demonstrou ser, no 
caso, o único aplicável – recolhendo-se, em seguida, a um pequeno museu 
local, as peças que, sobrevivendo à catástrofe, por assim dizer, “deram à 
praia”: capitéis, cartelas partidas, ainda com o IHS, os três cravos e a cruz, 
imagens mutiladas e já sem cor, peças cuja vista nos deixa uma impressão 
penosa e certo mal-estar, como se realmente estivéssemos diante dos 
destroços de um naufrágio”. (COSTA, 1995; p. 488) 

 

 

 
Figura 22 – Igreja estabilizada (dias atuais) – Fonte: Tavares, E. (2000). 

 

 

Ainda de acordo com Simon (1987), devemos acrescentar mais dois nomes a 

esta lista, sendo eles: o Engenheiro Civil Lucas Mayerhofer, que dirigiu as obras de 
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recuperação e estabilização da torre, frontaria e paredes do interior do templo, e 

que, ao final dos trabalhos escreve o livro “Reconstituição do Povo de São Miguel”, 

em 1947; além da figura que não é citada na literatura, o senhor João Hugo 

Machado, que participou ativamente dos trabalhos de restauro da torre e foi o 

responsável pela coleta da maioria das imagens que hoje constituem o Museu das 

Missões, do qual Mário Simon colhe importante depoimento: 

 

 

“João Hugo Machado, filho de Otávio Machado e dona Izabel Rolim 
Machado, nasceu em Lajeado – RS, a 1º de novembro de 1905. Está em 
São Miguel desde o dia 05 de março de 1938, onde exercia o cargo de vigia 
das ruínas, contratado pelo então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (SPHAN).  

Inicialmente participou, como capataz de obras, na demolição da 
torre e dos dois pórticos que ladeiam a frente do templo de São Miguel. 
Refere-se, então ao Senhor Fernando Hartmann, um alemão que se dizia 
arquiteto, mas que segundo João Hugo Machado não era. Este alemão 
dirigia as obras da torre, indicado que fora pelo engenheiro Lucas 
Mayerhofer. Foi ele quem demarcou pedra por pedra a torre e os pórticos, 
mas foi João Hugo Machado e seus peões que colocaram abaixo e a 
remontaram como está até hoje. 

Fernando Hartmann mais parava em Santo Angelo que em São 
Miguel. As pedras numeradas foram só as das paredes de fora da torre. As 
de dentro, além de não terem sido numeradas, não foram recolocadas, o 
que explica a desuniformidade das paredes internas. Estes trabalhos na 
torre tiveram início 1938 e foram concluídos em meados de setembro de 
1939. Na consolidação da torre, João Hugo Machado diz que foi usado 
cimento com terra vermelha para imitar a cor das pedras originais. Ainda se 
usou de trilhos de trem o que garantiu, até hoje, a segurança da torre”. 
(SIMOM, 1939, p. 56 – 61). 

 

 

Percebe-se que há certo desencontro entre os relatos do padre Sepp, que 

vivenciou a realidade das reduções jesuíticas, com a interpretação atual que alguns 

historiadores fazem das ruínas dos antigos Sete Povos das Missões, inclusive Lucio 

Costa em seu relatório sobre a situação de São Miguel (Figura 22) a começos do 

século XX, de modo que há muito sobre a arquitetura dessas reduções - vivências e 

hábitos desses índios reduzidos - a ser redescoberto. 

Costa (1995), no começo do século XX, no relatório sobre a situação em que 

se encontravam os Sete Povos em especial São Miguel, menciona a importância de 

criar um museu (Figura 23) para preservar a memória desse patrimônio cultural e 

assim difundir e, de certo modo, participar na formação mais ampla dos futuros 

cidadãos da América Latina.  
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Figura 23 – Museu de São Miguel das Missões – Fonte Costa, (1995). 

 

 

Segundo Costa (1995), o museu deveria ser um simples abrigo para as peças 

de arte missioneira que encontravam-se espalhadas pelo Rio Grande do Sul, pois 

assim se poderia cobrar pelas visitas e desse modo angariar fundos para manter a 

estrutura em pé, dando-lhe um uso adequado a sua imponência de outrora, bem 

como seria necessária uma casa para um zelador que ficasse junto ao complexo das 

ruínas. Isto o levou,  naturalmente, a criar um programa de necessidades, onde  os 

dois equipamentos fossem tratados conjuntamente, ocupando a construção, de 

preferência, um dos extremos da antiga praça, para servir de ponto de referência, e 

dar uma ideia do passado áureo em suas dimensões. O material proposto por Lucio 

Costa para estrutura desse museu viria do aproveitamento do material das próprias 

ruínas e dos explêndidos consolos de madeiras do antigo Colégio de São Luis, onde 

em seu partido arquitetônico39 iria reconstrituir alguns pilares do antigo passeio 

alpendrado que se desenvolvia ao longo das casas. 

Quanto aos índios guaranis, conforme IPHAN (2007), no contexto dos 

remanescentes das reduções jesuíticas, estes foram de certo modo separados, 

proibidos de frequentar estes espaços, muito embora os Mbyá-Guarani40 estejam 

localizados na mesma região dos sítios históricos tanto no Paraguai, quanto na 

Argentina, só tendo um pouco mais de liberdade no sítio das antigas reduções no 

______________ 
39 Partido Arquitetônico é o conjunto de diretrizes gerais que são determinadas para o projeto 
arquitetônico. 
40 Mbyá-Guarani é o índio que vive livremente segundo a suas tradições, que não fora reduzido a fé 
cristã. 
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Brasil. Essa separação abrupta se deve muito em consequência dos reflexos da 

Guerra Guaranítica que ocorreu entre os anos de 1753 e 1756, além da ocupação 

militar que se deu ao longo dos anos que se seguiram até os dias atuais, em virtude 

da afirmação das nações e formação desse território que primeiramente fora 

indígena, logo Província Jesuítica do Paraguai e hoje forma parte do território 

brasileiro.  

 

 

 
Figura 24 – Imagem aerea do patrimonio final do seculo XX – Fonte: http://terratributa-br.org. 

 

 

Um fator que tem afastado o Guarani do território das reduções (Figura 24), é 

o fato de que eles não teriam vivido nas reduções e que ao largo desse processo de 

catequização dos guaranis, eles se mantiveram em áreas inóspitas, IPHAN (2007) 

considera uma interpretação equivocada, que só reproduz o discurso dos jesuíticos 

coloniais da época, os quais faziam uma dura divisão entre os Guaranis cristãos e 

os pagãos. Hoje utiliza-se a nomenclatura Mbyá-Guarani para referir-se ao indígena 

guarani que habita a região meridional da América do Sul, no território que se 

sobrepõem aos Estados Nacionais de Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Isto 

porque seria muito difícil afirmar com precisão que todos os primeiros tenham sido 

convertidos completamenteà fé cristã, de modo que, nem a Arqueologia e nem a 

Etnologia, conseguiram precisar que esses tenham perdido contato com as aldeias 

Guarani durante o período áureo das reduções jesuíticas. Da mesma forma, não há 

como garantir que tenham abandonado as tradições originárias do povo Guarani, já 

que a tradição oral do atual Mbyá-Guarani revela uma íntima ligação com o território 
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Missioneiro, que identificam como Tava Miri41, onde os jesuítas foram recebidos 

pelos antigos Guarani. 

Os remanescentes jesuíticos vem sendo valorizados e preservados e, a certo 

ponto, estabilizados em seu processo de degradação, desde a década de 1920, 

chegando a ser considerados Patrimônio Cultural da Humanidade. Em todo este 

processo de valorização do patrimônio, o povo Guarani esteve excluído, relegado a 

segundo plano, mesmo sendo parte legítima como referência cultural. Essa 

tendência começa a ser mudada na década de 1990, quando é realizado o 

Inventário Nacional de Referências Culturais entre os Mbyá, em São Miguel das 

Missões, organizado pelo IPHAN, o que resultou com concordância desse órgão 

com a presença dos Mbya-Guarani no sítiio, mais especificamente no alpendre do 

Museu das Missões, onde vendem os seus produtos artesanais. Alguns anos depois 

o IPHAN concordou e construiu um espaço aos fundos do Sítio Arqueológico, onde 

os Mbyá-Guarani podem preparar as refeições, pernoitar, estocar artesanatos entre 

outros, como uma “Casa de Passagem”. Hoje convivem no remanescente da 

redução de São Miguel com os funcionários e turistas, obtendo algum ganho 

financeiro com o trânsito de visitantes, que logo é gasto no comércio da cidade 

vizinha. Hoje os Mbya se organizam em reuniões de trabalho para reivendicarem o 

seu direto originário sobre o território de São Miguel (Figura 25), enfatizando e 

relevando os sentidos de sua presença junto ao Patrimônio da Humanidade.  

 

 

 
Figura 25 – Imagem aerea de São Miguel das Missões – Fonte: http://terratributa-br.org. 

______________ 
41 TavaMiri, aldeias de pedra na língua guarani. 
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Desses indígenas, de acordo como último censo do IBGE, 196 habitantes da 

aldeia que moram na Aldeia  “Tekoa Koenju” que significa na língua guarani 

Alvorecer, esses foram autorizados pela administração do complexo  declarado 

Patrimônio Cultural da Humanidade a frequentarem o espaço e a reintegrarem a ele 

somente nos horários e locais pré-determinados,  e de certo modo os conduz a uma 

revalorização e reinserção no espaço, fato este que se comprova na pesquisa 

aplicada por nós na cidade de São Miguel das Missões aplicada a indígenas, na sua 

primeira questão na qual 88% afirmam conhecerem a Historia das Missões e destes 

63% dos inquiridos afirmam que se sentem representados pelo Patrimônio Cultural 

da Humanidade42. 

A intenção de Lucio Costa, por melhor que fosse, acabou criando um falso 

elemento do passado, uma representação de algo que nunca existiu, como vimos 

nos relatos do padre Antonio Sepp. Não podemos negar que as premissas foram as 

melhores e que o produto como um todo se inseriu no mercado econômico do 

turismo cultural, e a intenção de Costa em dar-lhe significado foi obtida, com louvor: 

 

“Aliás, para que os visitantes, - geralmente pouco ou mal 
informados, “compreendam” melhor a significação das ruínas, sintam que já 
houve vida dentro delas, e se possível, também “vejam” como o Sr. Agusto 
Meyer “aquela porção de índios se juntando de manhãzinha na igreja”, 
parece-me indispensável a organização de uma série de esquemas e 
mapas, além da planta de São Miguel, acompanhados de legendas que 
expliquem de maneira resumida, porém clara e precisa, a história em 
verdade extraordinária das Missões, e como eram as casas, a organização 
do trabalho nas estâncias e oficinas, a escolas de ler e de música, as festas 
e os lazeres, a vida social de comunidade, em suma. Com datas e nomes, 
mas tudo disposto de forma atraente e objetiva, tendo-sesempre em vista o 
alcance popular. O alpendrado anexo à casa do zelador poderia então 
servir, também, para esse fim”.(COSTA, 1995, p.496). 

 

 

O SPHAN, com o propósito de agrupar uma boa parte do acervo missioneiro 

no museu de São Miguel, autoriza, no ano de 1939, ao senhor João Hugo Machado, 

de acordo com Simon (1987), a recolher todas as imagens de santos das antigas 

Missões e que se acham espalhadas pelo Rio Grande e Brasil, contratando, para tal, 

um carro, que teve como motorista o senhor Bento Azambuja. Juntos percorreram a 

região, estendendo essa busca de imagens desde Uruguaiana até Palmeiras das 

Missões, trazendo em 15 de outubro daquele ano a primeira imagem ao museu, do 

______________ 
42 Conforme o apêndice 01, nos temas abordados no 1º questionário na questões 1. 
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interior de São João Mirim, atualmente uma zona rural no município de Jóia, na 

região Oeste do Rio Grande do Sul, onde se encontrava na casa de uma senhora 

chamada Justina. Essa Santa Soledade (Figura 26) era objeto de veneração popular 

e diziam que fizera milagres.  

 

 

 

Figura 26 – Imagem da Santa Soledade – Fonte: Simon (1987). 

 

 

Daí para frente, até fins de 1940, o senhor João Hugo Machado passou maus 

bocados na tarefa de reunir o que hoje integra o mais importante acervo de 

estatuária missioneira. De acordo com Simon (1987), o relato que mais impressiona 

é a anedota sobre os sinos da igreja que hoje se encontram no museu, sendo esta 

uma marca viva da siderúrgica missioneira:  

 

 

“Diz que estes sinos se encontravam em Santo Ângelo e que um 
padre, vigário da paróquia, vendera os mesmos para uma fundição de São 
Paulo. Os sinos, inclusive o grande que pesava quase uma tonelada, já se 
encontravam em Cruz Alta, embarcados no trem, com destino a São Paulo. 
Foi de dentro do trem que João Hugo Machado retirou-os, recambiando-os 
para São Miguel”. (SIMON, 1987, p. 63) 

 

Segundo Baioto (2005), a situação do índio guarani, agravou-se ainda mais 

após a invasão das Missões pelas tropas unidas de Portugal e Espanha, já que 
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havia perdido o direito sobre suas terras ante a empreitada colonialista dos europeus 

na província de São Pedro, atual território do Rio Grande do Sul. Começavam a se 

organizar as primeiras estâncias de gado dos portugueses, ocupadas com reses 

roubadas das Missões, onde o indígena aparece trabalhando como peão43,quando 

antes eram proprietários de estâncias. E os que não tiveram essa sorte, voltaram às 

origens, integrando-se com antigos parentes nas aldeias da etnia. 

Os portugueses, com medo da organização dos índios, criam alguns projetos 

com o propósito de resolver o problema que tinham com respeito a esses guarani-

missioneiro serem recrutados pelo Exército espanhol: um deles foi o de reassentar 

famílias inteiras em outros lugares do estado, próximos a novas cidades, como 

Santa Maria, Cachoeira do Sul e Gravataí, dentre outras. Essas cidades se 

transformaram em “depósitos de índios”. Outra forma encontrada foi utilizá-los como 

mão de obra barata, especializada nos serviço de marceneiro, pedreiro, seleiros, 

carpinteiros, peões, empregados domésticos, oleiros e como soldados e, em certas 

cidades, as mulheres guaranis foram prostituídas. Muitos grupos de guaranis-

missioneiros passaram a viver vagando pelos campos, em busca de trabalho ou do 

que comer, transformando-se em soldados de aluguel, recrutados para as diversas 

guerras enfrentadas nessa região. 

A situação do guarani-missioneiro após a independência do Brasil, em 1822, 

não mudou em nada, já que seguiram sendo utilizados como recrutas em combate, 

havendo mesmo, por parte do governo, um projeto de “branqueamento” da região 

sul, com o incentivo à imigração de europeus, como açorianos, alemães, italianos, 

poloneses, entre outros, que colonizaram o interior do Rio Grande do Sul, recebendo 

incentivos governamentais  

Muitos guarani-missioneiro de acordo com Rissotto (1990) ajudaram na 

colonização do território independente do Uruguai, somando-se em duas frentes: 

uma constituída de alguns que, vivendo como nômades transitavam ao redor dos 

aglomerados urbanos até incorporarem-se à população uruguaia; outra - a maioria - 

se integrou à sociedade da época, sedentarizando-se e ajudando no aumento 

populacional do interior do Uruguai, colonizando-o, dispersando-se por todo o 

território. Um exemplo da importância do guarani-missioneiro na expansão e domínio 

sobre o território do Uruguai é o caso que aconteceu na localidade de Daymán, 
______________ 
43 Peões é a denominação dada ao homem que trabalha no campo na lida com o gado a mando do 
patrão. 
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Arapey e Queguay que, a princípios da década de 1820, mais de quatro mil índios 

atravessaram o Rio Uruguai e estabeleceram-se nessa região dando início aos 

aglomerados urbanos. 

Aquela antiga sociedade dos guaranis-missioneiros conforme relata Baioto 

(2005), foi dizimada quase que por completo, a ponto de só se ter notícias dela pela 

tradição oral de alguns Pajés e registro em alguns livros, que tomam forma nas 

ruínas das antigas cidades. No entanto, os guaranis que resistiram até os dias de 

atuais são divididos em três grupos: os Coivá, Nhandeva e os Mbyá que habitam 

quatro países sul-americanos, sendo que no Brasil estão presente em sete estados. 

No Rio Grande do Sul habitam os Mbyá-guarani que tentaram fixar-se em algumas 

áreas que identificam como Tekohá44, onde poderiam cultivar o Nande Reko45, 

lutando contra a assimilação e mesmo o extermínio de suas vidas e cultura, 

enfrentando o preconceito e a descriminação da sociedade, além do descaso de 

muitos governantes quanto à sua situação de abandono. Assim, muitos são 

obrigados a transformar-se em pedintes das ruas das cidades gaúchas, ou 

vendendo artesanatos nas calçadas, tendo que acampar na beira das estradas, 

porque a sociedade atual não os inclui de forma a que possam manter seu modo de 

ser tradicional guarani. Fato que marca como o governo brasileiro se posiciona em 

relação à cultura indígena ocorreu em Cabrália, na Bahia, na comemoração dos 500 

anos do descobrimento do Brasil, no ano 2000, quando ocorreu uma agressão a 

manifestantes indígenas por parte das forças militares do Brasil. 

A riqueza do passado, refletido na impotência das Ruínas da Igreja de São 

Miguel – que em 1983 foram declaradas pela UNESCO como Patrimônio Histórico e 

Cultural da Humanidade -, este patrimônio tombado é denominado Povo e Ruínas 

da Igreja de São Miguel, inclui a área da antiga praça fronteira, e a edificação do 

Museu das Missões Povo de São Miguel com remanescentes e ruínas da Igreja de 

São Miguel. De acordo com a Administração Publica de São Miguel das Missões, 

hoje em dia esse patrimônio atrai turistas de vários pontos do Brasil e do Mundo, os 

quais encontram na cidade e na região circunvizinha infraestrutura turística para que 

possam valorizar o Patrimônio Cultural da Humanidade. No ano de 1988, a vila de 

São Miguel emancipou-se de Santo Ângelo, tornando-se um município, aproximando 

______________ 
44

 Tekohá – lugar ideal para viver do modo guarani. 
45

 Nande Reko – o modo de ser tradicional do guarani. 
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a administração pública dos habitantes dessa localidade e trazendo mais 

infraestrutura e melhorando a qualidade de vida dos seus munícipes. 

 

 

 
Figura 27 –  Espetaculo Som e Luz – Fonte: http://terratributa-br.org. 

 

 

De acordo com Goettems (2013), visitam por ano as ruínas mais de oitenta 

mil pessoas, número que é dez vezes maior que a população do município. Com o 

propósito de agregar valor ao roteiro turístico de São Miguel das missões foi criado, 

na década de 1970, o espetáculo Som & Luz (Figura 27) pelo Governo do Rio 

Grande do Sul. Esse espetáculo narra a história das Missões Jesuíticas do seu 

nascimento ao fim através de efeitos de som e luz. Ele é apresentado diariamente e 

passou por um processo de restauração e modernização no ano de 2011 com 

recursos do Governo Federal. 

 

 

 

Figura 28 -  Indígenas vendendo produtos no Museu - Fonte: http://zh.clicrbs.com.br 
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Hoje os Mbya-Guaranis estão excluídos do processo de apropriação desse 

patrimônio cultural no âmbito de sua gestão e administração, só intervindo como 

meros vendedores de artesanais em um espaço físico inapropriado e sem nenhuma 

infraestrutura, no alpendre do Museu (Figura 28). Eles vivem em uma aldeia há mais 

de 25 quilômetros do centro de São Miguel das Missões, a aldeia “TekoaKoenju” que 

significa ‘alvorecer’. Lá vivem cerca de 200 indígenas, tendo uma economia de 

subsistência: produzem batata, milho e mandioca, entre outros produtos para 

consumo próprio. A prefeitura municipal participa da administração da Aldeia por 

meio de uma escola de Ensino Fundamental e um posto de saúde, além de todas as 

segundas-feiras a buscar grupos na aldeia e leva-los até o Sítio Arqueológico, onde 

vendem artesanato aos turistas. 

 

 

 
Figura 29 - Imagem do indígena hoje  – Fonte: IPHAN (2007). 

 

 

Para muitos desses indígenas (Figura 29), essas ações não são suficientes, 

conforme relatos levantados nos questionários aplicados em São Miguel onde um 

indígena relata que: “Nenhum funcionário do parque é guarani, e que só vão lá para 

vender artesanato”. Estes só estaria autorizados a venderem seu artesanato em 

horários e dias pré-detreminados, fato este que se comprova na pesquisa aplicada 

por nós na cidade de São Miguel das Missões a indígenas, na sua primeira questão 

na qual 88% responderam obter de algum modo renda com as reminiscências, 

proporção bem maior que os 77% da população local que responderam obter renda 

de algum modo, também pode-se apurar que75% dos inquiridos indígenas afirmam 
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sentir-se representados pelo Patrimônio Cultural da Humanidade,  e destes o 

mesmo percentual  acreditam que o bem esta sendo bem preservado para as 

futuras gerações numero bem maior que nos habitantes locais46. 

Ainda há muito por fazer para que as pessoas que habitavam essas terras na 

América do Sul possam sentir-se integrantes dessa sociedade que se desenvolveu 

no ambiente em que elas interagiam, e de certo modo fora dominado e 

transformado. 

 

 

“Falta muito para se garantir uma vida digna a todos os grupos 
indígenas, por isto, deve-se cada vez mais apoiar esta causa tão justa e tão 
necessária, pois é uma dívida histórica que a sociedade sul-riograndense 
tem com os índios que também construíram este estado e país”. (BAIOTO, 
2005, pág. 51) 

 

 

O passado dos Sete Povos das Missões está intrinsecamente ligado à cidade 

de Colônia do Sacramento, no Uruguai, também pela presença do povo guarani-

missioneiro, várias vezes ao longo da história, já que os espanhóis aí os levaram, 

principalmente como soldados, para defender seus interesses no Rio da Prata ante 

o avanço das forças portuguesas sobre esse território. Conforme exemplifica 

Rissotto (1990), no primeiro sítio à Colônia do Sacramento três mil índios guaranis 

contribuíram para a expulsão dos portugueses; o segundo fora no ano 1704; e no 

terceiro mais de mil índios ajudam a defender a região de Montevidéu. Em 1725 

mais de quatro mil índios defenderam, pela quarta vez, o sítio à Colônia do 

Sacramento, mas não precisaram combater porque Portugal e Espanha chegaram a 

um acordo diplomático. Em 1762, pelar última vez, dois mil índios são solicitados, 

em razão de um novo sítio àquela cidade e, por fim, no ano de 1797, quando é 

criado o exército de Montevidéu – nomeado Corpo de Blandengues da Fronteira de 

Montevidéu - incorporam-se muitos índios guaranis missioneiros, conforme 

demonstram documentos da época. 

 

 

 

______________ 
46Conforme o apêndice 01, nos temas abordados no 1º questionário nas questões 2 e 3. 
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2.2. Colônia do Santíssimo Sacramento 

 

 

A Colônia do Sacramento foi fundada pelos portugueses como um ponto 

fortificado estratégico no Rio da Prata, segundo Gutierrez (2005), e o seu traçado 

urbano se desenvolveu de forma irregular devido ao crescimento repentino. Tendo 

como limitadores principais a muralha e a fortaleza, a sua morfologia urbana se 

adaptou aos condicionantes impostos pelas circunstâncias. De certo modo, as ruas 

estreitas se moldaram à topografia, contrastando com a organização da praça 

militar. Por esse motivo difere das demais cidades da região apresentando um 

traçado diferenciado do padrão habitual das cidades hispano-americanas.  

Os primeiros povoamentos portugueses na América são intrinsecamente 

ligados a características militares, já que a construção dos sítios urbanos, conforme 

Maestri (2010), não seguia a dinâmica do processo de pacificação. Paralelamente à 

“pacificação” dos indígenas erguia-se o povoamento, geralmente dotado de fortes 

defesas como foi o caso de Colônia do Sacramento (Figura 15) que serviriam como 

proteção contra indígenas e corsários a mando de outras potências europeias que 

disputavam o Novo Mundo. A escolha do sítio urbano, obedecia a determinados 

critérios: devia ser alto, ter abundância de água e porto para que os navios 

pudessem atracar, além de local oferecer boas condições defensivas. 

Os povoamentos luso-brasileiros não só eram resultado do processo de 

pacificação mais, também, a causa contínua de dito empreendimento em termos da 

importância exercida pelos núcleos urbanos sobre a região onde estava inserida. No 

âmbito urbano refletiam a continuidade das regras vigentes em Portugal da Idade 

Média, onde as cidades se adaptavam à topografia, tendo prevalecido a falta de 

traçado urbano regular: as ruas apresentavam em seus percursos novos ângulos e 

novas perspectivas, lembrando uma desordem medieval. Isso representou um 

enorme contraste em relação à América espanhola, onde os fundadores desde o 

início seguiram um modelo básico de implantação e, mais adiante, quando a Coroa 

espanhola interviu no processo de povoação conformou-se o modelo geométrico 

descrito nas “Leyes das Indias”. 

 

“El apoyo de los Ingleses, el trafico de esclavos y el contrabando, 
coloca nuestra ciudad en una posición privilegiada pasando a ser una de las 
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más disputadas; aquí intervinieron muchas potencias luchando por esta 
“Punta de piedra acompañada de siete islas”.  

El barrio histórico en su hálito del pasado, vibra en cada piedra, en 
cada reja, en cada muro y en cada zaguán. Los atardeceres en el rio cobran 
facetas de misterio, dignas de la inspiración de un poeta o pintor. 

Recorriendo palmo a palmo su entorno, surge la vertiente histórica y 
documental que la región de San Gabriel y la Colonia del Sacramento han 
legado a nuestro país. Calles angulares, angostas y pavimentadas, con 
piedras de cuña, con desague central, gruesos muros de piedra, techos de 
teja a dos y cuatro aguas, pisos de cerámica y piedra, conforman una postal 
inolvidable para quienes tienen el privilegio de contemplarla, un entorno de 
maravilla que enbruja y fascina con su magnetismo. 

Descubrir Colonia es resumen4 un verdadero encanto”. (CARRO, 
1996, p.11) 

 
 

 

 
 

 
Figura 30 – Representação da fortaleza a sua fundação, Fonte: Arquivo Regional de Colônia. 

 

 

 



85 
 

   

 

2.2.1 Da sua implantação ao descaso. 

 

A Colônia do Sacramento (Figura 30) de acordo com Azarola (1940), foi 

fundada nas margens do Rio da Prata pelo Mestre de Campo47 Manuel Lobo, em 

janeiro de 1680, na sequência de uma incursão portuguesa em território que os 

espanhóis consideravam seu. Lobo formaria ali um casario provisório de choupanas 

de barro e palha, além das escavações para começar os alicerces e dar início às 

muralhas e bastiões provisórios, que teriam cerca de sessenta passos, em forma de 

polígono quadrangular, como pode-se notar na representação de Bernardo Antonio 

de Meza de 1681, qual encontra-se no Arquivo Regional de Colônia (ARC). Em 

agosto desse mesmo ano, o enclave é tomado pelo governador de Buenos Aires, 

Jose Garro, que aprisionou Manoel Lobo, o qual acabaria por falecer em Buenos 

Aires em 1683.  

No entanto, conforme relata Riverós (1956), mediante um tratado celebrado 

em maio de 1681, a Espanha devolve Colônia a Portugal, para continuar 

negociações diplomáticas que durariam quase um século, com vários episódios 

bélicos. Por volta de 1683, por meio de uma nova expedição, Duarte Teixeira 

Chaves apodera-se do que resta da Colônia e, a partir do governador d’Ornelas 

Abreu, é instalado um eficaz sistema de contrabando econômico com Buenos Aires. 

Ao mesmo tempo, vários artesãos desertaram de Colônia e radicaram-se com 

sucesso em Buenos Aires, dando lugar a manifestações artísticas de integração 

luso-hispano-americana. De acordo com Carro, (1996), a nomeação de Francisco 

Naper de Lencastre em 1690 possibilitou a consolidação do núcleo populacional 

com famílias provenientes de Portugal e do Rio de Janeiro, incorporando mulheres, 

com o motivo de arraigar a população predominantemente masculina. 

É desses últimos anos dos séculos XVII, conforme relata Mattoso (2010), que 

datam as casas de muros de pedra assentes em barro e cobertas de telhas, que 

originaram a formação de olarias. Lencastre também empreendeu a obra das 

muralhas de faxina, taipa ou adobe, com cerca de quatro metros de largura e seis de 

altura. No sustento econômico, o governador fomentou o uso do laço e do arreio por 

parte dos indígenas e povoadores, para formar grandes vacarias de gado bravio, 

______________ 
47 Mestre de Campo constituía um posto de oficial superior do exercito português da época 
equivalente ao atual posto de Coronel do Exército Brasileiro. 
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cujas peles eram enviadas para o Rio de Janeiro, chegando mesmo a ser enviada 

carne salgada para a cidade de Porto em Portugal.  

Conforme relata Capurro (1928), fora o governador Sebastião da Veiga 

Cabral impulsionou, em 1699, a construção de um templo de pedra e cal (Figura 31) 

e substituiu troços de muralhas, aumentando a sua espessura para fazer frente à 

artilharia espanhola. No entanto, os conflitos entre coroa na Europa, voltariam a 

colocar Colônia no centro das hostilidades.  

 

 

 
Figura 31 – Igreja Matriz, Fonte: Carro (1996). 

 

 

Na sequência da nova guerra europeia entre Portugal e Espanha, em 1705, 

conforme relata Azarola (1940), os espanhóis, com a ajuda de mil indígenas 

guaranis das Missões, tomaram o recinto fortificado de Colônia, enquanto navios 

portugueses recolhiam o governador e a guarnição. A cidade é incendiada, antes de 

ser abandonada, por determinação de Veiga Cabral, e as muralhas são derrubadas 

mediante a explosão de minas. Os espanhóis permanecem no domínio de Colônia 

até o Tratado de Utreche em 1713 determinar o regresso da cidade a Portugal, o 

que sucede em 1715. 
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De acordo com Mattoso (2010), conduzida pelo Governador Manoel Gomes 

Barbosa, a atividade dos portugueses tendeu, desde então, a fortalecer os laços de 

comunicação territorial com a Lagoa de Santa Catarina e ir consolidando núcleos 

urbanos ou pontos fortificados intermédios.  

 

 

 
Figura 32 – Azulejos em homenagem ao ex governador, Vasconcelos 

Fonte: Arquivo do Autor. 

 

 

Ao mesmo tempo, conforme relata Carro (1996), o Governador propiciava a 

transferência de sessenta famílias portuguesas e tropas do Rio de Janeiro ao ano de 

1718, o que elevou a população de Colônia para mil habitantes, fomentando também 

as atividades econômicas do contrabando, pecuária e comércio do couro. De acordo 

com Riverós (1956), uma série de obras foram empreendidas a partir de 1722, pelo 

novo governador Antônio Pedro de Vasconcelos, que governou por 27 anos e 

consolidou Colônia do Sacramento (Figura 32) como uma cidade de características 

dinâmicas e com uma forte expansão territorial.  

Relata Riverós (1956), que as fortificações (Figura 33, 34) mudaram e se 

aprimoraram substancialmente: as muralhas foram revestidas de pedra, portas com 

pontes elevadiças sobre o fosso e os clássicos baluartes48 de São Miguel, Santo 

Antônio, São João e do Carmo. 

 

______________ 
48

 Baluarte ou Bastião é uma estrutura defesa situada nas esquinas das fortificações militares, 
avançada do corpo principal da muralha. 
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Figura 33 – Detalhe da Fortaleza de Colônia do Sacramento em 1731 desenho do padre Diogo 

Soares, Fonte: Riverós (1956). 

 

        

 

Figura 34 – Detalhe da Fortaleza de Colônia do Sacramento em 1731, desenho do padre Diogo 

Soares, Fonte: Arquivo Regional de Colônia. 

 

 

No ano de 1735, os espanhóis voltaram a atacar Colônia, conduzidos pelo 

governador Miguel de Salcedo, mas o apoio de uma esquadra naval portuguesa, em 

1736, terminou com o assédio, logo que ameaçou atacar Montevidéu, o que 

acarretou no acordo de paz assinado em Paris que deteve essas operações. 
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As tensões fronteiriças permaneceriam até a assinatura do Tratado de Madrid 

de 1750, que se baseava no Princípio denominado uti possidetis49,que deixava à 

Espanha a Colônia do Sacramento (Figura 35, 36) e entregava a Portugal os Sete 

Povos das Missões Jesuíticas. 

 

 

 
Figura  35 – Maquete da Fortaleza de Colônia do Sacramento em 1750, encontra-se na fortaleza de 

Santa Tereza no Departamento de Rocha, Uruguai, Fonte: Arquivo do Autor. 

 

 

 
Figura 36 - Maquete fortaleza de Colônia do Sacramento ao ano de 1750, encontra-se na fortaleza de 

Santa Tereza no Departamento de Rocha, Uruguai, Fonte: Victor Torres, 2013. 

 

 

O levantamento dos indígenas guaranis na sequência desse acordo, relata 

Carro (1996), originou uma guerra entre os anos 1754 e 1756, que uniu as forças de 

Portugal e Espanha derrotando-os. Mas a sua resistência obrigou a cancelar o 

______________ 
49

 Uti possidetis, é um principio jurídico internacional, segundo os que de fato ocupam o território tem 
direito sobre ele. 
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acordo de Madrid e a substituí-lo por um tratado assinado em El Pardo50, em 1761. 

Um ano mais tarde, desencadeada a Guerra dos Sete Anos na Europa, os 

espanhóis sob o comando de Pedro de Ceballos, formariam a povoação 

acampamento de São Carlos, com o propósito de sitiar a Colônia do Sacramento, 

que tomariam mais tarde, em 1762, com colaboração do engenheiro Bartolomé 

Howell, de origem francesa, a colaborar com aqueles. 

De acordo Riverós (1956), o tratado de paz de Paris, assinado em 1763, 

devolvida a Colônia, as relações entre Portugal e Espanha mantiveram-se pacíficas, 

tirando alguns conflitos na região das Missões Jesuítas de Moxos (Peru), na 

fronteira do Paraguai na localidade de Igatimí-Curuguatí e naquela mesma, em 

virtude do controle do contrabando. Contudo, segundo Maestri (2010), a partir de 

disputas sobre a interpretação do Tratado de Paris, em 1775 recrudesceram os 

conflitos bélicos em Rio Grande. Simultaneamente, uma frota espanhola a cargo de 

Ceballos tomou a ilha de Santa Catarina, aprisionando o seu comandante Jose 

Custodio de Sá e Faria que mudasse de lado e passou aos serviços da Espanha em 

inícios de 1777, quando então o Marquês de Pombal abandonava o governo em 

Portugal.  

Conforme Mattoso (2010), em junho desse ano o Vice-Rei Cebalhos sitiou 

Colônia do Sacramento e obteve a sua rendição. Este de acordo com Riverós 

(1956), manda destruir os edifícios públicos e as fortificações, as pedras dessas são 

carregadas em navios e levadas para Montevidéu e Buenos Aires, as que restaram 

foram jogas ao mar para inutilizá-las. Os baluartes e os aterros de frente ao rio ficam 

em ruínas. 

Na Europa dão início as conversações de paz, o que de acordo com Capurro 

(1928), culminam no Tratado de Santo Ildefonso em 1777, quando Portugal ficaria 

com as possessões que tinha ocupado na região amazônica, Mato Grosso e Rio 

Grande, enquanto a Espanha manteria a posse da região do rio da Prata, das 

Missões Jesuítas e da Colônia do Sacramento, que assim ficaria, definitivamente, 

em mãos espanholas até a independência da Banda Oriental do Uruguai. Nesse 

período, os espanhóis tentam ampliar a povoação dessa cidade introduzindo 

______________ 
50 Tratado de El Pardo, entre Portugal e Espanha assinado em 1761, na cidade de Madrid, no Palácio 
Real de El Pardo.  
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espanhóis provenientes da fracassada “operação Patagônia”51, o que levou no ano 

1780 à expansão de Colônia para além dos muros da fortificação. Os novos 

povoadores, paulatinamente, introduziram modificações no traçado urbano, levando 

à demolição das muralhas em 1859, fato esse que revelava não mais que um 

sintoma da decadência que a cidade viveria no século XIX.  

 

 

 
Figura 37 – Planta Cidade de Colônia do Sacramento de 1806 do arquivo de Obras Públicas, 

 Fonte: www.alpiedelamuralla.com 

 

 

De acordo com Carro (1996), ocorreram alguns fatos pontuais que 

conturbaram a Colônia do Sacramento que, como podemos ver na Planta de 1806 

(Figura 37), já estava bem desfigurada após a destruição ocorrida alguns anos antes 

a mando do Vice-Rei Ceballos. Os bastiões que remanesceram aparecem 

desfigurados restando parte da muralha e o fosso nesse período. Ao quinto dia de 

março de 1807, os ingleses apoderaram-se de Colônia até fins de agosto, quando o 

“ajudante mor Don Jose Artigas” (herói nacional uruguaio) exerceu inteiramente a 

comandância até 2 de fevereiro de 1811, data em que deixa Colônia para somar-se 

à “Revolucíon Mayo”52, em companhia do padre Jose Maria Enriquez de La Penha e 

um grupo de patriotas da cidade.  

______________ 
51 Operação Patagônia foi o nome dado a tentativa de expansão populacional espanhola sobre a 
região da Patagônia. 
52 Revolucíon de Mayo – é o nome dado a uma série de acontecimentos revolucionários que, a partir 
de 1810, na cidade de Buenos Aires, tiveram como consequência a deposição do Vice-Reinado da 
Prata, quando se criou o primeiro gruo de governo independente da Espanha. 
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No ano de 1822, Colônia do Sacramento é incorporada, de acordo com 

Riverós, (1956), pela última vez ao império brasileiro, quando se dá início a 

Província Cisplatina. A mando do General Lecor, as fortificações são novamente 

erguidas, quando a porta da cidade é refeita e a muralha. Esse período não dura 

muito e em fevereiro de 1826 é bombardeada, de novo, pelo exército argentino, a 

mando do Almirante Guillermo Brown, sendo entregue, em 2 de dezembro de 1828, 

às forças orientais do Uruguai pela “Convenção preliminar de paz53”.  Também 

nesse ano foi formada a primeira assembleia constituinte e esta foi liderada e 

influenciada por Artigas, conforme explica Azarola (1940). Artigas decide pela 

demolição da muralha de Colônia do Sacramento e Montevidéu, ato este 

fundamentado na ideia de evitar que os estados inimigos mais poderosos que o 

novo estado do Uruguai encontrassem refúgio atrás das mesmas como o fizeram no 

passado portugueses, espanhóis e ingleses. Em 1845, durante a chamada “Guerra 

grande”54 essa cidade se vê no meio dos conflitos. Giuseppe Garibaldi55 se apodera 

de Colônia e da ilha Martin Garcia, e essa seria a última vez que um estrangeiro se 

aventuraria por essas terras. No ano de 1848 conforme relata Azarola (1940), 

ocorreu o último ataque à cidade, quando esta foi assaltada e tomada pelas forças 

de Manoel Oribe, segundo presidente da República Oriental do Uruguai. 

Relata Odriozola (1989), que recém no ano de 1859 ocorre em Colônia do 

Sacramento (Figura 39) o fenômeno que já tinha acontecido em Montevidéu, quando 

a cidade velha que ficava atrás da muralha se funde com a nova soterrando a antiga 

muralha, esquecida a “ciudad vieja”. Esse local se transforma em poucos anos em 

uma zona degradada e empobrecida da cidade, um bairro popular. Depois passa a 

ser conhecida essa zona da cidade como a “ciudad baja”. Durante o restante do 

século a antiga cidade se torna um local sem muitas alterações nas suas 

construções. 

Conforme relata Gaspar (2009), uma das alterações poderia ter sido o 

Tratado de Santo Idelfonso, que ordenava a entrega da Colônia aos espanhóis, mas 

definia que a propriedade privada continuasse sendo dos luso-brasileiros e de seus 

______________ 
53 Convenção preliminar de Paz foi a denominação dada ao tratado firmado entre o Império do Brasil 
e as Províncias Unidas do Rio da Prata em 1928, no Rio de Janeiro, pelo qual ficou acordada a 
independência do Uruguai. 
54 Guerra grande – Foi chamada assim pela duração da guerra que se deu de 1839 a 1852, e 
também pela participação de cinco países Brasil, Argentina, Uruguai, França e Inglaterra. 
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descendentes. Esse fato teria motivado a expansão espanhola e logo uruguaia da 

cidade a fora das muralhas, o que fez com que a “ciudad vieja” ficasse praticamente 

desocupada, abandonada pelo governo local por quase um século. De acordo com 

Capurro (1928), essa zona tornou-se o bairro das prostitutas, das ilegalidades, o que 

afastava as pessoas de bem dessa região. Isso de certo modo foi benéfico para 

conservação do casario e o traçado originais, visto que de acordo com Gaspar 

(2009, p.75) “Se pensarmos na cidade como um ser vivo em constante 

transformação, estaremos pensando que a não modificação morfológica da cidade 

indica uma cidade morta, sem vida própria” fato esse que fez com que este Centro 

Histórico ficasse intocado por quase um século. 

 

 

 
Figura 39 – Plano cadastral de Colônia de 1867, Fonte: Capurro (1928). 

 

 

2.2.2 Da conquista à valorização do Patrimônio 

 

 

O crescimento demográfico da Colônia foi demasiado dinâmico e as políticas 

urbanas afetaram a sua morfologia. De acordo com Odrizola (1988), desde o início 

do século XX, a conservação do seu valioso patrimônio, com forte apelo da 

população local pela demolição do restante de algumas casas para, desse modo, 

integrar essa parte degradada e abandonada a cidade nova. Foi assim que, em 
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1911, por decisão municipal, foram demolidos os muros de pedra da antiga 

residência dos governadores portugueses formando a Praça Manoel Lobo (Figura 

40, 41); originando, ao mesmo tempo, transformações no traçado urbano. Nesse 

sentido, o prolongamento da Avenida Flores, atravessando o centro histórico, 

fragmentaria o núcleo urbano edificado da cidade.  

 

 

 
Figura 40 – Praça Manoel Lobo, começo do século XX, Fonte:  Moreira (2009).  

 

 

 
Figura 41 – Praça Manoel Lobo, ano 2014, Fonte: Arquivo do Autor.  

 

 

Em 1917, o arquiteto Maurício Cravoto, de acordo com Capurro (1928), 

propugnava medidas para resgatar e preservar o conjunto histórico de Colônia, em 

tempos em que era muito difícil encontrar essa sensibilidade entre profissionais de 

formação academicista. Apesar disso, em 1930 foram realizadas vastas demolições 

próximas do conjunto do convento de São Francisco, para instalação do prédio 

(Figura 72) e equipamentos da companhia de Obras Sanitárias do Estado (OSE). 
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Figura 72 – OSE ao lado do Convento de São Francisco, ano 2014, Fonte: Arquivo do Autor. 

 

 

De acordo com Gaspar (2009), na segunda metade do século XX, as várias 

tentativas de tombamento do Centro Histórico, devido a expansão urbana da cidade 

nova começar invadir o espaço da “ciudad vieja” como podemos notar na 

representação de Fernando Capurro (Figura 43). Podemos perceber uma integração 

entre o traçado urbano da cidade antiga com a nova, com o prolongamento das 

avenidas principais, demolindo quarteirões históricos. 

 

 

 
Figura 43 – Planta da cidade de Colônia em 1927, Fonte: Capurro (1928). 

 

 

 Em 1968, a preocupação com a revalorização patrimonial de Colônia do 

Sacramento levou à criação do Conselho Executivo Honorário das Obras de 

Preservação e Reconstrução da Antiga Colônia do Sacramento (CEHOPRACS) que 
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conforme relata Odrizola (1988), elaborou o plano de utilização e recuperação do 

conjunto, bem como a gestão do centro histórico, que compreendia cerca de 

dezesseis hectares compostos de trinta e três quarteirões, três praças, quatro 

praçinhas, vinte e sete ruas e duzentos e oitenta e dois imóveis registrados. Em 6 de 

dezembro de 1995, na cidade de Berlim, o centro histórico da Colônia do 

Sacramento foi declarado Patrimônio Mundial pela Convenção do Patrimônio 

Mundial da UNESCO, um dos motivos que pesou foi ter casas projetadas por 

arquitetos portugueses e manterem-se em bom estado de conservação ao longo do 

tempo. 

 

 

 
Figura 44 - Calle de la Paya, ano 2014. Fonte: Aquivo do Autor. 

 

 

Entre os bens patrimoniais de origem portuguesa, de acordo com Mattoso 

(2010), que se conservam tal qual eram no passado da antiga Colônia do 

Sacramento, destacam-se, no aspecto urbano o traçado da antiga cidade na zona 

do centro histórico; os arredores das “Calle de la Paya” (Figura 44),  da “Plaza 25 de 

Mayo” (Figura 45) e da “La Calle de los Suspiros” (Figura 45), que conservam os 

testemunhos idílicos portugueses mais relevantes.  
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Figura 45 - Calle de los Suspiros, Fonte: Carro (1996). 

 

 

A Plaza 25 de Mayo (Figura 45), de acordo com Mattoso (2010), está no local 

da antiga Praça de Armas da Fortaleza (Figura 46), onde eram praticados os 

exercícios militares, de acordo com Carro (1996), e recebeu esse nome em virtude 

da data da independência da Argentina.  

 

 

 
Figura 45 - Plaza 25 de Mayo, ano 2014, Fonte: Arquivo do Autor. 
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Figura 46 – Praça de Armas da Fortaleza do inicio do século XX,  Fonte: Arquivo Municipal de 

Colônia. 

 

 

A porta da cidade é o elemento por onde se deve começar o percorrido pela 

histórica Colônia do Sacramento, de acordo com Mattoso (2010), lugar este singular 

na história dessa localidade, inaugurada pelo governador português Vasconcellos, 

no ano de 1745, enquanto único acesso terrestre à fortaleza colonial. Concebida em 

pedra, constituída de duas pilastras e um frontão, assentados com cal, estava 

entrelaçada na muralha, e sua porta era ao mesmo tempo a ponte levadiça 

construída com tábuas de madeira dura unidas por vigas do mesmo material, 

apoiada sobre pilares que se sobrepunham ao fosso. Adentrando, havia um corredor 

acotovelado que evitaria a entrada de canhões ao interior da fortaleza, através do 

qual depara-se com duas portas que davam entrada, uma ao calabouço e outra a 

uma sala de guarda (Figura 47).  

 

 

 
Figura 47 – Puerta de la Ciudad, Fonte: Carro (1996). 
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Esse importante elemento foi quase que totalmente destruído de acordo com 

Carro (1996), a mando do Presidente Gabriel Pereira, em 1859, com a justificativa 

de que esta não permitia o crescimento urbano da cidade e, portanto, era 

disfuncional. Outra razão seria a interpretação de que Colônia do Sacramento era 

motivo de disputas por ser a única cidade que ficava dentro de uma muralha. No 

século XXI, ela foi redescoberta e desenterrada - peça por peça - pelo CEHOPRACS 

tendo sido remontada e restaurada, em boa parte, podendo-se hoje distinguir quais 

pedras são originais e quais foram talhadas no século passado. Destaca-se a pedra 

que apresenta o escudo de armas de Portugal (Figura 48) que é uma cópia do 

original, hoje encontrado no Museu Português de Colônia do Sacramento, que fora 

levado por Ceballos a Buenos Aires como troféu de guerra. Esse importante 

monumento histórico foi inaugurado e aberto ao público em 12 de outubro de 1971. 

 

 

 
Figura 48 – Escudo de armas original encontra-se no Museu do Português, 

 Fonte: Carro (1996). 

 

 

Os bens de maior relevância, em termos de influência portuguesa, que 

compõem o bem tombado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade, e que 

estão preservados e aptos à visitação, de acordo com Mattoso (2010), são o Templo 

de São Francisco, a Casa do Vice-Rei, a Casa Nojechowicz, a Casa de Rios onde 

está instalado o Museu Português, a Casa Mallah, a Casa Assunção, a Casa Molho, 

a Casa Rosada, a Casa de Palácios  onde funciona o Arquivo Regional, o Museu do 
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Azulejo, e o Museu Espanhol. Cabe ressaltar que esse patrimônio, que Portugal 

interpreta como de sua influência na América do Sul, também de certo modo é hoje 

em dia interpretado como brasileiro, à medida que foi construído junto a nossa 

história por expoentes de nosso passado. 

 

 

“O passado funciona para o homem contemporâneo como 
consciência do irreversível, do irremediável, da perda. E, 
consequentemente, como categoria primeira da identidade, como condição 
sine qua non da identificação. Existe pois a convicção de que sem os 
vestígios materiais ou espirituais do passado não há memória, e, sem 
memória, não é possível construir o futuro pela simples razão que não há 
onde enraizar o presente.” (MATTOSO, 2010, p. 21, apud CORREIA, 2007, 
p.3). 

 
 

 

 

Figura 49 - Templo de São Francisco. Fonte: Carro, A. (1996), p.43 

 

 

Segundo Mattoso 2010, existe alguma dúvida sobre quem teria construído o 

Templo de São Francisco (Figura 49) a tradição oral conta que seriam os padres 

franciscanos, e que teria sido construído entre os anos de 1740 e 1760, e, anos mais 

tarde, em 1857, teria sido acrescentado um farol pelo governo do Uruguai. Hoje só 
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restam ruínas do que seria a nave principal de algum salão que se estreitaria na 

cabeceira da capela-mor, ao estilo tradicional português. 

 

 

 
Figura 50 - A Casa do Vice-Rei, ano 2014, Fonte: Arquivo do Autor. 

 

 

A Casa do Vice-Rei (Figura 50) está localizada em frente à Plaza Mayor, 

ainda que Colônia do Sacramento não tenha tido Vice-Rei, o seu nome  segundo 

Carro (1996), se dá porque o último Vice-Rei do Rio da Prata, cuja capital era a 

cidade de Buenos Aires. De acordo com Carro (1996), o senhor Baltasar Hidalgo de 

Cisneros, teria tomado posse justamente nessa casa, em julho de 1809, tendo ali 

residido por um mês e, por consequência, governado o Vice-Reino do Prata desde 

então. Tratou-se de manter as ruínas tal como estavam, a fim de não 

descaracterizar o imóvel que se encontrava em situação de extrema deterioração, 

além de não se possuir documentação alguma da obra. 

 

 

 
Figura 51 - A Casa de Rios onde está instalado o Museu Português, Fonte: Carro (1996). 
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A Casa de Rios (Figura 51) é de extrema relevância, conforme cita Mattoso 

(2010), porque possui em sua essência marcas dos períodos de intercâmbio de 

domínio sobre a Colônia do Sacramento. Foi construída entre os anos 1730 e 1750, 

por portugueses, restaurada e ampliada por espanhóis, entre os anos de 1780 e 

1795. Todo o conjunto foi restaurado pelo Arquiteto Miguel Ángel Ordrizola, em 

1975. Localiza-se em frente à Plaza 25 de Mayo ou Plaza Mayor. Conforme detalha 

Carro (1996), foi construída em dois pavimentos, aproveitando o desnível natural do 

terreno, com comunicação para duas ruas, e seu excelente estado de conservação 

leva a que se consiga, com clareza, elaborar uma imagem mental de como era em 

sua época áurea. Seus assoalhos conservam-se originais, assim como a maior parte 

de suas paredes, construídas com tabiques56 triangulados de madeira, recheados 

com telhas partidas, terra e barro. O seu teto é de telhas de barro, encontrando-se 

restaurado tal qual era na época, intervenção quase imperceptível, encontrando-se o 

prédio guarnecido com móveis doados pelo Estado português. 

 

 

 
Figura 52 - A Casa Mallah, ano 2014 Fonte: Arquivo do Autor. 

 

 

As duas casas, Mallah e Assunção, estão localizadas na Rua Solís, esquina 

com a Rua San Pedro, e são divididas em dois setores construídos em diferentes 

épocas. A Casa Mallah (Figura 52) começou a ser construída entre os anos de 1740 

e 1770, por portugueses. A segunda parte da construção que destoa do volume 

inicial foi construída entre os anos de 1810 e 1840, após a independência do 

______________ 
56 Tabiques era como eram chamadas as paredes divisórias de madeira ou qualquer outro material 
que não fosse a alvenaria. 
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Uruguai. Ela foi reformada e estabilizada no ano de 1985. Podemos notar 

claramente a diferença de técnicas construtivas utilizadas pelos diferentes povos: de 

um lado o português, com a pedra e, do outro, o criollo57, com suas paredes de 

tijolos maciços revestidas com reboco. Em frente a essa casa, na esquina oposta, 

encontra-se a Casa Assunção (Figura 53), também construída em duas fases 

distintas e que conversam muito bem entre si, tendo sido restaurada, em 1980, pelo 

arquiteto Enrique Lissa, conforme explica Mattoso (2010). 

 

 

 
Figura 53 - A Casa Assunção, ano 2014, Fonte: Arquivo do Autor. 

 

 

 
Figura 54 - A Casa Molho, ano 2014, Fonte: Arquivo do Autor. 

. 

 

Situada na Calle San Pedro, a Casa Molho de acordo com Odrizola (1989), 

mostra uma estrutura portuguesa com sucessivas construções espanholas e criollas. 

______________ 
57 Criollo é a denominação dada as construções uruguaias após a independência do Uruguai. 
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A restauração ficou a cargo da arquiteta Sonia Calcagno, que procurou dar certa 

unidade ao conjunto.  

 

 

 
Figura 55 - A Casa Rosada, ano 2014, Fonte: Arquivo do Autor. 

. 

 

A Casa Rosada ou Casa Nacarelo (Figura 55) está localizada na esquina da 

Plaza Mayor, ao lado do Templo Franciscano. Mattoso (2010), explica que esta fora 

construída entre os anos de 1725 e 1750, e apresenta a típica tipologia da quinta 

lusa: suas paredes em muros autoportantes de pedra que são uma amostra perfeita 

da tecnologia portuguesa da época e o telhado em telha sobre estrutura de madeira. 

Foi restaurada em 1993, com apoio da Fundação Calouste Gulbnekian e projeto do 

arquiteto Antônio Cravatto, abrigando, atualmente, o Museu Municipal. 

 

 

 
Figura 56 - A Casa de Palácios, ano 2014, Fonte: Arquivo do Autor. 
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 Localizada na Calle Misiones de los Tapes, de frente para a Plaza Mayor, a 

Casa de Palácios (Figura 56), típica casa portuguesa com telhado duas águas, 

segundo Capurro (1928), foi construída em torno do ano 1770, e reconstruída anos 

depois, identificando-se intervenções em períodos hispânicos e criollos. Foi 

restaurada entre os anos de 1972 e 1988, em que foram evidenciadas as sucessivas 

técnicas na sua construção e materiais. 

 

 

 
Figura 57 - O Museu del Asulejo, Fonte: Carro (1996). 

 

 

 Na união das Calle Passeio de San Gabriel e Calle Missiones de los Tapes, 

encontram-se as ruínas de um rancho português (Figura 57) de mais de trezentos 

anos que, segundo Carro (1996), foi restaurado em 1988, com o apoio do Citibank, e 

apresenta parte do telhado, assoalhos e paredes originais. 

 

 

 
Figura 58 - O Museu do Espanhol, Fonte: Carro, A. (1996), p.78 
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O Museu Espanhol (Figura 58) está localizado na Calle San José e foi 

construído na primeira metade do século XVIII. Foi residência de Juan del Águila no 

início do século XIX. De acordo com Carro (1996), o museu é composto por dois 

pavimentos compactos, com alvenaria em pedra, foi descaracterizado ao longo do 

tempo, mas na restauração efetuada pelo arquiteto Miguel Angel Odrizola em 1975 

foram recuperadas as características do telhado em quatro águas e telhas de barro, 

sendo considerada uma das obras de maior importância de Colônia do Sacramento. 

 Esse patrimônio histórico, restaurado e estabilizado, conforme Gaspar (2009), 

hoje é aclamado pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade. Ele 

encontra-se inserido dentro da antiga muralha da Colônia do Santíssimo 

Sacramento. Esta, embora tenha sido destruída quase que por completo, foi 

recuperada em parte para que se tenha noção da sua grandeza de outrora, 

podendo-se ressaltar os seis baluartes que protegiam a cidade, dos quais cinco 

foram restaurados ou estabilizados de alguma forma, tendo-se hoje acesso a 

apenas quatro deles. 

De acordo com Carro (1996), os Bastiões de Santo Antônio e São João 

protegiam o acesso terrestre à muralha e foram totalmente destruídos, encontrando-

se no lugar do primeiro a atual Praça do Bastião da Bandeira. As suas muralhas 

eram parte da estrutura dos quartéis, e por meio de uma rampa tinha-se acesso da 

Praça de Armas até sua parte mais alta. 

 

 

 
Figura 59 – Muralha reconstruída e Bastião de São Miguel, Fonte: www.alpiedelamuralla.com 
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Em 1972, de acordo com Odrizola (1989), foi inaugurada depois de muitos 

esforços da CEHOPRACS a reconstrução de parte da muralha (Figura 59) mais ao 

sul até chegar ao baluarte de São Miguel, além da Porta de Campo e sua ponte 

elevadiça e parte do fosso. A maior parte das pedras que estavam enterradas no 

fosso foram deixadas marcas de bronze (Figura 60) na pedra original da muralha a 

fim de distinguir a original da reconstrução. 

 

 

 
Figura 60 – Detalhe em Bronze, Fonte: www.alpiedelamuralla.com 

 

 

Este patrimônio começa a despertar o interesse da população local a ponto 

de ser, de certo modo, preservado. Hoje em dia moram em Colônia do Sacramento 

mais 111.732 pessoas, conforme o censo de 2011 do Instituto Nacional de 

Estatística (INE) do Uruguai.  De acordo com Gaspar (2009), menos de 200 desses 

habitam a ciudad vieja, Patrimônio Cultural da Humanidade. Isso transforma o centro 

histórico em uma zona de passagem que corrobora com a ideia de museificação, 

processo este que, de certo modo, os conduz a uma revalorização e reinserção no 

espaço. Esse fato se comprova na pesquisa aplicada por nós na ciudad vieja com 

habitantes locais. Na primeira questão, 87% dos inquiridos afirmaram conhecer a 

História do Patrimônio Cultural da Humanidade e destes 67% afirmam que se 

sentem representados pelo Patrimônio Cultural da Humanidade58. Conforme relatos 

colhidos de forma espontânea, 80% destes concordam com os métodos de 

______________ 
58 Conforme o apêndice 01, nos temas abordados no 1º questionário na questões 1.    
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preservação e afirmam que este é importante, preservado tal como fora nos seus 

melhores anos para que as futuras gerações possam desfrutá-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 - Bastião de São Miguel, Fonte: Carro (1996). 

 

 

Ao adentrar a muralha pela porta da cidade encontra-se, à esquerda, o 

Bastião de São Miguel (Figura 61), que está localizado no limite sul da mesma. 

Conforme Carro (1996), este não apresentava muralhas, era um local plano com a 

visual do Rio da Prata, onde eram dispostos os canhões de artilharia, sendo que sua 

forma lembra um quadrado, tendo por base fundações construídas com as mesmas 

pedras da costa litorânea. 

 

 

 

Figura 62 – Bastião de São Pedro de Alcântara, Fonte: www.alpiedelamuralla.com 
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Relata Azarola (1940) que, no ano de 1723, foi erigido o Bastião de São 

Pedro de Alcântara (Figura 62), fazendo o fechamento na ponta sudeste da muralha. 

O Bastião não era muito alto, foi construído de pedra e cal, sendo reforçado por 

pedras de rípio59 assentes com argila e estava armado de oito canhões. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 – Bastião de Santa Rita, Fonte: Carro (1996). 

 

 

Já em 1726 foi construído o Bastião de Santa Rita (Figura 63), conforme 

relata Riverós (1959), composto por dois semi-baluartes no centro e dois em cada 

extremo, podendo-se chamá-lo de muralha com frente abaluartado, tendo seu 

fechamento em pedra e cal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 – Bastião do Carmo, Fonte: Carro, A. (1996). 

______________ 
59 Pedras de Rípio é como se chamam as pedras de rio utilizadas para a construção civil neste 
período. 
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Fazendo o fechamento para o Rio da Prata encontra-se o Baluarte do Carmo 

(Figura 64), com formato romboide60, com dois refúgios para o cais, segundo Carmo 

(1996). Na face ocidental possui um muro de pedra de rípio com pórtico, que dava 

para cais ou embarcadeiro, e no perfil norte um pequeno baluarte chamado de 

tambor fazia o fechamento. No ano de 1869, foi construída no local uma fábrica de 

cola que, para se adequar às normas construiu uma chaminé de mais de 30 metros 

e um cais de apoio, nunca tendo chegado a funcionar. 

De acordo com Gaspar (2009) com o fato da UNESCO declarar o Bairro 

Histórico de Colônia do Sacramento Patrimônio Cultural da Humanidade, inscrito 

com o critério de estar na lista por apresentar um conjunto de monumentos e um 

sitio, e oferecer exemplo de um tipo de construção ou conjunto arquitetônico de um 

determinado período histórico, no caso o período português. Culminando na 

revalorização do centro histórico tornando-a zona mais cara da cidade devido às 

ações de revalorização do patrimônio. Esse centro transforma-se praticamente em 

um museu a céu aberto e frequentado por uma população flutuante de turistas nos 

fins de semana e temporadas de férias. Fato esse que para muitos autores trata-se 

de um processo de museificação do centro histórico comprovado pelo poucos 

habitantes permanentes nessa zona da cidade. Autores relatam que essa zona 

acaba sendo destinada ao turismo, com residências de veraneio ou hotéis, 

restaurantes, lojas e museus, atividades que não geram uma população 

permanente. 

Esse espaço geográfico ocupado pela Colônia do Sacramento hoje em dia ao 

ano de 2014 desperta o interesse dos turistas que somam anualmente mais de 

300.000 gerando muitos dividendos para a economia local no primeiro e segundo 

setor. Esse fato se comprova na pesquisa aplicada por nós na “ciudad vieja”. Na 

primeira questão, 73% dos inquiridos afirmam conhecer a história desse centro 

histórico. Para 40% desses, a motivação que os teria feito deslocar-se até esse 

Patrimônio Cultural seria a escolha pelo turismo cultural, sendo que 87% desses 

turistas acreditam ser esse um excelente meio de educação para as futuras 

______________ 
60 Romboide é uma denominação utilizada para denominar um objeto com forma similar a um rombo 
ou losango. 
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gerações, gerando mais cidadania e integração entre as pessoas, conforme relatos 

colhidos de forma espontânea61. 

Esse patrimônio da humanidade é a prova nítida de que o Patrimônio Natural 

e o Patrimônio Cultural estão intrinsecamente ligados e um depende do outro, um se 

adapta ao outro e se fazem necessários para sua subsistência, tornando-se, assim, 

um patrimônio comum da humanidade. A UNESCO trata de difundir e apoiar essas 

ações, utilizando-as em prol da educação plena com mais cidadania, capaz de gerar 

uma cultura de paz, integradora de regiões, capaz de quebrar as amarras mentais 

das pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
61 Conforme o apêndice 01, nos temas abordados no 2º questionário nas questões 2 e 3.    
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3 – EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: UM ELO DE PAZ 

 

 

O mundo se encontra em posição de transformar a cultura predominante de 

violência em cultura de paz. UNESCO, 2008 explica que o desafio consiste em 

encontrar os meios de mudar as atitudes, valores e os comportamentos das pessoas 

com o propósito de promover a paz e a justiça social. O organismo internacional que 

fomenta essas ações é a UNESCO, órgão que investe na promoção da cultura de 

paz como fonte primária de educação, como elemento primário na formação da 

identidade dos seres humanos quanto a serem atores de suas coletividades. É 

preciso, conforme Freire (2014), que o objetivo da educação seja o de ensinar o 

aluno a “ler o mundo” para poder transformá-lo, e se o fizer por meio desta enorme 

herança, em que se traduz o patrimônio cultural de qualquer comunidade, tanto 

melhor. 

De acordo com Klamt et. al. (2008), a educação patrimonial constitui um 

espaço de ação interdisciplinar, em que devem estar compreendidos vários campos 

da educação, como as Artes, a Arquitetura, a Arqueologia, a Geografia, a 

Linguagem e até mesmo a Matemática. Horta (2004), analisando a metodologia da 

educação patrimonial nos leva a formular hipóteses sobre objetos e fenômenos 

observados, buscando descobrir sua função original e sua importância no modo de 

vida das pessoas. 

Segundo Milder (2005), para que possamos nos sentir parte integrante de 

uma coletividade, devemos estar aptos a ler e interpretar o patrimônio no qual 

estamos inseridos. É isso que identifica e dá sentido a uma coletividade. Esses 

elementos constituem o que se pode chamar de patrimônio imaterial, nos permitindo 

viver uma dimensão mais ampla do que a dos simples afazeres do dia adia. Somos 

seres históricos e tudo que fazemos neste momento é decorrente de um mundo de 

experiências, conselhos, conversas e leituras que acumulamos ao longo de cada 

dia. É o acumulo dessas experiências que constitui o que podemos chamar de 

patrimônio cultural.  

É necessário, segundo Freire (2014), que a prática de ensinar não seja uma 

mera forma de transferir conhecimento, mas sim de criar as possibilidades para sua 

produção ou a sua construção e para isto se faz imprescindível a prática educativo-
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crítica ou progressista, na qual o professor não deve ser interpretado como o 

formador, “sujeito” que forma e o aluno, o “objeto” formado, um paciente apto a 

receber os conhecimentos. De modo que o conceito difundido por Freire (1980), da 

educação popular libertadora, contribui e soma a metodologia de educação 

patrimonial nos diversos espaços de ensino-aprendizagem, nos seguintes termos: 

 

 

“É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá 
ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se 
forma e re-forma ao formar, e quem é formado forma-se e forma ao ser 
formado. É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimento, 
conteúdos, nem formar é a ação pela qual um sujeito criador dá forma, 
estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado”. (FREIRE, P. 2014, p.25) 

 

 

Todos nós nos lembramos de momentos ou pessoas importantes: Milder 

(2005) explica que aprendemos a fazer e a falar com os outros, assim como 

repassamos receitas e histórias de família, ouvimos ou lemos sobre lendas, credos, 

superstições. São as nossas memórias pessoais. As memórias acabam por conferir 

significados a objetos concretos que visualizamos em nosso dia a dia, de modo que 

falar em patrimônio é também conceber a materialidade que nos cerca dotada de 

sentido. Cada local, bairro ou cidade têm suas memórias e lugares que constituem 

seu patrimônio cultural, ou seja, são lembranças importantes para os moradores do 

local. É a estrutura física dotada de história e alma, de modo que as vivências 

urbanas formadas ao longo de um período que se mostram hoje e refletem no futuro 

são formadas por elementos naturais assim como construídos, tornando-se parte 

integrante de nossa trajetória, sendo fato inicial e imprescindível para a sua 

preservação o conhecimento desse patrimônio cultural. Com a analise elaborada 

das duas situações de restauração de patrimônio que mostraram-se diferentes na 

sua essência mas singulares no seu objetivo, de integrar, unir, difundir as 

comunidades em prol do bem comum.  
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3.1 Educação e meio ambiente 

 

 

A importância de se conhecer e preservar o patrimônio cultural vem sendo 

discutida há muito tempo nos países latinos americanos, e conforme explica Milder 

(2005), aquele foi institucionalizado com o intuito de criar e garantir elementos que 

identifiquem a nossa nacionalidade, de modo que nos dias de atuais, quando se fala 

na sua defesa, deve-se subentender que está incluído também o aspecto ambiental. 

Conforme Fernandes (2003), a preservação do patrimônio natural e cultural depende 

das ações que a comunidade possa desenvolver em benefício dos bens que a 

mantém, dependendo, assim, do envolvimento direto da sociedade civil organizada e 

de seus interesses pela recuperação e conservação desse patrimônio histórico, 

cultural e paisagístico, dentre outras tantas modalidades. 

 

 

3.1.1 A educação no ambiente (natural) 

 

 

De acordo com Santos (2006), no âmbito da Educação Ambiental (EA) reúne-

se uma grande diversidade de experiências e reflexões, mas pode-se dizer que 

todas têm, em comum, dois pontos muito específicos. Um deles é a expectativa que 

a educação, em qualquer um de seus meios e espaços, possa ser uma via de 

transformação e o outro é a certeza de que os problemas ambientais ainda podem 

ser solucionados e, ao seu modo, prevenidos. 

Conforme Bokova, diretora geral da UNESCO, UNESCO (2010), os países 

devem estar cientes de sua pluralidade cultural e elaborar políticas em consonância 

com suas realidades, baseando-se na compreensão de que uma sociedade não 

pode alcançar um desenvolvimento efetivo sem que todas as culturas que a formam 

tenham a oportunidade de crescer e prosperar em conjunto e de forma 

concomitante. Essa preservação cultural de certa forma contribui para a manutenção 

da biodiversidade, da qual a humanidade depende para seguir em frente. 

Santos (2006), afirma que um projeto educativo de EA precisa enfrentar a 

magnitude da problemática ambiental a partir da perspectiva histórico-política e 
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filosófica, além de analisar o papel coletivo dos destinatários do mesmo e seu poder 

de emancipação e influência no entorno. Para isso, deve-se delinear os 

fundamentos e modelos educativos, pedagógicos e comunicacionais de trabalho. 

Entende, também Santos (2006), que poderiam se destacar seis tipos de 

trabalho no âmbito teórico-conceitual da EA: sua interpretação; os equipamentos 

ambientais62; a promoção e o desenvolvimento da comunidade e da família; a 

incorporação do estudo de temas ambientais ao sistema escolar, nos programas de 

educação continuada, inclusive à distância, e as escolas ecológicas ou verdes63. 

Essas modalidades nos dão um panorama da responsabilidade da EA, pois, em 

cada experiência, o educador ambiental deve buscar o desafio de articular a 

magnitude da problemática ambiental - suas causas e consequências - ao poder que 

esses alunos terão, de incidir sobre as mesmas, a partir de uma avaliação 

sistemática do tipo de aprendizado, bem como das ferramentas que serão utilizadas, 

que incluem problemas de conteúdo, dos meios pedagógicos e das técnicas. 

O patrimônio ambiental é de suma importância e, de acordo com IPHAN 

(2004), a sua relevância se justifica nas ações de preservação, mediante as 

seguintes situações: a primeira, de cunho ético, demanda que a preservação se 

fundamente no valor humano, no respeito e na solidariedade do homem, único ser 

capaz de reconhecer e interpretar a realidade que o rodeia, compartilhando o 

espaço e o tempo. A outra, de cunho pragmático, se origina na necessidade do 

homem em consumir recursos naturais, em especial os que não podem ser 

substituídos. A sua preservação propicia um exercício de integração entre elementos 

biológicos, físicos, socioeconômicos e a natureza. Poderia se considerar que a 

origem primeira da cultura é a natureza, pois é nela que se encontram todas as 

fontes de matérias-primas e, portanto, a preservação, a manutenção e a restauração 

do patrimônio cultural – em especial o construído - dependem dos recursos da 

natureza com que foram produzidos. Os bens móveis e imóveis não podem ser 

conservados e restaurados sem a disponibilidade da matéria-prima.  

 

______________ 
62 Equipamentos Ambientais são utilizados para monitoramento e investigação de áreas com 
problemas ambientais, sendo esta uma forma de remediação 
63 São escolas que se distinguem por terem seus projetos embasados em diretrizes ambientais 
limpas e buscam gerar um resultado educativo através da prática sistêmica e cotidiana de boas ações 
de eficiência energética, reflorestamento, disposição correta dos resíduos, assim como a reutilização 
e a reciclagem de papel, entre outros fatores.  
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3.1.2 A educação para o ambiente (cultural) 

 

 

Bessegatto (2005) diz que, partindo do princípio de que o homem é fazedor 

de cultura, desde que o homem se fez homem sempre faz cultura com o meio 

ambiente. Logo, poderia se interpretar de duas formas essa afirmação: a cultura 

quando feita com meio ambiente é a nossa cultura material e tangível e a cultura 

feita no meio ambiente é a nossa cultura imaterial, intangível, da qual faz parte 

nossos valores, hábitos, costumes. De modo que deveria se interpretar a história 

não como uma visão das coisas, das relações, um processo simples, separado e 

estanque, mas sim como um componente de uma totalidade dinâmica, na qual o 

homem, o ambiente e a sociedade são instâncias que se completam e não podem 

ser observados de forma dissociada.  

Para Klamt et. al. (2008), um dos grandes desafios é incorporar os valores da 

diversidade cultural nas práticas pedagógicas relativas ao patrimônio para que os 

educadores possam construir o conhecimento a partir desse universo de diferenças. 

Segundo esse autor, seriam três os eixos que norteiam a preservação dos bens 

culturais, os quais, aparentemente, não estão relacionados, mas revelam uma causa 

comum: a alienação da população, traduzida pelo divórcio entre o povo e as 

autoridades, materializado na distância que separa as preocupações do dia a dia 

das pessoas das políticas oficiais. O primeiro problema seria a ânsia da população 

em ter acesso à infraestrutura moderna, construindo novos prédios e cidades, mas, 

como ensina a velha Europa, poderia se reaproveitar os prédios de outras épocas, 

sem danificar o seu valor histórico, readequando o seu uso aos dias atuais. Outra 

ameaça é a subtração ilegal, já que o crime organizado é muito atuante nesse 

contexto histórico-cultural, situação agravada pela quantidade de museus e igrejas, 

e a falta de segurança destes. O terceiro problema é o mais comum: a deterioração 

do patrimônio cultural devido à falta de manutenção e abrigo adequado das obras, 

mesmo no interior das edificações. 

O elo que deve haver entre o patrimônio histórico, arquitetônico ou 

arqueológico com a sociedade que o vive está estreitamente relacionado à 

consciência histórica e se constitui como um elemento importante na compreensão 

da cronologia histórica, na construção do conhecimento. Esse patrimônio cultural é 
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utilizado pelos atores sociais para produzir significados especiais ao materializar 

conceitos como identidade regional ou nacional.  

 

 

3.2 Educação patrimonial  

 

 

A educação deve buscar meios para que o foco principal seja o indivíduo. 

Conforme explica Freire (1984), deve-se ensinar a partir dos saberes e das 

memórias individuais facilitando o processo de aprendizagem. De acordo com Milder 

(2005), entende-se que hoje em dia há uma supervalorização das Ciências Exatas, o 

que torna o processo alienante e excludente. Isso não significa que o ensino das 

Ciências Exatas, em si, torne a educação alienada, mas o problema é a forma como 

essas disciplinas são trabalhadas: isoladamente, sem diálogo entre si e muito menos 

com as Ciências Humanas ou Sociais Aplicadas. 

Para Calil (2011), há autores que interpretam a Educação Patrimonial de duas 

formas distintas: alguns a veem como uma metodologia, enquanto outros como uma 

disciplina. A metodologia seria algo dado, definido, pronto para ser usado e, 

conforme Horta et. al. (1999), no caso da Educação Patrimonial, deve contemplar 

quatro etapas: observação, registro, exploração e apropriação. Por outro lado, 

Marilhas (2003, apud CALIL, 2011, p.44) apresenta a Educação Patrimonial como 

uma disciplina, com orientações e conceitos, um conjunto de métodos, regras e 

postulados utilizados na busca dos objetivos acadêmicos. 

Calil (2011) chama a atenção para a interdisciplinaridade da Educação 

Patrimonial e a compreende como inserida em todos os níveis da educação, como 

no caso da legislação brasileira, onde é possível perceber nos parâmetros 

curriculares sua inserção como tema transversal, sendo um deles a pluralidade 

cultural. 

Conforme Klamt et. al. (2008), a educação patrimonial deve ser incluída nos 

currículos escolares como uma alternativa na busca de novos aportes à educação, 

propondo metodologias que subsidiem os educadores a não valorizar apenas, e em 

si, os bens culturais oficialmente reconhecidos, mas promover a reflexão acerca dos 

mesmos para que se possa formar uma compreensão dos diferentes contextos em 
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que aqueles passam a ser como tal considerados, e assim avançar para a libertação 

do indivíduo. Essa metodologia de ensino focada na educação patrimonial se apoia 

na aprendizagem sobre os bens culturais e sua conservação através da valorização 

do patrimônio. 

Quando se ensina história, conforme Calil (2011), percebe-se nos currículos 

escolares: a busca por conhecer para construir; reconhecer semelhanças, 

diferenças, relações sociais, culturais e econômicas no modo de vida; fazer uso de 

ferramentas de busca; e criticar ou atribuir valor a ações individuais  e coletivas de 

grande significado social. Percebe-se, então, que a educação está para o 

patrimônio, na busca pela sua importância na formação de cidadãos mais 

conscientes de seu papel na sociedade. 

De acordo com Milder (2005), a educação patrimonial deve preservar os 

elementos do passado referências identitárias, os quais devem ser apresentados de 

forma lúdico-pedagógica no duplo sentido, isto é, conhecer o patrimônio é tanto um 

objeto quanto um método de estudo, com possibilidades de movimento, criatividade, 

prazer e imaginação, dentre outros. A educação patrimonial deve ser um exercício 

multidisciplinar, conectando, então, distintas áreas do conhecimento nas escolas, 

enquanto matéria indispensável a todos quantos se encontram em processo 

educativo, independentemente de faixa etária, ou seja, de forma continuada. 

Recentemente, o Ministério de Educação (MEC) determinou64 que a educação 

patrimonial seja incluída como tema transversal nos planos de aula e programas 

escolares, possibilitando experiências inovadoras, em que se discute a realidade do 

mundo, possibilitando, assim, o conhecimento e a valorização dos bens culturais e o 

consequente exercício de cidadania. 

Baptaglin (2010), estabeleceu apontamentos acerca de como alguns cursos 

de graduação da UFSM vem trabalhando com a valorização do patrimônio Cultural. 

Notou-se um número significativo de cursos que abordam em suas emendas o 

Patrimônio Cultural, mas não se pode esquecer que os conteúdos programáticos 

muitas vezes não são desenvolvidos tal qual são apresentados. E, se apresentados, 

não se sabe o enfoque que é dado.  

No entanto, Leila Baptaglin aponta o panorama da Educação Patrimonial no 

âmbito da Universidade Federal de Santa Maria: 
______________ 
64 Resolução Nº5 de 17 de Dezembro de 2009, no seu Artigo 3º inclui o patrimônio cultural nas 
diretrizes da Educação Básica Nacional. 
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“...a fim de obter uma maior substancialidade nestes dados tornou-
se necessário, além de investigação documental, a efetivação de 
entrevistas semi-estruturadas com os professores responsáveis pelas 
disciplinas que apresentam relação com a preservação do patrimônio 
cultural”. (BATAGLIN, 2010, P.46) 

 

 

No entanto, se olharmos para os cursos que perfazem o mestrado 

Profissionalizante em Patrimônio Cultural, se tem um diagnóstico diferente, tendo um 

aprofundamento nos conteúdos abordados. Alguns exemplos são os cursos de 

História e Arqueologia nos quais todas as disciplinas em algum ponto abordam 

referentes sobre esse tema. E, também, o curso de Arquitetura e Urbanismo por 

referendar e apresentar um histórico significativo no processo de construção das 

legislações e consolidações da valorização do Patrimônio Histórico, tanto as 

construções arquitetônicas que foram e são ainda em 2010 o grande referencial do 

Patrimônio Cultural da Humanidade.  

Para a graduação em Engenharia Civil - muito embora não tenha nenhuma 

disciplina específica - por abarcar todo o processo de construção do bem imóvel, no 

qual a UFSM tem notório diferencial, a constatação acima tem especial pertinência, 

até porque foi a partir do Departamento que concentra o maior número de 

professores deste Curso que se desenvolveu a Especialização em Restauração e 

Conservação de Patrimônio Cultural, no ano de 2003, origem do atual Mestrado 

Profissional em Patrimônio Cultural (PPGPPC), com uma abrangência 

multidisciplinar e professores de diferentes áreas tais como História, Documentação, 

Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Geociências, Museologia e Educação.  

A promoção da Educação Patrimonial de acordo com Flores (2014), abre a 

possibilidade de se sensibilizar a sociedade quando demonstra a responsabilidade 

desta com seus bens materiais e imateriais, criando a possibilidade de reflexão, 

abrindo as mentes para uma nova postura, receptiva a valorizar as riquezas que 

compõem a civilização.  

 

 

“deve-se garantir que os patrimônios já consolidados adquiram novos 
olhares, e que estes sejam respeitados e levados em consideração, além do 
fato de que novos patrimônios possam ser identificados [...] Daí a 
necessidade de uma Educação Patrimonial que leve não à informação, mas 
à reflexão, ao questionamento, ao contraditório e que aproxima as 
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comunidades do processo de decisões”. (MAGALHAES, 2009, p. 47 apud 
FLORES, 2014, p. 89) 

 

 

Para Freire (1984), a “educação patrimonial” está estritamente ligada ao 

conceito de educação popular que, segundo ele, é a capacidade de aprender não 

apenas para adaptar-se, mas sim para que se possa transformar a realidade, 

intervindo e recriando o sistema de modo a possibilitar ao educando tomar 

consciência do seu papel na sociedade, para que este possa se articular e procurar 

as melhores soluções para os problemas, ou seja, as alternativas que melhorem a 

sua condição social, resultando de certa forma em mais liberdade. Freire (1980) 

afirma, no entanto, que o processo de libertação não deve ser feito de forma 

impositiva, pressionando o educando a se libertar através de um patrimônio 

escolhido pelo Estado, e sim possibilitar ao indivíduo que ele perceba sua condição 

na sociedade, podendo assim escolher o que forma parte do seu patrimônio. O 

exercício pedagógico, de acordo com Freire (2014), deve ser fundado na ética, no 

respeito à desigualdade e à dignidade que é a própria autonomia do educando. 

De acordo com Klamt et. al. (2005), a educação patrimonial e a educação 

popular se utilizam do mesmo processo, no qual os educadores devem instigar os 

educandos quanto às questões que levaram as sociedades a elegerem seus 

patrimônios, ou seja, a identificação e escolha de uns em detrimento de outros. 

Cabe aos educadores o papel de incentivar os alunos para que eles possam refletir 

sobre as escolhas patrimoniais, a fim de dar valor à sua história e suas memórias. 

Tal elo entre a educação patrimonial e a educação popular se estabelece por meio 

do diálogo, então, que está na base mesmo do exercício de cidadania a que se 

propõe a construção do conhecimento em qualquer área. No caso da educação 

patrimonial, o resgate da identidade e a preservação dos valores a ela inerentes é 

que irão definir o que determinada sociedade entende como sendo seu patrimônio, 

sendo tal parte de um processo constante de construção comunitária, indispensável 

à efetivação de uma cultura de paz. 
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3.2.1 Educação para a paz 

 

 

Segundo Bokova (2010, apud UNESCO, 2010), os países devem proteger o 

patrimônio não somente pelo seu valor intrínseco e como forma de salvaguarda para 

as futuras gerações, mas também pelo papel que a preservação pode desempenhar 

na promoção do desenvolvimento sustentável. Essa ideia vai ao encontro dos 

propósitos da UNESCO em prol daqueles exemplares que compõem o chamado 

Patrimônio Mundial, dentre os quais a construção da paz através da solidariedade 

intelectual e moral que se encontra na base da humanidade. 

Em termos de Brasil, os contextos culturais das pessoas são identificados 

como importantes espaços de formação dos sujeitos, estando garantido na Lei 

Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação (artigo 1º), que “a 

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais”. 

Noleto (2008, apud UNESCO, 2008), utiliza como exemplo de educação para 

a paz o programa Abrindo Espaços, da UNESCO. O objetivo principal do programa 

era contribuir para romper o isolamento institucional da escola e fazê-la ocupar parte 

central na articulação da comunidade. O programa buscou materializar um dos 

fundamentos da cultura da paz, caracterizada pelo estímulo à convivência entre 

grupos diferentes e o favorecimento da resolução de conflitos através da via da 

negociação. No âmbito nacional, esse programa toma forma por meio da abertura 

das escolas públicas nos fins de semana, com oferta de atividades de esporte, lazer, 

inclusão digital e preparação inicial para o mundo do trabalho, com o propósito de 

tornar o Brasil um país mais justo e menos desigual, contribuindo para o conceito de 

educação ao longo da vida. Entre os anos de 2000 e 2006 esse Programa abriu 

mais de 10 mil escolas em todo o Brasil e atendeu a mais de 10 milhões de alunos. 

O objetivo era provocar na sociedade uma reflexão mais ampla sobre o papel da 

escola semanal, sugerir novas práticas capazes de interferir positivamente na 

relação entre alunos e professores, de modo a ter uma relação diferenciada entre 
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escola e aluno, contribuindo par torná-la menos vulnerável à evasão escolar, 

reduzindo os índices de violência, construindo uma cultura de paz. 

O conceito de Cultura de Paz começou a ser defendido pela UNESCO no 

Congresso Internacional sobre Paz na Mente dos Homens, realizado na Costa do 

Marfim, na África, no ano de 1989, onde ficou definido como: “Um conjunto de 

valores, atitudes, comportamentos e modos de vida que rejeitam a violência e 

previnem conflitos ao atacar suas raízes para resolver os problemas por meio do 

diálogo e negociação entre indivíduos” (UNESCO, 2002, apud UNESCO, 

res.53/243). 

No ano de 1999, de acordo com UNESCO (2008), foi lançado em Paris o 

Manifesto 2000 por uma Cultura de Paz e Não Violência, o qual tinha por objetivo 

criar um senso de responsabilidade, ao nível pessoal, em relação à construção de 

uma nova ordem social pautada em seis princípios: o respeito à vida; a prática da 

não violência; a luta contra a exclusão e a opressão; a defesa da liberdade de 

expressão e cultura; a promoção de consumo responsável e a contribuição para o 

desenvolvimento da comunidade. A partir desse manifesto, a Cultura de Paz passa a 

ser entendida não só como a promoção da solução pacífica dos conflitos, mas 

também como instrumento de construção de uma nova ordem social pautada em 

paradigmas, valores e comportamentos solidários em todos os aspectos da 

existência humana. 

Para que se faça possível a construção dessa nova ordem mundial, a 

UNESCO defende a ideia de que - conforme nos diz Noleto (2008, apud UNESCO, 

2008), também -  as políticas educacionais em todos os países do mundo devem 

propor programas de educação para todos, ao longo da vida (Lifelong Learning). 

Isso se faz necessário para que as pessoas evoluam e aprendam, para que se 

reciclem durante toda a sua vida, defendendo a UNESCO (2008), ainda, a educação 

como formadora de pessoas em contraposição à fragmentação do ser, decorrente 

das coações do mundo, conceito incorporado aos documentos da organização, 

como a Declaração de Hamburgo, a Declaração Mundial sobre Educação para o 

Século XXI e o Relatório Delors65. 

Conforme cita Werthein (2000, apud UNESCO, 2000), a ideia de 

aprendizagem ao longo da vida parte do pressuposto de que o homem é um ser 
______________ 
65 Relatório Delors é como ficou conhecido o documento elaborado pela Comissão Internacional de 
Educação para o Século XXI. 
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inacabado - biológica e filosoficamente - e, portanto, para sobreviver e evoluir está 

condicionado a aprender constantemente, de modo que a prática educativa não se 

restringe à instituição escolar, mas sim se encontra dispersa em outras instituições 

da sociedade.  

Mas de acordo com Freire (2014), de nada adianta o discurso competente se 

a ação pedagógica é impermeável a mudanças: 

 

 

“A competência técnico-científica e o rigor de que o professor não 
deve abrir mão no desenvolvimento de seu trabalho não são incompatíveis 
com a amorosidade necessária às relações educativas. Essa postura ajuda 
a construir o ambiente favorável à produção do conhecimento onde o medo 
do professor e o mito que se cria  em torno de sua pessoa vão sendo 
desvelados.” (FREIRE, 2014, p.12)  

 

 

As fontes legítimas que alimentam os saberes pedagógicos devem ser 

ampliadas além da necessária coerência entre o “saber-fazer e o saber-ser 

pedagógico”; a prática docente deve entender a sua dimensão social quanto à 

formação do ser humano na busca da sua autonomia: “a dimensão estética de sua 

prática que, por isso mesmo, pode ser movida pelo desejo e vivida com alegria, sem 

abrir mão do sonho do rigor, da seriedade e da simplicidade inerente ao saber-da-

competência.” (FREIRE, 2014, p.13-14) 

O futuro viável para a autêntica educação, conforme Morin (2011), se obtém 

quando esta é apoiada na justiça, democracia verdadeira, na igualdade e na 

harmonia com o entorno. Edgar Morin defende o pensamento integral do ser 

humano, em que a pedagogia não deve atuar como fracionadora do saber, em que o 

indivíduo entende o universo onde vive de forma seccionada, não conseguindo 

contextualizar sua conexão com o universo, rompendo a interação entre local e 

global, obtendo-se resoluções das questões materiais desvinculadas das 

existenciais.  

Portanto, é indispensável o educador entender a teoria que orienta seu ato 

pedagógico, relacionada ao conceito de educação dialógica e participativa no qual, 

para Cardoso et. al. (2006) esta implícito que deve-se buscar a interação com os 

estudantes possibilitando-lhes situar-se diante da realidade vivenciada, respeitando 

a diversidade cultural e, pois, de ideias. O ato de aprender significa tomar 
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consciência da realidade objetiva e da realidade subjetiva, e seu intuito central passa 

à busca pelo desenvolvimento do ser como totalidade, com vistas à percepção, tanto 

quanto possível, da realidade e de si mesmo, permitindo que o ser humano utilize 

suas habilidades de forma ativa e crítica na sociedade. 

Conforme identifica Delors (1996, apud UNESCO,1996), tem-se hoje o 

desafio de educar a aldeia global, onde a necessidade de uma cooperação 

internacional, repensada - na sua forma e no seu propósito - também no âmbito da 

educação, e não somente por parte dos responsáveis pelas políticas educativas e os 

professores, mas por todos os atores da vida coletiva. A chave que abrirá as portas 

para este novo século é o advento da chamada “educação ao longo da vida”, que 

elimina a distinção tradicional entre educação formal e educação continuada, além 

de convergir para outra concepção que se aprofunda no século XXI: aquela de 

“sociedade educativa”, na qual tudo pode ser uma oportunidade para aprender e 

desenvolver os talentos individuais e coletivos. 

Tal situação corrobora os ensinamentos de Freire (2014), para quem a base 

da pedagogia é o diálogo: a relação pedagógica necessita ser, acima de tudo, uma 

relação dialógica, a fim de que a educação seja um objeto que promova e amplie a 

visão de mundo, e isso só acontece quando essa relação é intermediada pelo 

diálogo. O ato educativo deve ser sempre um ato de recriação, de re-significação, 

sendo o fio condutor a alfabetização, visando à libertação que não se dá somente no 

campo cognitivo, mas acontece essencialmente nos campos social e político. 

No esforço de contribuir para a mudança na educação, Morin (2011) 

estabelece a teoria dos sete saberes necessários à educação do futuro: o primeiro 

diz respeito às cegueiras do conhecimento, no qual deve-se valorizar o erro como 

forma de aprendizagem; em segundo, o conhecimento pertinente; em terceiro, saber 

é ensinar a condição humana, privilegiando  a compreensão da natureza do ser 

humano; em quarto, ensinar a identidade terrena, em que a pátria comum deve ser a 

Terra, logrando um sentimento de pertencimento comum, embora com suas 

especificidades; em quinto, saber enfrentar as incertezas; em sexto, ensinar a 

compreensão, valorizando a dos demais, o respeito pelas ideias dos outros e os 

seus modelos de vida, sempre que não atentem contra a dignidade humana, onde 

deve ser incentivada a educação para a paz e a não violência; em sétimo - fechando 



125 
 

   

 

o seu olhar sobre a educação do futuro - a ética do gênero humano, onde deve-se 

ensinar que a verdadeira democracia é um dever ético. 

Quanto ao papel dos educadores no contexto da educação para a paz faz-se 

necessário que estes tenham uma visão democrática da educação e, conforme 

Freire (2014), na sua prática docente devem reforçar a capacidade crítica do 

educando, sua curiosidade, sua insubmissão, devendo ser ensinado que aprender 

criticamente é possível: para tanto, esta condição exige a presença de educadores e 

educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e 

persistentes. As condições de verdadeira aprendizagem dos educandos vão 

transformando-os em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber 

ensinado, ao lado do educador - igualmente sujeito do processo - e, desse modo, 

poderá se falar do saber bem ensinado e aprendido. Pode-se perceber a importância 

do educador no processo de formação do ser humano, o mérito da paz em que viva, 

a certeza que deve ter de que faz parte integrante de sua tarefa docente: ensinar a 

pensar certo não apenas a repassar conteúdos. Por este motivo, o professor deve 

tornar-se um crítico, não mecanicamente memorizador e um repetidor de conteúdos, 

e sim um desafiador; e uma das condições necessárias para pensar certo é não 

estarmos demasiado certos de nossas convicções, pois conforme Freire: 

 

 

“O professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos 
que uma das bonitezas de nossa maneira de estar no mundo e com o 
mundo, como seres históricos, é a capacidade de intervindo no mundo, 
conhecer o mundo. Mas, histórico como nós, o nosso conhecimento do 
mundo tem historicidade. Ao ser produzido, o conhecimento novo supera 
outro amanhã. Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento 
existente quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do 
conhecimento ainda não existente”. (FREIRE, 2014, p.30) 

 

 

O ato de ensinar por parte do professor que trabalha os conteúdos no quadro 

rigoroso do “pensar certo”, nega a fórmula farisaica de “faça o que mando e não o 

que eu faço”. A ideia do “pensar certo” é a de quem busca seriamente a segurança 

na argumentação, ou de quem, discordando do seu oponente, não tem porque nutrir 

contra ele raiva desmedida, bem maior às vezes do que a razão mesma da 

discordância. Ainda faz parte do “pensar certo” a rejeição mais decidida a qualquer 
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forma de discriminação, a prática preconceituosa de raça, de classes, de gêneros, 

pois afinal ofendem o ser humano e atentam contra a democracia, como diz Freire: 

 

 

“Quão longe dela nos achamos quando vivemos a impunidade dos 
que matam meninos de ruas, dos que assassinam camponeses que lutam 
por seus direitos, dos que discriminam os negros, dos que inferiorizam as 
mulheres. Quão ausentes da democracia se acham os que queimam igrejas 
de negros porque, certamente, negros não tem alma. Negros não rezam. 
Com sua negritude, os negros sujam a branquitude das orações... A mim 
me dá pena e não raiva, quando vejo a arrogância com que a branquitude 
de sociedades em que se faz isso, em que queimam igrejas de negros, se 
apresentam ao mundo como pedagoga da democracia. Pensar e fazer 
errado, pelo visto, não têm mesmo nada que ver com a humildade que o 
pensar certo exige. Não tem nada a ver com o bom-senso que regula 
nossos exageros e evita as nossas caminhadas até o ridículo e a 
insensatez”. (FREIRE, 2014, p. 36) 

 

 

O processo educativo, conforme Cardoso et. al. (2006), é fortemente 

influenciado pela evolução da sociedade, oportunidade na qual muitos conceitos e 

objetivos são construídos e reconstruídos. Faz-se necessário para se efetivar essa 

concepção de educação, que a prática educativa seja orientada por valores éticos e 

democráticos, e dentre outros objetivos, a busca por incentivar os educandos a uma 

leitura crítica do mundo, propiciando, assim, sua participação ativa na construção 

dessa realidade. 

Sob essa perspectiva, a educação permanente deve ir muito além do que já 

se pratica, começando pela iniciativa de atualização, reciclagem e promoção 

profissional de adultos, abrindo-se, também, a possibilidade da educação a todas as 

pessoas, com os mais diversos objetivos,  como oferecer uma segunda ou terceira 

oportunidade a quem precisa dar resposta à sede de conhecimento para, ou 

superar-se, ou simplesmente ampliar ou aprimorar as formações associadas às 

exigências da vida profissional.  

Indo ao encontro desses princípios, propõe-se um programa de ensino que se 

aproprie desse conceito de educação para toda a vida e possibilite a ampliação do 

horizonte cultural das pessoas através da vivência de outras culturas, muito ricas e 

diversas, mas que têm uma base comum, unidas por um elo do passado: o seu 

patrimônio cultural. Segundo Delphin (2004 apud IPHAN, 2004), o valor do 

patrimônio cultural depende, necessariamente, do grau de conhecimento que se tem 
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de suas inúmeras e diversas formas de utilização, da percepção da consciência e do 

orgulho de que são titulares os grupos sociais que o amparam, dele se apropriando 

como elemento de sua própria identidade, transformando-o em uma alegoria de 

cidadania e paz, a partir do que passa a dizer respeito e, pois, pertencer, a toda a 

humanidade. 

 

 

3.2.2 A Cátedra UNESCO: educação para a integração e a paz. 

 

 

De acordo com UNESCO (2008), a paz, para ser vivida, tem de ser 

construída, dia a dia, nos pequenos atos, nos quais se germina as grandes 

transformações. A paz se faz - não é dada - e, sobretudo, é ação: só se torna 

realidade quando caminha junto com o desenvolvimento humano. Com este projeto 

pretende-se transmitir vivências, compartilhar conhecimentos e, ao mesmo tempo, 

ajudar a criar condições para que se construa uma visão de futuro em que prevaleça 

o diálogo, a tolerância e a responsabilidade. 

A UNESCO por meio do programa de Cátedras tem por objetivo oferecer 

formação por meio do intercâmbio de conhecimentos e o espírito de solidariedade 

entre os países, a promoção e facilitação de cooperação internacional - norte-sul e 

sul-sul, inclusive - no campo da educação superior, bem como a promoção da 

formação continuada, pesquisa e outras atividades para a produção de 

conhecimento. 

 Esse programa foi lançado em 1992 junto com o programa University 

twinning (UNITWIN) que envolve treinamentos, pesquisas e outras atividades de 

produção de conhecimento, em consonância com os objetivos e as diretrizes dos 

programas e áreas de maior prioridade para a UNESCO. Participam do programa 

centenas de universidades, em conjunto com instituições em geral e organizações 

governamentais - e não governamentais - ligadas à educação superior.  

Com o propósito de contribuir e aprofundar a Cultura de Paz através da 

educação para toda a vida, apropriando-sedo Patrimônio Cultural da Humanidade 

como fonte de cidadania, elaborou-se a proposta de criar uma Rede de Educação 

Patrimonial para a Paz (REPAZ). Com o objetivo de obter-se a chancela da 
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UNESCO, pretende-se integrar quatro Universidades em quatro continentes: 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Brasil, América; Universidade de 

Coimbra (UC), Portugal, Europa; Universidade Agostinho Neto (UAN), Angola, África 

e a Universidade Nacional de Macau (UMAC), China, Ásia. 

Esses quatro parceiros são espaços lusófonos e estão localizados em 

diferentes latitudes: eles viabilizarão economicamente o projeto no seu marco 

financeiro, se fazendo responsáveis pelos valores de deslocamento com passagem 

aérea, hospedagem e alimentação, sendo as demais despesas de responsabilidade 

do intercambista. 

 As quatro buscarão o desenvolvimento de atividades a partir de projetos 

dentro das diferentes linhas de pesquisa nos seus respectivos Programas de Pós-

Graduação com atuação na área de cultura (material e imaterial, como Arquitetura, 

História, Artes, Letras, Sociologia, Museológia, Turismo, etc.), fomentando 

oportunidades à comunidade acadêmica e à do entorno desta, em prol do 

desenvolvimento regional e nacional. O objetivo maior é a promoção da Cultura da 

Paz, neste caso baseada na interpretação do patrimônio cultural, especialmente 

aquele reconhecido como “da humanidade”, através da troca de conhecimentos 

entre suas singulares culturas, diferentes na aparência, mas muito semelhantes na 

essência, em razão da origem comum, baseada na lusofonia. Ou seja, aproximar 

estas culturas, separadas por anos de um vazio comunicacional de quilômetros de 

distância, para um diálogo intercultural que as reúna no presente, a fim construir um 

futuro em comum, mais justo, equânime e solidário, ou seja, livre do passado 

colonial – mesmo após os processos de independência – que caracterizou  as 

relações entre eles. 

 A UMAC está localizada na Região Administrativa Especial de Macau, 

território insular chinês, que foi, durante quase cinco séculos, colônia portuguesa. 

Esse espaço, de acordo com a vontade da sua população e dos seus líderes, 

mantém e manterá as suas características sociais e econômicas de acordo com o 

princípio “um país, dois sistemas”66. Nesse território se respira uma atmosfera 

cosmopolita aliada a uma forma única de vida, em que a Europa encontra a Ásia e 

onde as duas comunidades mais representativas - a chinesa e a portuguesa - 

______________ 

66
 http://www.girafamania.com.br/asiatico/macao.html, acessado em 15 de novembro de 2014. 
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encontram um tolerante estilo de vida em partilha e com trocas mútuas. Esse fato 

transformou a cidade, ao longo do tempo, em um exemplo de cidadania e 

desenvolvimento social, através do diálogo e compreensão, o que levou a UNESCO, 

em 15 de julho de 2005, a incluir o seu centro histórico na lista do Patrimônio 

Cultural da Humanidade. 

A UAN está localizada na cidade de Luanda, capital de Angola, a terceira 

cidade lusófona em número de habitante do mundo. Angola, fundada por 

portugueses, foi- e ainda é- uma importante cidade portuária. Em sua história de 

colônia portuguesa, o tráfico negreiro67 foi uma das atividades mais lucrativas dessa 

região. A cidade tem um vasto patrimônio cultural de influência portuguesa para ser 

descoberto e reinterpretado como um importante elemento de paz e cidadania, 

capaz de criar um futuro em conjunto entre estes povos lusófonos, quem sabe, 

poder incluí-los na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade. Hoje, Angola não 

tem nenhum bem reconhecido como tal. 

Completando a REPAZ, a UC, localizada na cidade de Coimbra, Portugal, no 

continente europeu, recentemente passou a integrar a lista do Patrimonio Mundial da 

Humanidade da UNESCO, que reconheceu o valor universal da cultura e da língua 

portuguesa, bem como o papel central queo país teve na formação do mundo tal 

como conhecemos hoje. 
A REPAZ pretende estar inserida dentro das metas de desenvolvimento do 

milênio, a partir da colaboração entre as reitorias, instituições governamentais e as 

diferentes demandas que acontecerão aos Programas de Pós-Graduação de suas 

respectivas instituições-membro. Pretende-se, assim, a partir da disseminação do 

conhecimento e da ciência voltados aos estudos do patrimônio cultural, apropriar-se 

deste como fonte primária para o processo de educação ao longo da vida, voltado 

aos discentes e docentes que serão futuros agentes da cidadania e inclusão social. 

Como resultado, deseja-se alcançar a integração entre os membros da rede a partir 

do desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, em colaboração, 

possibilitando-se assim o compartilhamento dos resultas. A Rede UNITWIN se 

justifica pelo amplo espectro de identidades culturais envolvidas a partir da língua e 

cultura portuguesas, num contexto de processos emancipatórios que questionam 

resquícios da colonização (também chamado neo-colonialismo), em todos os 

______________ 
67 O tráfico negreiro consistia na captura de africanos para vender aos latifundiários brasileiros 
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sentidos: econômicos, políticos, intelectuais, etc., e que só poderá ser superado pelo 

fim de barreiras atitudinais, pois como afirma Freire: 

 

 

“No fundo, a atitude correta é a de quem não se sente dono da 
verdade nem tampouco objeto acomodado do discurso alheio que lhe é 
autoritariamente feito, a atitude de quem se encontra em permanente 
disponibilidade a tocar e ser tocado, a perguntar e responder, concordar e 
discordar. Disponibilidade à vida e a seus contratempos. Estar disponível é 
estar sensível aos chamamentos que nos chegam aos sinais mais diversos 
que nos apelam, ao canto do pássaro, à chuva que cai ou que se anuncia 
na nuvem escura, ao riso manso da inocência, à cara carrancuda da 
desaprovação, aos braços que se abrem para colher ou ao corpo que se 
fecha na recusa. É na minha disponibilidade permanente à vida a que me 
entrego de corpo inteiro, pensar crítico, emoção, curiosidade, desejo, que 
vou aprendendo a ser eu mesmo em minha relação com o contrário de mim. 
E quanto mais me dou à experiência de lidar sem medo, sem preconceito, 
com as diferenças, tanto melhor me conheço e construo meu perfil”. 
(FREIRE, 2014, p. 131) 

 

 

De acordo com Freire (2014), não podemos nos fechar aos outros e ficarmos 

enclausurados em nossas certezas, numa posição dogmática de donos da verdade. 

É preciso ficar aberto às diferenças para manter viva em nós a capacidade de 

“pensar certo”, sempre ouvindo com respeito, acuidade e de forma exigente, com 

uma atitude aberta aos demais. Isto tudo leva a contemplar a adoção dos princípios 

e instrumentos da educação patrimonial como forma de aproximar as distintas 

culturas, com vistas à construção de um desenvolvimento realmente sustentável, 

que respeite as alteridades, garantindo assim os direitos humanos e os ideais de 

justiça social, como instrumento de promoção da Cultura e da Paz entre os eixos 

Norte-Sul e Sul-Sul.  

Este diálogo intercultural fortalece os processos de integração regional e a 

cooperação entre países que tiveram na base da sua identidade - enquanto nação - 

elementos comuns, através do intercâmbio de saberes eruditos e populares, com o 

objetivo de qualificar os respectivos sistema de educação, sendo capaz, conforme 

Cardoso et. al. (2006), de somar para que o ser humano adquira consciência, 

conhecimento do seu ambiente e de sua história, aprendendo a realidade objetiva e 

subjetiva na qual a participação dos indivíduos na construção de sua própria história 

se faz mediante a assunção de ser como agente social e, pois, histórico. Portanto, a 

patir da condição de cidadão integrado na sua comunidade, participando ativamente 
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de suas transformações, exigindo uma constante reflexão sobre as coisas cotidianas 

- tanto no âmbito local quanto global - deve-se ter a justa compreensão de que na 

história se faz o que se pode e não o que se gostaria de fazer, devendo-se perseguir 

de forma constante a tornar possível amanhã o que não é possível hoje, vendo-a, 

então, como produto de homens e mulheres, é possível sonhar com uma sociedade 

mais justa, harmônica e ética, abrindo-se aos valores de outras experiências 

civilizatórias, a fim de salvaguardar Patrimônio Cultural da Humanidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mundo se encontra em posição de transformar a cultura predominante de 

violência em cultura de paz. Noleto (2008, apud UNESCO, 2008), explica que o desafio 

consiste em encontrar os meios de mudar as atitudes, valores e os comportamentos 

das pessoas com o propósito de promover a paz e a justiça social. Nesse ponto, a 

educação patrimonial deve ser vista como ferramenta integradora e geradora de 

paz, capaz de ancorar essa mudança na mente das pessoas, a fim de tornar-se um 

elo entre o passado em comum de diferentes culturas. Tal ferramenta objetiva fazer 

com que o presente seja capaz conforme defende Klamt et. al. (2005), de mudar e 

entrelaçar o futuro dos povos em um exercício de cidadania, enriquecendo a 

construção de suas identidades, resgatando-as, preservando-as e relembrando-as 

em um processo permanente e sistêmico de trabalho educacional centrado no 

patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual 

e coletivo. 

Constatadas lacunas no sistema educacional das instituições de ensino no 

que tange a uma formação mais crítica e humanista dos acadêmicos enquanto 

cidadãos, avança-se em direção ao produto desta Dissertação de Mestrado, que é a 

construção de um ferramenta capaz de ser apresentada ao Programa de Pós-

graduação Profissional em Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Santa 

Maria, que preencha essa lacuna atemporal através da utilização de bens tombados 

pela UNESCO, inscritos na Lista do Patrimônio Cultural da Humanidade, como 

paradigma para o diálogo intercultural. 

Com base nesses objetivos e referências, dentre outras, desenvolveu-se a 

presente Dissertação, nas etapas a seguir enunciadas: em um primeiro momento 

fez-se uma pesquisa bibliográfica, a fim de formar um referencial teórico em que 

pudesse se basear o trabalho de campo, consistente na elaboração de um 

questionário a ser aplicado nas duas cidades acima citadas. Este instrumento 

destinou-se à análise e quantificação da percepção das pessoas que interagem 

todos os dia sou eventualmente com aqueles Patrimônios da Humanidade.  

A base deste estudo deu-se por meio dos povoados criados pelos impérios 

espanhol e português enfatizando a sua presença no Novo Mundo. Foram 

analisados dois casos muito diversos e, ao mesmo tempo, comuns, sem que nesta 
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situação se vislumbre contradição, como se verá, já que eventual singularidade se 

dá no tempo, e não no espaço, ou seja, há momentos em que se acentua e outros 

em que quase desaparece. Um deles é Colônia do Santíssimo Sacramento, no atual 

território da Republica Oriental do Uruguai, e o outro é o sítio arqueológico de São 

Miguel Arcanjo, no município de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, Brasil. 

Esses espaços são construídos por duas culturas hoje distintas, mas com uma 

origem comum a Península Ibérica, cuja análise em termos de identidade e, 

portanto, pertencimento e apropriação, se propõem como fonte geradora de 

integração e paz entre os povos. Estes Estados separados pelos processos de 

demarcação de fronteiras, nos novos países que se formam a partir do século XIX, 

voltam a se encontrar nos processos de integração regional, como é o caso do 

MERCOSUL ao final do século XX. Hoje, em pleno século XXI, este trabalho se 

justifica como ferramenta que resgata o valor da cultura no desenvolvimento humano 

de maneira integrada, já que sendo ela manifestada de forma material e imaterial, 

reúne dimensões possíveis do ser. 

A partir disso, se obtiveram as informações necessárias para subsidiar a 

proposta de uma ferramenta passível de traduzir a elevação daqueles e futuramente, 

de outros bens materiais à condição de Patrimônios Culturais da Humanidade como 

resultado da integração de valores - e não da disputa - geradora de uma cultura de 

paz. Disso decorreu a proposta para o produto desta Dissertação de Mestrado de 

criar uma Cátedra UNESCO/Rede UNITWIN de Educação Patrimonial para a Paz, 

chamada de REPAZ, norteada pela idéia de construir a paz através da solidariedade 

intelectual e moral da humanidade, cujo propósito, é contribuir e aprofundar a cultura 

da paz através da educação para toda a vida. A REPAZ pretende integrar quatro 

Universidades em quatro continentes: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

Brasil, América; Universidade de Coimbra (UC), Portugal, Europa; Universidade 

Agostinho Neto (UAN), Angola, África e a Universidade Nacional de Macau (UMAC), 

China, Ásia.  

Alcançou-se com esta dissertação o objetivo de realizar um levantamento 

teórico próprio, base para compreender a relação dos habitantes locais com os 

patrimônios culturais que são objetos dele, e também, buscar saber de que forma os 

mesmos transcendem fronteiras ao ponto de serem incluídos pela UNESCO na 

seleta Lista do Patrimônio Cultural da Humanidade da UNESCO. Como pode-se 
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perceber nos dois objetos de estudo desta dissertação bem singulares e com formas 

de apropriação e revaloração do seu patrimônio distintas, que seguem linhas de 

pensamentos opostas, por um lado o bem tombado de São Miguel das Missões a 

qual se optou como forma de preservação a sua estabilização na situação que se 

encontrava no começo do século XX quando começou o processo de revaloração do 

patrimônio, como forma de se preservar a memória e as marcas do passado. E por 

outro lado a intervenção feita em Colônia do Sacramento pela CEHOPRACS qual 

restauro mais de dez prédios que estavam em ruínas tendo muitas vezes que utilizar 

matéria prima similar  feita nos dias de hoje como tijolos alem de pedras com cortes 

diferentes do utilizado a época, também não podendo esquecer do trabalho feito na 

muralha que fora destruída quase que na sua totalidade e esta comissão a 

reconstruiu tentando fazê-lo da melhor forma possível e de acordo com o projeto 

original, esta ideia poderia ser interpretada como a tentativa de criar uma 

reinterpretação do passado que na verdade nunca existiu, correndo o risco de criar 

uma falsa verdade, um elemento que não teria existido no passado. 

Mas pode-se ponderar que as duas formas de preservação validas, são 

tentativas de manter vivas na memória fatos que marcaram o passado das 

localidades, que foram maiores que a região na qual estão inseridas chegando ao 

ponto de transcender fronteiras, diminuir distancias, tanto em tempos remotos de 

guerra como em tempos de paz. Propondo então a apropriação deste conceito como 

elemento balizador do diálogo intercultural que está na base do desenvolvimento 

humano integral, transformando-o, assim, em um elo de paz, alterando as relações 

sociais daquelas cidades. De acordo com Horta (1999 apud IPHAN, 1999, p.6), a 

preservação dos patrimônios culturais deve ser vista e interpretada como um 

processo permanente e sistêmico de trabalho educacional centrado no patrimônio 

cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo, 

de acordo com Choay (2006), devendo-se ter sempre presente que este patrimônio - 

e seu uso - não pode ser um simples objeto, mas sim o sujeito de uma alegoria. 
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APENDICE 01 - Formulário de Inscrição da Proposta 
 

1. DADOS CADASTRAIS: 

1.1 

CENTRO: 

CURSO OU SETOR 

1.2 

EIXOS TEMÁTICOS: 

1 (     )    2 (     )     3 (     )     4(     )    5 (     )      6 (     )      7(     ) 

1.3 

COORDENADOR:  

E-MAIL:  

TELEFONE PARA CONTATO FIXO:        (     )_________________ 

CELULAR: (     )_________________ 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA: 

2.1 Identificação  

Início Previsto:    _____/_____/_____ 

 

Término Previsto:    _____/______/_____ 

 

Possui Recurso Financeiro:  



143 
 

   

 

 
2.2 Características da Proposta: 

 

Abrangência: 

(  ) Local 

(  ) Regional 

 

Local Abrangido: 

 

Público-alvo:  

 

2.3 Discriminar Público-alvo: 

 

Público Interno da Universidade 

 

 

Instituições Governamentais 
Federais 

 

 

Instituições Governamentais 
Estaduais 

 

 

Instituições Governamentais 
Municipais 

 

 

Organizações de Iniciativa 
Privada 

 

 

Movimentos Sociais 

 

 

Organizações Não-
Governamentais 
(ONGs/OSCIPSs) 
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Organizações Sindicais 

 

Grupos Comunitários  

Outros   

 

2.4 Parcerias 

Nome  

Sigla  

Parceria  

Tipo de 
Instituição 

 

Histórico  

 

2.5 Descrição do Plano de Cultura Ação: 

Eixo(s) temático(s):  

 

 

Resumo da Proposta: 

Esta rede propõe-se a utilizar a Educação Patrimonial como instrumento de 
promoção da Cultura e da Paz entre os eixos Norte-Sul e Sul-Sul, fortalecendo 
os processos de integração regional entre países que tiveram na base de 
formação da nacionalidade, elementos comuns, através do intercâmbio dos 
saberes eruditos e populares com vistas a salva-guarda do patrimônio cultural. 
A proposta será operacionalizada através da realização de uma série de 
atividades acadêmicas conjuntas (aulas, eventos, publicações, visitas 
técnicas, viagens de estudo entre outras), alternadamente, por semestre letivo, 
em cada uma das componentes da rede. Tais atividades visam qualificar o 
público-alvo para o desenvolvimento nacional e regional (MERCOSUL/União 
Européia), através da Educação para todos (formal/informal), promovendo 
diálogo inter-cultural, que está na base da aceitação e, pois, preservação de 
elementos representativos de cada cultura, facilitando os processos de 
integração regional Sul-Sul e os diálogos Norte-Sul. 
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Justificativa: 

A Rede UniTwin justifica-se pelo amplo espectro de identidades culturais 
envolvidas a partir da língua portuguesa - e de países lusófonos – 
propiciadoras de conhecimento que vai desde o erudito até o popular. E tal se 
dá seja através do patrimônio de natureza material, como as artes plásticas e 
a arquitetura, seja mesmo por meio do imaterial, como as formas de ser e 
fazer (dança, música, culinária, etc.). A proposta se justifica, também, em 
razão de que a UFSM possui um Programa de Ações Afirmativas (instituído 
pela Resolução 011/07, reforçado pela Lei Federal 12.711/12) e, pois, alunos 
não só descendentes de negros africanos, mas oriundos mesmo deste 
continente, em razão de Programas de intercâmbio, sem falar nos indígenas. 
Estas populações, ditas tradicionais, muitas vezes desconhecem a origem de 
valores, práticas e referências culturais, comuns a todas elas em algum 
aspecto ou grau, que a troca a ser propiciada pela Rede, através das ações 
propostas, pode revelar, não se podendo prescindir da participação do 
elemento europeu, de alguma forma responsável pela mesma, em especial o 
português. Mais: a UFSM teve professores em seu quadro docente (hoje 
aposentados e vivendo na cidade) - e tem entre alunos – indianos, e a 
presença de chineses é cada vez maior na região, sendo pois enriquecedora a 
participação de pessoal oriundo do continente asiático, como a Rede propõe. 
Por fim, a justificativa deste projeto leva em conta a integração da educação 
patrimonial entre as distintas culturas, construindo um desenvolvimento 
sustentável e respeitando as alteridades, garantindo os direitos humanos e os 
ideais de justiça social. 
Fundamentação Teórica: 
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2.6 Objetivos: 

Objetivos Gerais: 

Promoção da cultura da paz entre as comunidades envolvidas, com vistas à 
cooperação e o desenvolvimento das nações. 
 
 

Objetivos Específicos: 

- Oportunizar o diálogo intercultural entre os parceiros, possibilitando a 
cooperação entre as nações, as Universidades participantes e as 
comunidades locais/regionais, por meio do intercâmbio de discentes, docentes 
e servidores técnicos; 
- Criar uma base de dados relacionada aos estudos patrimoniais/culturais; 
- Estreitar laços entre países lusófonos a partir da educação patrimonial; 
- Ampliar a Rede por meio da replicação das ações/metodologias nos países 
ibero-americanos, contribuindo assim nos processos de integração e 
cooperação regional. 
 

2.7 Metas: 

Metas 

- Orientar e Co-orientar, no mínimo, 20 alunos; 
- Participar em bancas de Defesa de Dissertação e Tese, bem como de 
Qualificação de, no mínimo, 20 alunos; 
- Harmonizar conteúdos programáticos de disciplinas de, no mínimo, 4 Cursos, 
um em cada continente membro da rede;   
- Estabelecer o compartilhamento de, no mínimo, 4 metodologias de práticas 
educativas inovadoras (uma de ensino, uma de pesquisa, uma de extensão e 
uma de gestão acadêmica);  
- Organizar, no mínimo, 4 visitas técnicas (uma por continente) e 4 Viagens de 
Estudos (uma por continente); 
- Preparar, no mínimo, 4 artigos científicos e 1 livro, em conjunto; 
- Mobilizar discente e docente, via intercâmbio, com o deslocamento de 5 
alunos, 2 professores e 1 técnico de cada Universidade integrante da Rede 
proposta. 
- Realizar, no mínimo, 1reunião de trabalho, por ano, envolvendo todas as 
instituições membros da Rede; 
- Promover, no mínimo, 1 evento internacional; 
- Assessorar, no mínimo, 1 entidade da sociedade civil com atuação na área 
cultural, por país envolvido; 
- Capacitar, via Cursos de Extensão, no mínimo 120 atores sociais, entre 
servidores públicos, membros de ONGs e a iniciativa privada; 
- Ministrar aulas em disciplinas de graduação/Pós-Graduação a, no mínimo, 
240 alunos.      
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2.8 Metodologia: 

Metodologia: 

Ensino: as atividades de ensino se darão sob a forma de eventos, em 
especial Cursos de curta duração, e quando se tratar de aulas, propriamente 
ditas, estas serão do tipo expositivo-dialogadas, com base em Estudos de 
Casos a serem usados na Pesquisa, além de Seminários a partir de textos 
científicos previamente selecionados pelos docentes responsáveis pelas 
respectivas disciplinas, ouvidos os demais interessados (alunos, servidores 
técnicos, ouvintes, etc.). 

 
Pesquisa: os Estudos de Casos referem-se a bens culturais (materiais ou 
imateriais) considerados patrimônio de interesse das populações tradicionais 
existentes no entorno da IESs que sediará as atividades da Rede naquele 
semestre, a partir de prévio diagnóstico a ser elaborado pela comunidade 
acadêmica em consulta à mesma. A investigação envolverá, necessariamente, 
Revisão Bibliográfica e Pesquisa Documental e, tanto quanto possível, 
Observação Participante. 
 
Extensão: as práticas extensionistas se pautarão pela realização de Oficinas, 
Viagens de Estudos e Visitas Técnicas, a serem ministradas não só por 
docentes mas, também, por alunos, servidores técnicos e mesmo pessoas da 
comunidade, reconhecidas como portadoras de notável saber por parte das 
lideranças desta, naquilo que Boaventura de Souza Santos chamou de 
“extensão às avessas”, ou seja, no sentido de que a comunidade deve se 
apropriar dos espaço acadêmico, contirbuindo assim para a produção do 
conhecimento.    
 
Gestão: e mesmo ao Poder Público, em especial municipalidades carentes de 
efetivação de políticas públicas na área cultural, com vistas à gestão de seu 
patrimônio cultural dar-se-á por meio de edital, a ser aberto, 
concomitantemente, a cada dois (2) anos, em todas as Universidades 
envolvidas, sendo escolhida apenas uma (1) por continente, priorizará 
atividades práticas, e se dará por meio de Oficinas, podendo estar atrelado a 
equipamentos do tipo Incubadoras de empreendimentos de natureza social, 
com foco nos princípios do associativsmo/cooperativismo.   
 

2.9 Avaliação: 

Avaliação: 

A aferição acerca do cumprimento das Metas propostas pela Rede 
Twin/Cátedra UNESCO de Educação Patrimonial para a Paz se dará a partir 
do cotejo entre elas e o resultado das ações previstas no Plano Anual de 
Trabalho, a ser efetivado por meio da articulação com outros atores sociais e 
institucionais, tomando por base, tanto quanto possível, a observância às 
diretrizes do Plano de Cultura e o PDI da UFSM, e mesmo do PDE. Do ponto 
de vista mais qualitativo, o reconhecimento e a legitimidade destes outros, do 
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ponto de vista da excelência na respecxtiva área de atuação, também serão 
fatores a considerar na avaliação de desempenho do projeto. 
 

3. Cronograma Físico: 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Cronograma Financeiro: 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Envolvimento da comunidade na qual a UFSM está inserida: 

A comunidade santamariense, em razão da trajetória de desenvolvimento do 
município, é bastante diversificada, tendo-se na base mesmo da ocupação do 
território o elemento indígena (lenda da Imembuy) e os portugueses que aqui 
se estabeleceram por ocasião da demarcação dos limites do então Império 
luso com seu homólogo espanhol, os quais deixaram por aqui muitos 
descendentes, já que a fronteira distava pouco mais de 20 km da Cidade 
Universitária da UFSM, nas proximidades do campus da ULBRA. A essas 
nacionalidades vieram somar-se, mais tarde, italianos e alemães, sendo os 
primeiros fruto de um processo de colonização institucionalidado (4ª Colônia), 
da mesma forma que no início do século XX, o fizeram os judeus da 
Bessarábia, instalados na localidade de Philipson, hoje Itaara. Pouco antes, no 
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final do século XIX, aqui se estabeleceram de árabes, basicamente sírios e 
libaneses, contingente ao depois engrossado por palestinos. Ainda no século 
XX, aqui chegaram japoneses, vindos de experiências não bem-sucedidas no 
vizinho Uruguai, e mais recentemente, indianos e africanos, os primeiros como 
professores da UFSM e os segundos como alunos. Isso sem falar em latino-
americanos, como bolivianos, perunanos e paraguaios que, na qualidade de 
“aluno- convênio” acabaram por não retornar aos países de origem. Todas 
estas culturas e, pois, seus hábitos e valores ainda estão muito presentes na 
comunidade da região.    
 

3.3 Envolvimento do Plano de Cultura com a população em situação de 
vulnerabilidade social: 

A proposta contempla as populações tradicionais, sejam aquelas residentes 
em territórios étnicos, já reconhecidos e em vias de demarcação, como é o 
caso do Quilombo da Palma, no distrito do mesmo nome, cujo RTID (Relatório 
Técnico de Identificação e Delimitação) foi elaborado por meio de Convênio 
UFSM/INCRA), seja mesmo o Movimento Negro com atuação no segmento 
cultural, como é o caso do Museu Treze de Maio. Quanto às populações 
indígenas, há na cidade dois acampamentos (um guarani e um kaingang), 
cujos Grupos de Trabalho a serem criados pela FUNAI, para a busca de uma 
área definitiva, poderão se valer das ações da Cátedra UNESCO/Rede Twin. 
Grupos ciganos, residentes no entorno do Campus sede da UFSM, bem como 
crianças e jovens desta etnia também poderão usufruir de seus projetos, do 
ponto de vista da superação de atitudes preconceituosas que o diálogo 
intercultural, por meio da educação patrimonial, pode propiciar. Ademais, 
outros segmentos, como imigrantes (latino-americanos, asiáticos e africanos) 
residentes na região poderão contribuir com a proposta, ao aportar seus 
conhecimentos, eruditos ou populares, por meio de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, em que podem figurar como professores e/ou alunos. 
 

3.4 Envolvimento do Plano de Cultura com a diversidade cultural brasileira: 

O Brasil, de fato, é palco de uma enorme diversidade cultural, o que não faz 
dele um país multicultural, já que isso implicaria em admitir a convivência 
pacífica entre pessoas que se identificam com uma ou outra cultura. Tal 
realidade se reproduz em espaços de poder como o são as Universidades, 
onde pretensas hegemonias são disputadas, e talvez não se tenha um 
momento e um lugar mais apropriados para experimentar estas trocas que não 
a Academia na era das novas Tecnologias de Informação e Comunicação que 
permitem, a par da chamada inclusão digital, aquilo que mais contribui para 
um ambiente de respeito pela alterirade: a inclusão social.      
 
 

4. Referências Bibliográficas: 
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APENDICE 02 - Questionários 

 

Um questionário não é somente um conjunto de questões, feito para gerar os 

dados necessários para se verificar se os objetivos de um projeto foram alcançados, 

mas sim uma ferramenta capaz de nos dar um panorama da situação atual entre as 

pessoas que interagem com o patrimônio cultural em estudo. Aplicou-se tempo e 

esforço no planejamento do questionário e este fora um requisito essencial para se 

atingir os resultados esperados. Optou-se por uma metodologia padrão para o 

desenvolvimento de questionários, seguindo certas recomendações de diversos 

autores com relação a essa importante tarefa no processo de pesquisa cientifica. 

A construção de um questionário, segundo Aaker (2001), é considerada uma 

“arte imperfeita”, pois não existem procedimentos exatos que garantam que seus 

objetivos de medição sejam alcançados com boa qualidade. Ainda segundo o autor, 

fatores como bom senso e experiência do pesquisador podem evitar vários tipos de 

erros em questionários, como, por exemplo, as questões ambíguas, potencialmente 

prejudiciais, dada sua influência na amplitude de erros. No entanto, existe uma 

sequência de etapas lógicas que o pesquisador deve seguir para desenvolver um 

questionário, conforme explica Aaker (2001). Tal sequência se aplicou na 

elaboração destes. 

A inquietação que se tinha era a de traçar um panorama da situação atual, 

uma imagem da interpretação das pessoas que interagem com o Patrimônio 

Cultural, que impressão estas tem sobre esses Patrimônios Culturais da 

Humanidade, no caso Colônia do Sacramento e São Miguel das Missões, o 

problema enfrentado era a distância entre estes pontos e a logística que precisou se 

elaborar para que se fizesse possível  cumprir com estes objetivos. 

Foram formulados três grupos de questões, sempre fechadas, nas quais se 

propuseram duas opções: sim ou não. Além de apresentarem de certa forma um 

caráter aberto, pelo motivo de o entrevistado poder explanar um pouco mais sobre a 
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sua opção e, desse modo, termos uma contribuição mais detalhada do panorama 

levantado. No primeiro grupo de questões buscou-se levantar o panorama que os 

habitantes dessas localidades têm sobre o Patrimônio local no qual eles estão 

inseridos. No segundo grupo de questões, a intenção foi descobrir se os atores que 

trocam informações com esses patrimônios estão de acordo com as ações de 

preservações que foram realizadas e estão sendo feitas atualmente. No terceiro 

grupo de questões investigou-se sobre esta escolha do turismo Patrimonial. 

Fato de especial relevância foi a determinação do tamanho da amostra 

apropriado a cada localidade que seria pesquisada para que se pudesse conduzir a 

resultados satisfatórios. São Miguel recebe em média 80.000 turistas por ano de 

acordo com reportagem publicada no Zero Hora de 2013. O tamanho da amostra foi 

estipulado para uma margem de erro de 15%, um nível de confiança de 75%, para 

um universo de 6.666 turistas por mês e uma heterogeneidade de 50%, da qual se 

obteve o número de 15 amostras, para esse grau de precisão. Para os habitantes 

locais consideraram-se dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no qual para o censo de 2010 obteve um número de 7.421 habitantes, 

sendo que destes 196 pessoas são indígenas, na qual obtivemos um tamanho de 

amostra de 14 pessoas, sendo assim, tivemos uma margem de erro de 20%, um 

número de 8 amostras. 

Por outro lado, Colônia do Sacramento recebe em média 300.000 mil turistas 

por ano. De acordo com o Observatório Turístico de Colônia, o tamanho da amostra 

foi estipulado para uma margem de erro de 15%, um nível de confiança de 75%, 

para um universo de 25.000 turistas por mês e uma heterogeneidade de 50%, da 

qual se obteve o número de 15 amostras para esse grau de precisão. Para os 

habitantes locais, se consideraram dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) 

do Uruguai, o qual para o censo de 2011 obteve um número de 111.732 habitantes 

para o qual obtivemos um tamanho de amostra de 15 pessoas. 

Para análise desses dados coletados, em primeiro lugar optou-se por verificar 

a consistência das respostas, onde optou-se por considerar todas as respostas 

corretas e por consequência validar 100% dos questionários na analise dos dados. 

Logo, esses dados foram tabulados e foram organizados em uma planilha, a partir 

das quais se obteve uma leitura mais clara do panorama permitindo a elaboração de 

alguns gráficos. Começamos a tabulação dos dados colhidos por São Miguel das 
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Missões, onde na 1º questão a intenção foi descobrir de que forma os habitantes de 

São Miguel interpretam o Patrimônio Local. 

A análise e discussão dos resultados obtidos com a aplicação dos 

questionários foi feita no decorrer dos três capítulos que compõem a dissertação, no 

corpo do trabalho o que possibilitou uma inter-relação transversal com os temas 

propostos nos eixos centrais de dito trabalho. 

 

 

A Você conhece o Patrimônio Local? 

     
HABITANTES  INDÍGENAS 
  A Você conhece o Patrimônio Local? 
  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA 
  SIM NÃO   Qual? 

1 1 0   A IGREJA, MUSEU 
2 1 0   A IGREJA 
3 1 0   NÃO RESPONDEU 
4 1 0   NÃO RESPONDEU 
5 1 0   A IGREJA 
6 1 0   ESCULTURAS 
7 1 0   NÃO RESPONDEU 
8 0 1   NÃO RESPONDEU 

total 7 1   
% 88% 13%   

 

 

HABITANTES  LOCAIS 

  A Você conhece o Patrimônio Local? 
  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA 
  SIM NÃO   Qual? 
1 1 0   A SUA HISTÓRIA 
2 1 0   NÃO RESPONDEU 
3 1 0   NÃO RESPONDEU 
4 1 0   A SUA HISTÓRIA, A IMPONÊNCIA 
5 1 0   NÃO RESPONDEU 
6 1 0   NÃO RESPONDEU 
7 1 0   NÃO RESPONDEU 
8 1 0   A IGREJA, O COMPLEXO, MUSEU 
9 1 0   NÃO RESPONDEU 

10 1 0   NÃO RESPONDEU 
11 1 0   NÃO RESPONDEU 
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12 1 0   NÃO RESPONDEU 
13 0 1   NÃO RESPONDEU 
14 1 0   A IGREJA, A HISTÓRIA 

total 13 1   
% 93% 7%   

 

 

TURISTAS   

  A Você conhece o Patrimônio Local?   
  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA TURISTA 
  SIM NÃO   Qual? Nacional Internacional 

1 1 0   A IGREJA, A HISTÓRIA 1 0 
2 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
3 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
4 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
5 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
6 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
7 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
8 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
9 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 

10 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
11 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
12 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
13 0 1   NÃO RESPONDEU 1 0 
14 1 0   A IGREJA, A HISTÓRIA, COMPLEXO 1 0 
14 1 0   A IGREJA, A HISTÓRIA, COMPLEXO 1 0 

total 13 1     12 3 
% 87% 7%     80% 20% 

 

 

 

B Você se identifica, se sente representado por este patrimônio? 

       
HABITANTES  INDÍGENAS   
  B Você se identifica, se sente representado por este 

patrimônio? 
  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA     
  SIM NÃO   Qual?     

1 0 1   NÃO RESPONDEU     
2 1 0   NÃO RESPONDEU     
3 1 0   NÃO RESPONDEU     
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4 1 0   NÃO RESPONDEU     
5 0 1   NÃO RESPONDEU     
6 1 0   NÃO RESPONDEU     
7 1 0   NÃO RESPONDEU     
8 0 1   NÃO RESPONDEU     

total 5 3     
% 63% 38%     

 

 

HABITANTES  LOCAIS   

  B Você se identifica, se sente representado por este 
patrimônio? 

  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA     
  SIM NÃO   Qual?     
1 0 1   NÃO RESPONDEU     
2 1 0   NÃO RESPONDEU     
3 1 0   NÃO RESPONDEU     
4 0 1   NÃO RESPONDEU     
5 1 0   NÃO RESPONDEU     
6 1 0   NÃO RESPONDEU     
7 0 1   NÃO RESPONDEU     
8 0 1   Não, porque não sou indígena     
9 1 0   De certo modo, sim     

10 1 0   NÃO RESPONDEU     
11 0 1   NÃO RESPONDEU     
12 0 1   NÃO RESPONDEU     
13 0 1   NÃO RESPONDEU     
14 1 0   NÃO RESPONDEU     

total 7 7     
% 50% 50%     

 

 

TURISTAS   

  B Você se identifica,se sente representado por este 
patrimônio? 

  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA TURISTA 
  SIM NÃO   Qual? Nacional Internacional 

1 0 1   NÃO RESPONDEU 1 0 
2 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
3 0 1   NÃO RESPONDEU 1 0 
4 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
5 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
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6 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
7 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
8 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
9 0 0   NÃO RESPONDEU 1 0 

10 0 1   NÃO RESPONDEU 1 0 
11 0 1   NÃO RESPONDEU 1 0 
12 0 1   NÃO RESPONDEU 1 0 
13 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
14 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
15 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 

total 8 5     11 4 
% 53% 33%     73% 27% 

 

 

C Este Patrimônio interfere na sua fonte de renda? 

     
HABITANTES  INDÍGENAS 
  C Este Patrimônio, interfere na sua fonte de renda? 
  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA 
  SIM NÃO   Qual? 

1 1 0   NÃO RESPONDEU 
2 1 0   NÃO RESPONDEU 
3 1 0   NÃO RESPONDEU 
4 1 0   NÃO RESPONDEU 
5 1 0   NÃO RESPONDEU 
6 1 0   NÃO RESPONDEU 
7 1 0   NÃO RESPONDEU 
8 0 1   NÃO RESPONDEU 

total 7 1   
% 88% 13%   

 

 

HABITANTES  LOCAIS 

  C Este Patrimônio interfere na sua fonte de 
renda? 

  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA 
  SIM NÃO   Qual? 
1 1 0   TURISTAS 
2 1 0   NÃO RESPONDEU 
3 1 0   NÃO RESPONDEU 
4 1 0   TURISTAS 
5 1 0   NÃO RESPONDEU 
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6 1 0   NÃO RESPONDEU 
7 1 0   NÃO RESPONDEU 
8 1 0   NÃO RESPONDEU 
9 0 1   NÃO RESPONDEU 

10 1 0   NÃO RESPONDEU 
11 0 1   NÃO RESPONDEU 
12 1 0   NÃO RESPONDEU 
13 0 1   NÃO RESPONDEU 
14 1 0   NÃO RESPONDEU 

Total 11 3   
% 79% 21%   

 

 

TURISTAS   

  C Este Patrimônio interfere na sua fonte de 
renda? 

  

  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA TURISTA 
  SIM NÃO   Qual? Nacional Internacional 

1 0 1   NÃO RESPONDEU 1 0 
2 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
3 0 1   NÃO RESPONDEU 1 0 
4 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
5 0 1   NÃO RESPONDEU 1 0 
6 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
7 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
8 0 1   NÃO RESPONDEU 1 0 
9 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 

10 0 1   NÃO RESPONDEU 0 0 
11 0 1   NÃO RESPONDEU 0 0 
12 0 1   NÃO RESPONDEU 0 0 
13 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
14 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
15 0 1   NÃO RESPONDEU 0 0 

total 3 12     7 4 
% 20% 80%     47% 27% 

 

2º - A intenção foi descobrir se estão de acordo com as ações de preservação 

do Patrimônio. 

 

 

A Você está de acordo a este bem ser Patrimônio da Humanidade? 
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HABITANTES  INDÍGENAS   
  A Você está de acordo a este bem ser Patrimônio da Humanidade?   
  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA     
  SIM NÃO   Qual?     

1 1 0   NÃO RESPONDEU     
2 1 0   MAIS TURISTAS     
3 1 0   NÃO RESPONDEU     
4 1 0   NÃO RESPONDEU     
5 1 0   NÃO RESPONDEU     
6 0 1   NÃO RESPONDEU     
7 1 0   NÃO RESPONDEU     
8 0 1   NÃO RESPONDEU     

total 6 2     
% 75% 25%     

 

 

HABITANTES  LOCAIS   

  A Você está de acordo a este bem ser Patrimônio da Humanidade?   
  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA     
  SIM NÃO   Qual?     
1 1 0   NÃO RESPONDEU     
2 1 0   NÃO RESPONDEU     
3 1 0   NÃO RESPONDEU     
4 1 0   MAIS DIVULGAÇÃO     
5 1 0   NÃO RESPONDEU     
6 1 0   NÃO RESPONDEU     
7 0 1   NÃO RESPONDEU     
8 1 0   NÃO RESPONDEU     
9 1 0   DIVULGAÇÃO     

10 1 0   NÃO RESPONDEU     
11 1 0   NÃO RESPONDEU     
12 1 0   NÃO RESPONDEU     
13 0 1   NÃO RESPONDEU     
14 1 0   NÃO RESPONDEU     

total 12 2     
% 86% 14%     

 

 

TURISTAS   

  A Você está de acordo a este bem ser Patrimônio da Humanidade?   
  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA TURISTA 
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  SIM NÃO   Qual? Nacional Internacional 

1 1 0   IMPORTANTE 1 0 
2 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
3 1 0   DIVULGAÇÃO 1 0 
4 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
5 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
6 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
7 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
8 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
9 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 

10 1 0   NÃO RESPONDEU 0 0 
11 1 0   NÃO RESPONDEU 0 0 
12 1 0   NÃO RESPONDEU 0 0 
13 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
14 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
15 0 1   IMPORTANTE 0 0 

total 13 2     7 4 
% 87% 13%     47% 27% 

 

 

B Você acredita que este Patrimônio está sendo bem cuidado?  

       
HABITANTES  INDÍGENAS   
  B Você acredita que este Patrimônio está sendo bem cuidado?     
  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA     
  SIM NÃO   Qual?     

1 0 1   NÃO RESPONDEU     
2 1 0   NÃO RESPONDEU     
3 1 0   NÃO RESPONDEU     
4 1 0   NÃO RESPONDEU     
5 1 0   NÃO RESPONDEU     
6 1 0   NÃO RESPONDEU     
7 0 1   NÃO RESPONDEU     
8 1 0   NÃO RESPONDEU     

total 6 2     
% 75% 25%     

 

 

HABITANTES  LOCAIS   

  B Você acredita que este Patrimônio está sendo bem cuidado?     
  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA     
  SIM NÃO   Qual?     
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1 1 0   PODERIA SER FEITO MAIS     
2 1 0   NÃO RESPONDEU     
3 1 0   NÃO RESPONDEU     
4 1 0   NÃO RESPONDEU     
5 0 1   PODERIA SER FEITO MAIS     
6 1 0   NÃO RESPONDEU     
7 0 1   NÃO RESPONDEU     
8 1 0   NÃO RESPONDEU     
9 1 0   ACREDITO QUE SEFAZ O POSSÍVEL     

10 1 0   NÃO RESPONDEU     
11 1 0   NÃO RESPONDEU     
12 1 0   NÃO RESPONDEU     
13 0 1   NÃO RESPONDEU     
14 1 0   NÃO RESPONDEU     

total 11 3     
% 79% 21%     

 

 

TURISTAS   

  B Você acredita que este Patrimônio está sendo bem cuidado?     
  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA TURISTA 
  SIM NÃO   Qual? Nacional Internacional 

1 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
2 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
3 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
4 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
5 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
6 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
7 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
8 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
9 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 

10 1 0   NÃO RESPONDEU 0 0 
11 1 0   NÃO RESPONDEU 0 0 
12 1 0   NÃO RESPONDEU 0 0 
13 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
14 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
15 0 1   NÃO RESPONDEU 0 0 

total 14 1     7 4 
% 93% 7%     47% 27% 

 

 

3º -  A intenção era investigar acerca da escolha pelo turismo patrimonial. 
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A Porque você escolheu este destino turístico?       

         
         
 TURISTAS   
  A Você acredita que este Patrimônio está sendo bem cuidado?     

  FECHADA   ABERTA, 
ESPONTÂNEA 

TURISTA 

  CONHECER DESCANSO LAZER CULTURA   Qual? Nacional Internacional 

1 1 0 0 0   FÉRIAS 1 0 
2 0 1 0 0   CONHECER 1 0 
3 0 1 0 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
4 0 0 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
5 0 0 0 1   EDUCAÇÃO 

CRIANÇAS 
1 0 

6 0 0 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
7 0 0 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
8 0 1 0 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
9 0 0 0 1   NÃO RESPONDEU 1 0 

10 0 0 0 1   NÃO RESPONDEU 0 0 
11 0 0 0 1   NÃO RESPONDEU 0 0 
12 0 0 0 1   NÃO RESPONDEU 0 0 
13 0 0 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
14 1 0 0 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
15 0 0 0 1   NÃO RESPONDEU 0 0 

total 2 3 2 8     7 4 
% 13% 20% 13% 53%     47% 27% 

 

 

B Você entende que o turismo cultural é uma forma de educação? 

       
       
 TURISTAS   
  B Você entende que o turismo cultural é uma forma de educação?   

  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA TURISTA 
  SIM NÃO   Qual? Nacional Internacional 

1 1 0   CIDADANIA 1 0 
2 1 0   INTEGRAÇÃO 1 0 
3 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
4 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
5 1 0   CIDADANIA 1 0 
6 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
7 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
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8 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
9 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 

10 1 0   NÃO RESPONDEU 0 0 
11 1 0   NÃO RESPONDEU 0 0 
12 1 0   NÃO RESPONDEU 0 0 
13 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
14 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
15 0 1   NÃO RESPONDEU 0 0 

total 14 1     7 4 
% 93% 7%     47% 27% 

 

 

Em seguida tabularam-se os dados colhidos na cidade de Colônia do 

Sacramento. Na primeira questão, a intenção foi descobrir de que forma os 

habitantes de Colônia do Sacramento interpretam o Patrimônio Local. 

 

 

A Você conhece o Patrimônio Local?  

      
HABITANTES  LOCAIS  
  A Você conhece o Patrimônio Local?  

  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA   
  SIM NÃO   Qual?   
1 1 0   TUDO   
2 1 0   NÃO RESPONDEU   
3 1 0   NÃO RESPONDEU   
4 1 0   NÃO RESPONDEU   
5 1 0   A IGREJA, AS MURALHAS TODO O ENTORNO 
6 1 0   NÃO RESPONDEU   
7 1 0   NÃO RESPONDEU   
8 1 0   NÃO RESPONDEU   
9 1 0   NÃO RESPONDEU   

10 0 1   NÃO RESPONDEU   
11 1 0   TODA A CIDADE   
12 1 0   NÃO RESPONDEU   
13 0 1   NÃO RESPONDEU   
14 1 0   TUDO, PORTUGUÊS, ORIENTAL E ESPANHOL 
15 1 0   NÃO RESPONDEU   

total 13 2    
% 87% 13%    
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TURISTAS   

  A Você conhece o Patrimônio Local?   
  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA TURISTA 
  SIM NÃO   Qual? Nacional Internacional 

1 1 0   TUDO, PORTUGUÊS 1 0 
2 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
3 0 1   CONHECER 1 0 
4 0 1   CONHECER 1 0 
5 1 0   O PORTUGUÊS, LIVROS 0 1 
6 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
7 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
8 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
9 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 

10 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
11 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
12 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
13 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
14 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
15 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 

total 11 4     5 10 
% 73% 27%     36% 71% 

 

 

B Você se identifica, se sente representado por este patrimônio? 

       
       
HABITANTES  LOCAIS   
  A Você se identifica, se sente representado por estepatrimônio? 

  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA     
  SIM NÃO   Qual?     
1 1 0   FAZEMOS PARTE DELE, NOS ENVOLVE DIA A DIA 
2 1 0   FAZ PARTE DE NOSSA HISTÓRIA     
3 1 0   NÃO RESPONDEU     
4 0 1   FOI CONSTRUÍDO POR OUTRO POVO, NA MAIOR 

PARTE 
5 1 0   DECERTO MODO     
6 1 0   NÃO RESPONDEU     
7 1 0   NÃO RESPONDEU     
8 1 0  NÃO RESPONDEU     
9 1 0   NÃO RESPONDEU     

10 0 1   NÃO RESPONDEU     
11 1 0   DE TODOS OS POVOS     
12 0 1   NÃO RESPONDEU     
13 0 1   NÃO RESPONDEU     
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14 0 1   NÃO SOU NATURAL      
15 1 0   NÃO RESPONDEU     

total 10 5     
% 67% 33%     

 

 

TURISTAS   

  A Você se identifica,se sente representado por este patrimônio? 
  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA TURISTA 
  SIM NÃO   Qual? Nacional Internacional 

1 1 0   NOS UNE 1 0 
2 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
3 0 1   NÃO SOU DE AQUI 1 0 
4 1 0   É DE TODOS OS URUGUAIOS 1 0 
5 1 0   PORQUE É UMA PARTE DO BRASIL 0 1 
6 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
7 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
8 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
9 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 

10 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
11 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
12 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
13 0 1   DE CERTO MODO 0 1 
14 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
15 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 

total 10 5     5 10 
% 67% 33%     36% 71% 

 

 

C Esse Patrimônio interfere na sua fonte de renda? 

     
HABITANTES  LOCAIS 
  C Esse Patrimônio interfere na sua fonte de renda? 

  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA 
  SIM NÃO   Qual? 
1 1 0   TURISTAS 
2 1 0   INDIRETAMENTE 
3 1 0   NÃO RESPONDEU 
4 0 1   NÃO RESPONDEU 
5 1 0   INDIRETAMENTE 
6 1 0   DECERTO MODO 
7 1 0   NÃO RESPONDEU 
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8 1 0   NÃO RESPONDEU 
9 1 0   NÃO RESPONDEU 

10 0 1   NÃO RESPONDEU 
11 1 0   DECERTO MODO 
12 1 0   NÃO RESPONDEU 
13 0 1   NÃO RESPONDEU 
14 1 0   NÃO RESPONDEU 
15 1 0   NÃO RESPONDEU 

total 12 3   
% 80% 20%   

 

 

TURISTAS   

  C Esse Patrimônio interfere na sua fonte de 
renda? 

  

  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA TURISTA 
  SIM NÃO   Qual? Nacional Internacional 

1 0 1   NÃO RESPONDEU 1 0 
2 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
3 0 1   NÃO RESPONDEU 1 0 
4 0 1   NÃO RESPONDEU 1 0 
5 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
6 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
7 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
8 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
9 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 

10 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
11 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
12 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
13 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
14 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
15 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 

total 2 13     5 10 
% 13% 87%     33% 67% 

 

 

2º - A intenção foi descobrir se estão de acordo com as ações de preservação do 

Patrimônio. 
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A Você está de acordo a este bem ser Patrimônio da Humanidade? 

       
       
HABITANTES  LOCAIS   
  A Você está de acordo a este bem ser Patrimônio da Humanidade?   

  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA     
  SIM NÃO   Qual?     
1 1 0   NÃO RESPONDEU     
2 1 0   CONSTRUIDO POR MUITOS POVOS     
3 1 0   NÃO RESPONDEU     
4 0 1   É UMA PORCARIA     
5 1 0   DE TODOS OS POVOS     
6 1 0   NÃO RESPONDEU     
7 1 0   NÃO RESPONDEU     
8 1 0   NÃO RESPONDEU     
9 1 0   NÃO RESPONDEU     

10 0 1   NÃO RESPONDEU     
11 1 0   IMPORTANTE     
12 1 0   NÃO RESPONDEU     
13 0 1   NÃO RESPONDEU     
14 1 0   ATRAI MUITOS TURISTAS     
15 1 0   NÃO RESPONDEU     

total 12 3     
% 80% 20%     

 

 

TURISTAS   

  A Você está de acordo a este bem ser Patrimônio da Humanidade?   
  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA TURISTA 
  SIM NÃO   Qual? Nacional Internacional 

1 1 0   IMPORTANTE PARA A PRESERVAÇÃO 1 0 
2 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
3 0 1   É UM EXAGERO 1 0 
4 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
5 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
6 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
7 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
8 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
9 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 

10 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
11 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
12 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
13 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
14 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
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15 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
total 13 2     5 10 

% 87% 13%     33% 67% 

 

 

B Você acredita que este Patrimônio está sendo bem cuidado?   

       
HABITANTES  LOCAIS   
  B Você acredita que este Patrimônio está sendo bem cuidado?     

  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA     
  SIM NÃO   Qual?     
1 1 0   NÃO RESPONDEU     
2 1 0   O MANTEMOS TAL COMO FORA NA SUA 

ÉPOCA 
    

3 1 0   NÃO RESPONDEU     
4 1 0   NÃO RESPONDEU     
5 1 0   SE MANTEM IGUAL     
6 0 1   DEVERIA SER MELHOR PRESERVADO     
7 1 0   NÃO RESPONDEU     
8 1 0   NÃO RESPONDEU     
9 1 0   NÃO RESPONDEU     

10 0 1   NÃO RESPONDEU     
11 1 0   TODOS FAZEM A PARTE QUE OS COMPETE     
12 1 0   NÃO RESPONDEU     
13 0 1   NÃO RESPONDEU     
14 1 0   IMPORTANTE PRESERVAR PARA OS FILHOS     
15 1 0   NÃO RESPONDEU     

total 12 3     
% 80% 20%     

 

TURISTAS   

  B Você acredita que este Patrimônio está sendo bem cuidado?     
  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA TURISTA 
  SIM NÃO   Qual? Nacional Internacional 

1 1 0   PORQUE É MAIOR QUE O TERRITÓRIO DO 
PAÍS 

1 0 

2 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
3 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
4 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
5 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
6 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
7 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
8 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
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9 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
10 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
11 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
12 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
13 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
14 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
15 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 

total 14 1     5 10 
% 93% 7%     33% 67% 

 

 

3º -  A intenção era investigar acerca da escolha pelo turismo patrimonial. 

 

 

A Porque você escolheu este destino turístico?       

         
         
 TURISTAS   
  A Você acredita que este Patrimônio está sendo bem cuidado?     

  FECHADA   ABERTA, 
ESPONTÂNEA 

TURISTA 

  CONHECER DESCANSO LAZER CULTURA   Qual? Nacional Internacional 

1 0 0 0 1   NÃO RESPONDEU 1 0 
2 1 0 0 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
3 0 0 0 1   SUA HISTÓRIA 1 0 
4 1 0 0 0   SUA HISTÓRIA 1 0 
5 0 0 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
6 0 0 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
7 0 0 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
8 0 1 0 0   CONHECER 0 1 
9 1 0 0 0   NÃO RESPONDEU 0 1 

10 0 0 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
11 0 0 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
12 0 1 0 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
13 0 1 0 0   CULTURA 0 1 
14 0 0 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
15 0 0 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 

total 3 3 3 6   NÃO RESPONDEU 5 10 
% 20% 20% 20% 40%     33% 67% 
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B Você entende que o turismo cultural é uma forma de educação? 

       
 TURISTAS   
  B Você entende que o turismo cultural é uma forma de educação?   

  FECHADA   ABERTA, ESPONTÂNEA TURISTA 
  SIM NÃO   Qual? Nacional Internacional 

1 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 
2 0 1   NÃO RESPONDEU 1 0 
3 1 0   MAIS CIDADANIA 1 0 
4 1 0   IMPORTANTE PARA AS CRIANÇAS 1 0 
5 1 0   MAIS CIDADANIA 0 1 
6 1 0   IMPORTANTE PARA AS CRIANÇAS 0 1 
7 1 0   MAIS CIDADANIA, INTEGRAÇÃO 0 1 
8 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
9 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 

10 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
11 0 1   NÃO RESPONDEU 0 1 
12 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
13 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
14 1 0   NÃO RESPONDEU 0 1 
15 1 0   NÃO RESPONDEU 1 0 

total 13 2     5 10 
% 87% 13%     33% 67% 
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Modelo de questionários 

Habitante Local   

Questionário 01   Indígena   

Mestrado Patrimônio Cultural - UFSM Turista Nacional   

Data:     Internacional   
                      

   1º)   A intenção é descobrir de que forma os habitantes de São Miguel  interpretam o Patrimônio Local. 

Sim Não 

A Vocêconhece o Patrimônio Local?     

Qual ?                   

    

                    

Sim Não 

B Você se identifica, sente representado por este patrimônio?     

Por quê?                   

    

                    

Sim Não 

C Este Patrimônio interfere na sua fonte de renda?     

De que forma?                 

    

                    

                      

   2º)   A intenção é descobrir se  estão de acordo com as ações de preservação do Patrimônio. 

Sim Não 

A Você está de acordo a este bem ser Patrimônio da Humanidade?     

Por quê?                   

    

                    

Sim Não 

B Você acredita que este Patrimônio está sendo bem cuidado?     

Por quê?                   

    

                    

                      

   3º)   A intenção é investigar acerca da escolha pelo turismo patrimonial. 

A Porque você escolheu este destino turístico?     Turismo   

 Qual a motivação?         Descanso   

    Lazer   

            Cultura   

Sim Não 

B Você entende que o turismo cultural é uma forma de educação?     

 Qual a importância do turismo cultural na formação das pessoas?         
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Habitante Local   

Questionário 02   Indígena   

Mestrado Patrimônio Cultural -UFSM Turista Nacional   

Data:     Internacional   
                      

   1º)   A intenção é descobrir de que forma os habitantes de Colônia do Sacramento  interpretam o Patrimônio Local. 

Sim Não 

A Você conhece o Patrimônio Local?     

Qual?                   

    

                    

Sim Não 

B Você se identifica, sente representado por este patrimônio?     

Por quê?                   

    

                    

Sim Não 

C Este Patrimônio interfere na sua fonte de renda?     

De que forma?                 

    

                    

                      

   2º)   A intenção é descobrir se  estão de acordo com as ações de preservação do Patrimônio. 

Sim Não 

A Você está de acordo a este bem ser Patrimônio da Humanidade?     

 Por quê?                   

    

                    

Sim Não 

B Você acredita que este Patrimônio está sendo bem cuidado?     

 Por quê?                   

    

                    

                      

   3º)   A intenção é investigar acerca da escolha pelo turismo patrimonial. 

A Porque você escolheu este destino turístico?     Turismo   

 Qual a motivação?         Descanso   

    Lazer   

            Cultura   

Sim Não 

B Você entende que o turismo cultural é uma forma de educação?     

 Qual a importância do turismo cultural na formação das pessoas?         

    

                    

 


