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RESUMO 

O MEMORIAL DO COLÉGIO MANOEL RIBAS:  

UM DIAGNÓSTICO PARA O PLANEJAMENTO MUSEOLÓGICO 

AUTORA: Maria Helena Nascimento Romero 

ORIENTADORA: Profª. Drª. Marta Rosa Borin  

O presente estudo tem como objetivo apontar um diagnóstico para a elaboração de um Plano 

Museológico do Memorial do Colégio Manoel Ribas para consolidá-lo como um espaço de 

pesquisa, produção de conhecimento e ensino. Justifica-se a escolha desse tema, em primeiro 

lugar, pelo fato de que o Colégio é uma das poucas instituições de Ensino Básico que possui 

um museu. Por outro lado, a existência da Lei 11.904/2009, que instituiu o Estatuto Brasileiro 

de Museus (Artigos 44, 45, 46 e 47), torna obrigatória a elaboração e implantação do Plano 

Museológico. Assim, faz-se necessária a construção de um estudo específico a fim de realizar 

um diagnóstico para a elaboração de um Planejamento Museológico, tendo em vista a 

promoção de ações de preservação, conservação e divulgação do Memorial do Colégio 

Manoel Ribas, bem como analisar sua inserção no contexto educacional santa-mariense, 

destacando-o como patrimônio cultural e espaço de formação da memória e identidade 

regional. Para tal, foi utilizada uma abordagem qualitativa a partir de um estudo de caso no 

Memorial. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental, procurando demonstrar a 

importância do acervo do Memorial como patrimônio da escola. Buscaram-se leituras em 

artigos científicos, notícias de jornais, teses e outros trabalhos acadêmicos. Ao propor tal ação 

para a Instituição, considera-se, sobretudo, a possibilidade e viabilidade de sua efetiva 

aplicação, sendo também tal diagnóstico apresentado como produto desta dissertação para o 

Programa de Pós-Graduação Profissionalizante em Patrimônio Cultural da Universidade 

Federal de Santa Maria (PPGPPC/ UFSM).  

Palavras-chave: Diagnóstico para um Plano Museológico. Educação Patrimonial. Memorial.  

 





ABSTRACT 

MANOEL RIBAS COLLEGE MEMORIAL:  

A PROPOSAL FOR MUSEOLOGICAL PLANNING 

AUTHOR: Maria Helena Nascimento Romero 

ADVISOR: Profª. Drª. Marta Rosa Borin 

The present study aims to point out guidelines for the elaboration of a plan of the Memorial 

Museum of the College Manoel Ribas to consolidate it as a space for research, production of 

knowledge and education.  Justified   the choice of this theme, first, by the fact that the 

College is one of the few institutions of basic education that has a museum. On the other 

hand, the existence of 11,904/2009 Law, which established the Brazilian Museums Statute 

(Articles 44, 45, 46 and 47), makes it compulsory to elaboration and implementation of the 

Museological Planning. Thus, it is necessary the construction of a specific study that points to 

the guidelines for the preparation of a Museological Planning with a view to promoting 

actions of preservation, conservation and dissemination of the College's Memorial Manoel 

Ribas, as well as analyze your inclusion in the educational context Santamariense, 

highlighting it as cultural heritage and space of memory formation and regional identity. To 

this end, we used a qualitative approach from a case study on the Memorial. The bibliographic 

and documentary research, seeking to demonstrate the importance of the collection of the 

Memorial as the heritage school.  The research was done thorough readings in scientific 

articles, newspaper reports and other academic papers. This proposal of the construction of 

the Museological Planning for the institution, considers mainly the possibility and feasibility 

of your effective application, being also the planning presented as a product of this 

dissertation for the Postgraduate Program on Cultural Heritage of the Federal University of 

Santa Maria (PPGPPC/UFSM). 

Keywords: Patrimonial Education. Memorial. Museological Planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objetivo apontar diagnóstico para a elaboração de um 

Plano Museológico para posterior construção de ações que consolidem o Memorial do 

Colégio Manoel Ribas como um espaço de pesquisa, produção de conhecimento e ensino. A 

narrativa descreve a historicidade do Colégio Estadual Manoel Ribas, também conhecido pela 

comunidade como Maneco, cuja origem é a Escola Santa Terezinha da Cooperativa da Viação 

Férrea de Santa Maria.   

Justifica-se a escolha desse tema, em primeiro lugar, pelo fato de que o Colégio 

Manoel Ribas é uma das únicas Instituições
1
 de Ensino Básico de Santa Maria que possui um 

museu com acervo de documentos e mobiliário que podem auxiliar nas pesquisas sobre a 

história do Colégio e da cidade. No entanto, o Memorial necessita ser organizado a partir das 

normas técnicas. Nesse sentido, entende-se que apontar diagnóstico para a elaboração de um 

Plano Museológico para o Memorial é de suma importância para o desenvolvimento de 

políticas de gestão cultural e ainda ser referência e disseminador dessa ação para outras 

escolas da região, para que se animem e criem seu próprio Museu. Por outro lado, a existência 

da Lei 11.904/2009, que institui o Estatuto Brasileiro de Museus (Artigos 44, 45, 46 e 47), 

torna obrigatória a elaboração e implantação do Plano Museológico. Também se percebe a 

carência de estudos, organização e a necessidade de se pensar políticas e ações que venham de 

encontro à realidade do Memorial, em curto, longo ou médio prazo, mas que sejam efetivas. 

Destaca-se, ainda, que o Memorial do Manoel Ribas faz parte do cotidiano e ambiente de 

trabalho da autora deste texto. 

O Memorial do Colégio Manoel Ribas é uma unidade do Colégio Manoel Ribas, 

Instituição pública de Ensino Médio, mantida pelo Estado do Rio Grande do Sul. Foi aberto 

ao público com o intuito de divulgar a história e memória do Colégio. Seu acervo é composto 

de documentos, fotografias, jornais, mobiliários, indumentárias, símbolos, maquinários, 

livros, entre outros artefatos que remetem à história e cotidiano da escola. No amplo espaço 

do Memorial, vem sendo realizadas mostras e exposições, palestras e oficinas, ações 

educativas e patrimoniais, voltadas para os estudantes do Ensino Fundamental, Médio e 

Superior, de diferentes instituições de ensino e com a participação da comunidade santa-

mariense.  O Memorial do Maneco está cadastrado no Sistema Municipal de Museus de Santa 

Maria (SMMSM) e, atualmente, está em processo de revitalização. As iniciativas estão 

                                                           

1
 Com exceção do “Acervo Histórico do Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac”, Santa Maria/RS. 



voltadas à desinfecção, higienização e organização do acervo e, por outro lado, desenvolve-se 

a pesquisa, ensino e divulgação do Memorial através de apresentações de trabalhos em 

eventos acadêmicos. Visa-se, com essas ações, promover amplo reconhecimento desse 

patrimônio e do que ele representa à sociedade local. Dessa forma, busca-se, também, 

incentivar os estudantes do Colégio à pesquisa e a produção do conhecimento histórico-social. 

O  Memorial é um espaço com boas possibilidades de pesquisas com múltiplos significados: 

histórico, político, cultural e social, em que o saber e o ensino podem ser articulados. É um 

ambiente no qual se pretende promover diversificadas experiências humanas que perpassam 

pelo reconhecimento do valor do seu acervo.  

O Memorial do Colégio Manoel Ribas está alocado num prédio histórico e, é 

reconhecido pela sua importância arquitetônica e histórica, pois faz parte da memória do 

segmento ferroviário de Santa Maria. Portanto, é representativo para a sociedade regional e, 

tombado pelo Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul - IHGRS em 2000 como 

patrimônio histórico do Estado juntamente com o Complexo Ferroviário de Santa Maria
2
. 

Tem-se assim, no Colégio Manoel Ribas um espaço de pesquisa, produção de conhecimento e 

Educação Patrimonial, no qual se articulam saberes, ensino, práticas e vivências, constituindo 

“um espaço de comunicação [...] que dinamiza suas ações educativas, que devem ser pensadas 

para envolver os diferentes públicos” (BARBOSA, 2012, p. 109). 

Com a Educação Patrimonial, ocorre um processo inovador de aprendizagem, 

priorizando-se um viés pedagógico de aproximação entre os espaços de memória, neste caso o 

Memorial e a realidade do visitante. Os Museus atuam como ferramentas que articulam 

múltiplas temporalidades em diferentes cenários socioculturais, que podem tornar as práticas 

escolares mais estimulantes e atrativas, auxiliando o estudante a aprender e, principalmente, a 

gostar de aprender. Somado a isso, na medida em que a comunidade escolar conhece a 

trajetória da Instituição, ela terá sentimento de pertencimento e protagonismo de sua própria 

história.   

O Memorial do Maneco não deve ser visto como um espaço de representação do 

poder, mas um lugar no qual estudante e comunidade não apenas interpretem a realidade, mas 

sintam-se como parte dela, envolvidos em sua história, um espaço de identificação, 

pertencimento, lazer, entretenimento e aprendizado para todos que o procurarem. Esse 

ambiente cultural é importante para a região central do Estado, pois muitos visitantes, ao se 

                                                           

2
 O Complexo Ferroviário de Santa Maria, compreende a Estação Férrea, a Vila Belga, a Cooperativa e o 

Colégio Manoel Ribas. 
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apropriarem dos significados das peças e objetos expostos, percebem a relação direta dos 

mesmos com sua vida estudantil, de seus familiares, vizinhos e amigos do antigo colégio, 

visto que “o patrimônio cultural se constitui a partir da atribuição de valores, funções e 

significados aos elementos que o compõe” (CHAGAS, 2003, p. 17).  

Com o acervo histórico-cultural organizado e disponibilizado à visitação e pesquisa de 

alunos, professores e comunidade, o público irá identificar-se com o Museu, vivenciar nele 

suas próprias experiências, atribuindo-lhe significados e aproximando-o de seus cotidianos.   

Na educação formal, nos diversos graus da escola, na educação não formal, as noções 

de respeito e conservação do patrimônio cultural são essenciais para despertar no estudante 

uma consciência de valorização de seu passado histórico. Cada objeto conta histórias, revela o 

cotidiano das pessoas, suas alegrias, preocupações, como viviam, agiam, pensavam e suas 

relações. Recuperar essas histórias é fundamental para analisar o passado, para as vivências 

atuais e vislumbrar o futuro. Hoje já é consenso o importante papel educativo e formativo 

exercido pelos Museus:  

Tornou-se relevante a questão do aprendizado em museus, a chamada educação 

patrimonial, a ser introduzida no currículo das escolas. A educação patrimonial, ou 

seja, o processo permanente e sistemático de educação, tomando o patrimônio 

cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e 

coletivo, vem merecendo a atenção de trabalhos desenvolvidos nas áreas de artes, 

comunicação, ciências naturais e história (OLIVEIRA, 2008, p. 147). 

Atualmente, o tema referente à Educação Patrimonial e a preservação do Patrimônio 

Histórico e Cultural das escolas está cada vez mais presente no debate e nas ações de 

Instituições de ensino públicas e privadas: 

A educação patrimonial integra atualmente os planejamentos escolares e 

especialmente os professores de História têm sido convocados e sensibilizados para 

essa tarefa que envolve o desenvolvimento de atividades lúdicas e de ampliação do 

conhecimento sobre o passado e sobre as relações que a sociedade estabelece com 

ele: como é preservado, o que é preservado e por quem é preservado 

(BITTENCOURT, 2011, p. 277). 

Esta nova postura das escolas e dos professores tem contribuído para a (re) descoberta 

da história institucional, fortalecendo os vínculos e a identidade da sociedade com suas 

instituições. Sendo assim, antes de elucidar conceitos, o ensino patrimonial tem como objetivo 

principal conscientizar sobre a importância que o Patrimônio Cultural possui para as novas 



gerações, principalmente no que se refere à formação de uma memória social regional e 

nacional, sem exclusões e descriminações. Concomitantemente, a Educação Patrimonial, a 

pesquisa e a produção do conhecimento estão entre as funções e objetivos do Museu, pois, o 

“processo de investigação amplia as possibilidades de comunicação de um bem cultural e dá 

sentido à preservação” (CHAGAS, 2003, p. 25). E, sendo o conhecimento e a pesquisa parte 

natural do universo escolar, é fundamental que também se constitua nas “atividades basilares 

do museu” (POSSAMAI, 2002, p. 7).   

As atividades pedagógicas desenvolvidas no Museu visam contribuir com os trabalhos 

das instituições de ensino e, ao mesmo tempo, oferecer alternativas culturais para a 

comunidade não escolar. Espontaneamente, o museu torna-se um espaço no qual a sociedade 

participa, vivencia experiências e tem oportunidades de rever sua vida social, criando-se uma 

identidade cultural, e o patrimônio a ter um significado especial.  

As ações desenvolvidas no museu, no entanto, não devem desconsiderar as vivências 

do educando e visitantes em geral, seu papel enquanto sujeito que participa da construção do 

processo educativo para o desenvolvimento de um pensamento reflexivo, de uma percepção e 

valorização do patrimônio e memória. A Educação Patrimonial, na medida em que desperta o 

sentimento e a consciência democrática, ajuda a encontrarem-se respostas para o cotidiano de 

estudantes e participantes da comunidade e para a construção da sua identidade e de novos 

valores culturais.   

Assim, o presente estudo apresenta-se a partir do problema de pesquisa elaborado: A 

necessidade de construção de um estudo específico que aponte diagnóstico para a elaboração 

de um Planejamento Museológico, tendo em vista promover ações de conservação e 

divulgação do Memorial do Colégio Manoel Ribas, bem como analisar a inserção do Colégio 

Estadual de Ensino Médio Manoel Ribas no contexto educacional de Santa Maria, 

destacando-o como Patrimônio Cultural e formador de memória e identidade regional.   

O trabalho está dividido nos seguintes capítulos: o primeiro, intitulado “Reconhecendo 

a influência da Cooperativa da Viação Férrea e sua inserção no contexto educacional de Santa 

Maria no início do século XX”, apresenta um breve histórico da Viação Férrea do Rio Grande 

do Sul no final do século XIX e a criação da Cooperativa de Consumo dos Empregados da 

Viação Férrea do Rio Grande do Sul, no início do século XX, que auxiliou os ferroviários em 

vários aspectos das necessidades cotidianas, mostrando a consolidação, declínio e estagnação 

de suas atividades na área da educação, principalmente. Esta parte mostra um resumido relato 

do contexto educacional em Santa Maria no final do século XIX e início do XX. Destacam-se 

as ações da Cooperativa na criação das Escolas de Artes em Ofícios – Seção Masculina e 
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Seção Feminina, essa última, mais tarde com o nome de Escola de Artes e Ofícios Santa 

Terezinha, a qual deu origem ao prédio que atualmente abriga o Colégio Estadual de Ensino 

Médio Manoel Ribas.  

No segundo Capítulo, intitulado “Patrimônio Histórico Cultural, Memória e 

Identidade: Algumas Reflexões Teóricas” analisam-se conceitos importantes para a pesquisa 

como Patrimônio Histórico Cultural, memória, identidade, Museu e Educação Patrimonial, 

procurando dialogar com autores como Françoise Choay, L. Ramos, Lúcia Lippi Oliveira, 

Joel Candu, Mario Chagas, Regina Abreu, Michael Pollak, José Reginaldo Santos Gonçalves 

e Márcia Chuva, entre outros.  

O terceiro Capítulo, intitulado “Recuperar a história do Colégio Estadual Manoel 

Ribas como um patrimônio ferroviário”, apresenta o Colégio Manoel Ribas como patrimônio 

ferroviário, tendo seu prédio reconhecido e tombado como Patrimônio Histórico Cultural. 

Esta seção aborda a importância do tombamento do prédio do Colégio como parte do 

Patrimônio Cultural da Mancha Ferroviária do Município e procura situar e contextualizar o 

Colégio Manoel Ribas no seu entorno. Destaca-se, além da história do Colégio Manoel Ribas, 

algumas características da escola como Instituição pública de ensino mantida pelo Estado do 

Rio Grande do Sul. Deu-se ênfase ao Memorial do Colégio Manoel Ribas e sua importância 

para a preservação, conservação e divulgação da história da Viação Férrea e da cidade de 

Santa Maria. 

E, por fim, no capítulo quatro, “O Memorial do Colégio Manoel Ribas: Um 

Diagnóstico para o Planejamento Museológico” pauta-se na necessidade de preservar e 

conservar o acervo e de manter aberto e em funcionamento o Memorial como patrimônio do 

Colégio, dos estudantes e professores, assim como da Viação Férrea e da cidade de Santa 

Maria. Neste item, faz-se um diagnóstico das condições atuais do lugar, apresentando seus 

pontos fortes e fracos, buscando levantar subsídios para a construção, mais tarde, de um Plano 

Museológico que seja aplicável às necessidades do Memorial para sua consolidação como 

espaço de pesquisa, produção de conhecimento e ensino.    

Para tal, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental a respeito do tema, 

procurando demonstrar a importância do Memorial do Colégio Manoel Ribas e do seu acervo 

como Patrimônio Histórico Cultural da cidade de Santa Maria e região. A abordagem 

utilizada é qualitativa, a partir de um estudo de caso. Buscou-se, também, em artigos 

científicos, notícias de jornais, teses e outros trabalhos acadêmicos subsídios para traçar um 

panorama histórico e prático do objeto de estudo, cujo objetivo é apontar diagnóstico para a 



elaboração futura de um Plano Museológico, para posterior implantação e construção de 

ações, a fim de conscientizar gestores e órgãos públicos da importância de mantê-lo em 

funcionamento e consolidá-lo como espaço de pesquisa e educação. Em relação ao uso das 

fotografias e figuras no decorrer do texto, destaca-se que elas serão consideradas apenas no 

sentido de ilustração e como complemento ao texto e não para uma análise mais aprofundada.  

 



2 RECONHECER A INFLUÊNCIA DA COOPERATIVA DA VIAÇÃO FÉRREA E 

SUA INSERÇÃO NO CONTEXTO EDUCACIONAL DE SANTA MARIA/RS 

 

Neste capítulo, será apresentada uma visão panorâmica da história da cidade de Santa 

Maria no final do século XIX e início do século XX. 

Buscar-se-á, também, analisar a vinda, instalação e desenvolvimento da Viação Férrea 

do Rio Grande do Sul em Santa Maria e sua influência no cotidiano da cidade. Para isso, far-

se-á um levantamento histórico e bibliográfico de alguns autores que tratam sobre o tema. 

 

2.1 SANTA MARIA: CENTRO FERROVIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Santa Maria está localizada na região da Depressão Central do Estado do Rio Grande 

do Sul, rodeada pelas montanhas da Serra Geral, a pouco menos de 300 km da capital, Porto 

Alegre, considerada ponto estratégico e geográfico do Estado. (Anexo A). A cidade é 

conhecida como Coração do Rio Grande, Cidade Universitária, Cidade Ferroviária, ela é polo 

econômico, comercial e estudantil da região. 

O município de Santa Maria, apesar de não ter sido muito influente em função de sua 

produção agropecuária, ao longo dos séculos XVIII e XIX foi um importante local de trânsito 

por vias fluviais e terrestres, se destacando como centro regional de comércio. Essa situação 

favoreceu para que a localidade passasse a sediar a junção de linhas férreas, as quais 

permitiam o acesso a todos os pontos extremos das fronteiras do Brasil com o Oceano 

Atlântico, países da Região Platina
3
 e sudeste brasileiro (FLÔRES, 2007, p. 143).    

No ano de 1874, inaugurou-se, no Rio Grande do Sul, com uma extensão de 33.756 

metros, a primeira parte da estrada de ferro ligando Porto Alegre a São Leopoldo. Sua 

construção veio estimular ainda mais a produção da zona colonial alemã
4
, considerada como o 

“celeiro da Província”. Aos poucos, essa estrada foi sendo ampliada até chegar ao município 

de Canela, em 1922 (IPHAE, 2002, p. 19).  

No Brasil, a ferrovia foi impulsionada pelo empresário rio-grandense, de Arroio 

Grande, Irineu Evangelista de Souza, nascido em 1813, recebendo mais tarde os títulos de 

Barão e Visconde de Mauá, respectivamente. Mauá construiu a estrada de ferro que ligava a 

cidade do Rio de Janeiro à Raiz da Serra, em 1854. Pouco depois, surgiu a Companhia 

                                                           

3
 Região da América do Sul, formada por Argentina, Paraguai e Uruguai, e, que faz fronteira com o Rio Grande 

do Sul (Brasil). 
4
 Localizada na Região do Vale Médio do Rio dos Sinos (IPHAE, 2000, p. 19). 



Paulista de Estrada de Ferro (1858), ligando as regiões produtoras de café de São Paulo com 

outras Províncias do Império:  

Não tardou para que as ferrovias começassem a penetrar nas demais províncias. As 

estradas de ferro, além de contribuir para o desenvolvimento do mercado interno, 

estimularam o processo de urbanização, tornando-se fator fundamental para o 

surgimento e florescimento de algumas cidades, assim como para a decadência de 

outras (que não foram “agraciadas” com a passagem do trem) (IPHAE, 2002, p. 17e 

18). 

Já no ano de 1872, foi apresentado pelo engenheiro J. Ewbank, da Câmara, ao governo 

imperial o “Projeto Geral de uma Rede de Vias Férreas Comerciais e Estratégicas para a 

Província de São Pedro do Rio Grande do Sul”, tendo como base quatro linhas principais: a 

linha Porto Alegre - Uruguaiana, ligando a capital à fronteira oeste, a comunicação com o 

Porto de Rio Grande, no sul do Estado, ao norte, com São Paulo e com a região de São 

Leopoldo (CARDOSO, 2002, p. 78). A principal linha desse projeto era Porto Alegre - 

Uruguaiana, que tinha, inicialmente, um objetivo mais estratégico do que econômico, tendo 

como principal preocupação a segurança das fronteiras meridionais do Império e a ocupação 

de áreas com baixa densidade populacional (IPHAE, 2002, p. 19). 

A localização geográfica de Santa Maria
5
 fez dela um “ponto de passagem”

6
, 

favorecendo a implantação de um entroncamento ferroviário, tornando-a uma importante 

referência no Rio Grande do Sul, devido ao desenvolvimento social, econômico, urbano e 

cultural promovido pela ferrovia: 

Disso resultou um pouco do seu cosmopolitismo, pois desde o primeiro 

agrupamento humano juntou gente de todos os lugares, circunstância que se manteve 

ao longo da sua trajetória histórica. Foram militares, comerciantes, escravos, 

indígenas, agricultores, pecuaristas, imigrantes, caixeiros-viajantes, religiosos, 

empresários, proletários, ferroviários, estudantes, entre outros, vindos de todas as 

partes a residir na comuna das “aconchegantes (...) casas brancas”, a terra do “vento 

norte” e das “marias-fumaças” (FLÔRES, 2007, p. 144). 

                                                           

5
 Na parte norte da cidade, inicia-se o Planalto Meridional do Brasil, cuja denominação regional é Sserra. Fazem 

parte da Serra Geral os  montes de Pinhal, Santo Antão e São Xavier e nos atuais  morros da Televisão, do 

Monumento Ferroviário e o morro do Cechella (RECHIA, 2006, p. 48). 
6
 “Anterior à existência da ferrovia, a localidade já se caracterizava, há muito tempo, como local de trânsito de 

pessoas e mercadorias. Era um ponto de referência para os interioranos da região da campanha e da fronteira 

oeste para alcançar a capital por via terrestre ou fluvial, bem como dos mascates e militares, que de Porto Alegre 

se dirigiam ao centro da Província. Essa peculiaridade de ser um “corredor” entre o litoral e a campanha gaúcha 

acabou contribuindo para atração de novos moradores” (FLÔRES, 2007, p. 153).   
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A chegada da ferrovia, ocorrida oficialmente em 1885
7
, é identificada como um marco 

na história do município, contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade.  

A Compagnie Auxiliaire de Chemins de Fer u Brésil, antiga empresa arrendatária da 

Viação Férrea do Rio Grande do Sul (1898-1919), da Bélgica, trouxe a sede, com seus 

escritórios, para Santa Maria, explorando a ferrovia entre os anos de 1898 a 1920. Também, 

por ser uma região estratégica no entroncamento de linhas, a localidade recebeu as principais 

oficinas de manutenção e depósitos de locomotivas e vagões da VFRGS, proporcionando à 

cidade maior movimentação de pessoas e trocas culturais e econômicas (FLÔRES, 2008, p. 

21e 22). 

A empresa belga foi a responsável pela edificação de um complexo de edifícios, 

consolidando uma forte estrutura que evidenciava os altos investimentos no Município. 

Abrigando uma rede de serviços cada vez mais extensa, o parque ferroviário chegou a se 

estender por, aproximadamente, cinco quilômetros, no interior da malha urbana, 

compreendendo espaços e edificações ligadas, direta ou indiretamente, ao serviço ferroviário, 

tais como: a Estação, oficinas, armazéns, as casas da Vila Belga
8
, as Escolas de Artes e 

Ofícios, entre outros edifícios pertencentes à Cooperativa, espaços esses que integravam a 

“Mancha Ferroviária” de Santa Maria (FACCIN e ZANINI, 2015, p. 3).  

Os trilhos da ferrovia que chegam a Santa Maria, em 1885, vinham de Porto Alegre, 

via Cachoeira do Sul. Mais tarde completaram-se as ligações com outras cidades, como Cruz 

Alta (1894), Passo Fundo (1898), Rio Grande, Uruguaiana (1907) e Ijuí (1911) (FONTANA, 

2015, p. 46). 

A cidade de Santa Maria passou a ter uma estrutura operacional abrangia um espaço 

que se prolongava do Km2, da linha da fronteira, até o Km3 da linha para Porto Alegre, uma 

vez que praticamente tudo passava por aqui, recebendo instalações, como armazéns, 

                                                           

7
 “Coincidência ou não, o fato é que Santa Maria experimentou, no período compreendido entre 1885 e 1900, o 

maior desenvolvimento de sua história. Em 20 anos, o número de prédios cresceu de 400 para 1.500 e a 

população urbana de 3.000 para 15.000 habitantes. Com apenas 48 anos de emancipação política e 

administrativa, em 1905, a cidade já contava com quase todos os requisitos de um polo urbano regional da 

época: um jornal, a Gazeta do Norte (desde 1883), a iluminação elétrica (1898), um hospital (1898), o Colégio 

Santana (1905), os serviços de telefone e uma intensa vida comercial, cultural e política” (RANGEL; 

ANTONELLO; VAZ, 1998, p. 112). 
8
 “A Vila Belga foi um centro irradiador de cultura. Era lá que se reunia a elite da cidade, formada por 

ferroviários, médicos, comerciantes e militares, em debates acalorados sobre negócios, eventos artísticos e, 

sobretudo, política. Não raras vezes, decisões políticas e culturais eram tomadas no seu centro de lazer, a Praça 

Cristóvão Colombo”  (RANGEL; ANTONELLO; VAZ, 1998, p. 114). 

  



carvoaria, lenharia, oficinas do Km3, pátio de manobras, depósitos, garagens, setores 

administrativos e estação central: 

Esse parque ferroviário caracterizava-se pelo intenso dinamismo de suas atividades 

que transcorriam ao longo das 24 horas do dia. Somente trens de passageiros eram 

10 diários, que juntamente com vários outros de cargas exigiam permanente atuação 

dos diferentes setores operacionais da Viação Férrea. Apenas nas oficinas o trabalho 

era por tempo determinado, contudo frequentes os serões e trabalhos aos finais de 

semanas quando a demanda exigia. Além dos milhares de usuários que acorriam às 

instalações da estação, para embarque, desembarque, utilização dos serviços de 

encomenda, serviços de transporte de pessoas e bagagens, centenas de funcionários 

atendiam os afazeres dos depósitos, armazéns, limpeza dos trens e prédios, 

telegrafia, restaurante, radiofonia de mensagens, bilheterias, manutenção dos trens, 

etc. (FLÔRES, 2007, p. 172).  

Figura 1 - Mapa que localiza a Malha Ferroviária do Rio Grande do Sul, 1910. 

 

 

Fonte: IPHAE, 2000, p. 23.  

 

A Estação Central era o “centro dinâmico” (FLÔRES, 2007), local que reunia muitas 

pessoas, algumas que chegavam à Santa Maria, outras que estavam de saída, ainda outras que 

ali faziam negócios; esse era o principal ponto da cidade, tanto para os que aqui 

desembarcavam como para os que apenas passavam ou daqui partiam. Tudo isso fez com que 
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Santa Maria se tornasse, durante o século XX, importante referência em serviços, educação e 

saúde, entre outros. As impressões de um viajante sobre Santa Maria daquela época atestam 

isto:
9
        

Santa Maria da Boca do Monte é, assim, por excelência, a cidade ferroviária. Não é 

à toa que ali se erguem as oficinas e os armazéns [...] e o Liceu de Artes e Ofícios 

desta última instituição, a mais promissora e modelar de quantas existam no Brasil. 

Grande parte da vida cotidiana da cidade se reduz e resume nos trens que partem e 

chegam, enchendo a plataforma de ruído [...] É uma onda humana tumultuária e 

voraz que se quebra de encontro à pequenina plataforma e rola pelas ruas, atulhando 

hotéis e casas de diversões. [...], exigindo cama e mesa. Uns percorrem a cidade 

como se visitassem um museu [...]. Como é curioso ficar descansadamente [...] 

sentindo que originalidade de vida e que estranha sedução estão ligadas a esses 

constantes embarques e desembarques de pessoas! Tudo é fugitivo e passageiro 

como num conto fantástico. Cada onda humana que passa parece apagar 

completamente os vestígios da outra onda que passou antes... (ROSA, 1936 apud 

MARCHIORI; NOAL FILHO, 2008, p. 212 e 213). 

Dessa forma, em Santa Maria, como em outras cidades ferroviária, a Estação era o 

centro de atração, para onde afluíam pessoas vindas de vários locais, a passeio ou a negócios. 

Os funcionários que nela trabalhavam, todos se cruzavam, atribuindo ao local vida e 

significado. O surgimento de uma Cooperativa composta de ferroviários trabalhadores veio 

suprir várias lacunas e necessidades da cidade e de seus moradores.   

 

2.2 A COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DA VIAÇÃO FÉRREA DO 

RIO GRANDE DO SUL: APOSTANDO NA EDUCAÇÃO 

 

O processo de criação da Cooperativa de Consumo dos Empregados da Viação Férrea 

- CCEVFRGS, em Santa Maria, conforme (FLÔRES, 2008, p. 195) não foi um fato isolado, 

mas estava em consonância com o contexto laboral e trabalhista brasileiros desde o século 

XIX.  

Interessa aqui destacar as ações da Cooperativa voltadas para a educação, 

principalmente a criação das Escolas de Artes e Ofícios - Seção Masculina e Seção Feminina, 

com destaque para essa última, que deu origem ao Colégio Estadual de Ensino Médio Manoel 

Ribas, objeto da presente pesquisa.  

                                                           

9
 Virgílio Marques de Santa Rosa, extraído do livro de viagens de 1933, com o título “Paisagens do Brasil”, por 

ocasião de sua estada em Santa Maria (MARCHIORI, NOAL FILHO, 2008, p.  211 e 212).  



A CCEVFRGS, (Figura 2) fundada em 26 de outubro de 1913, exerceu atividades de 

comércio, indústria, saúde e educação junto à classe ferroviária do Rio Grande do Sul entre as 

décadas de 1920 a 1980, aproximadamente. Para isso, ocupou uma série de prédios em todo o 

Estado, construindo um vasto patrimônio material para a Instituição (ALCÂNTARA e 

MELLO, 2015).    

A criação da CCEVFRGS aconteceu durante a administração da Brazil Railway 

Company, empresa dos Estados Unidos da América que adquiriu ações da Compagnie 

Auxiliaire dês  Chemins de Fer u Brésil, da Bélgica (Bruxelas) (ALCÂNTARA, 2015, p. 58). 

A Brazil Railway Company não concordava em manter em funcionamento os armazéns 

ligados à sua administração. 

O sistema de armazéns, criado em 1906, após movimentos de greve dos operários que 

pediam aumento salarial, fornecia mercadorias com preços cerca de 40% mais baixos do que 

no mercado local. O Economat, como era conhecido o conjunto de armazéns, foi vendido ao 

negociante português Antônio Alves Ramos, empreiteiro na construção da estrada que ligava 

Santa Maria à Cruz Alta e proprietário de outro armazém. Assim, com nova administração, os 

armazéns passaram a comercializar as mercadorias com preços iguais aos praticados no 

mercado local. “Essa situação não agradava aos ferroviários, que se queixavam da alta nos 

preços e da diminuição dos serviços que estavam acostumados a receber” (FONTANA, 2015, 

59). 

 

Figura 2 - Sede da Cooperativa da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, década 1950.  

 

 

Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo da Casa de Memória Edmundo Cardoso, Santa Maria.   
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Segundo Flôres (2008), em torno de duzentos ferroviários criaram, no mês de outubro 

de 1913, o Syndicato Cooperativista dos Empregados da Viação Férrea do Rio Grande do 

Sul
10

, para, em seguida, como primeiro ato do Sindicato, encaminhar, também, os estatutos de 

criação da “Cooperativa de Consumo”, sendo criada a Cooperativa de Consumo dos 

Empregados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul – CCEVFRGS, o qual tinha como base 

legal o Decreto nº 1. 637 de 5 de janeiro de 1907, que, conforme o artigo 5º, a adesão era 

livre. A diretoria da Cooperativa, para os anos de 1913 a 1918, ficou assim definida: 

presidente: Luiz Wenceslau Barbosa; vice e secretário: Carlos Grivicich; tesoureiro: Edgar 

Paternot; e como gerente comercial Manoel Ribas, auxiliado por Augusto Ribas, seu irmão. 

Em seu primeiro ano de existência, a Cooperativa já contava com 2.667 associados.  

No ano de 1914, foram instalados os primeiros Armazéns da Instituição, com o 

objetivo de fornecer itens de necessidade pessoal e doméstica aos associados, como de 

consumo, saúde e educação
11

. Os armazéns se expandiram por todo o Estado, de forma que 

chegaram a possuir unidades fixas em 16 cidades. Santa Maria, por ser a sede da entidade, 

concentrou o maior complexo de edifícios, agregando diversas atividades em três núcleos 

ferroviários: um na região central e dois próximos às unidades do Km 2 e Km 3 da ferrovia 

(MARINA e MELLO, 2015, p. 3).  

Muitos dos responsáveis pela criação da Cooperativa ocupavam cargos importantes na 

Brazil Railway Company de Santa Maria e, com sua influência, procuravam desmobilizar 

politicamente o grupo de trabalhadores e evitar futuras greves. Reduzindo os espaços de 

discussões e de mobilizações dos trabalhadores, a Cooperativa era pensada como um 

instrumento que oferecesse aos trabalhadores a possibilidade de melhorar seu padrão de vida, 

“sem que, para isso tivessem, necessariamente, que se envolver em assuntos políticos e tomar 

posições ideológicas”. A noção de que trabalhador associado e bem atendido pela Cooperativa 

não precisava ter envolvimento partidário “foi decisiva para que influenciasse a pouca 

participação política dos operários no contexto gaúcho e nacional até 1945” (FLÔRES, 2008, 

p.209-212; FONTANA 2015, p. 57).   

                                                           

10
 “Nesse contexto, deve-se reportar ao fato de que, no mês de julho desse ano de 1913, muitos trabalhadores de 

Santa Maria, em sua maioria ligados às atividades ferroviárias, haviam criado a “União Operária” do município, 

entidade política orientada pelos ideais socialistas” (FLÔRES, 2008, p.  210).    

22 “De acordo com os Estatutos da COOPFER, Artigo 2º, os objetivos da entidade consistiam em “manter 

armazéns para o fornecimento aos seus associados, por preços razoáveis, de todos os gêneros de uso e consumo 

pessoal e doméstico” e “aplicar o seu patrimônio, lucros e rendimentos em beneficio exclusivo, em geral e 

proporcionado, direta e indiretamente” (FLÔRES, 2008, p. 213). 



Em seu auge, a Cooperativa teve dezoito mil associados e dezesseis armazéns situados 

ao longo das linhas férreas, com padarias, fábricas de massas, dezessete farmácias, tipografia, 

marcenaria, alfaiataria, torrefação e moagem de café, estofaria, confecções e produção de café 

(MORALES, 2008). Também foi significativa a participação da CCEVFRGS, em Santa 

Maria, na criação e administração da Casa de Saúde, fábrica de sabão, fabrica de bolachas e 

açougues, muitos deles localizados na Vila Belga e imediações, além de estar presente em 

diversas cidades do Estado que eram atendidas pela Viação Férrea (ALCÂNTARA, 2015, p. 

61). 

Dentre os empreendimentos realizados pela Cooperativa, destaca-se o Fundo de 

Beneficência, que assegurava 30% dos seus rendimentos anuais para a educação, pois “além 

das preocupações com as práticas assistenciais básicas, a entidade trabalhou também no 

sentido de dotar os trabalhadores ferroviários com educação formal”, tendo em vista que, na 

época, as escolas eram precárias e poucas (FLÔRES, 2008, p. 290).  

Com a volta da empresa belga Compagnie Auxiliaire de Chemins de Fer u Brésil na 

administração das estradas de ferro do Estado, a Cooperativa retoma as atividades com os 

armazéns vendidos a Antônio Alves Ramos, voltando os mesmos a oferecer mercadorias com 

bons preços aos ferroviários associados. Segundo Perez (1998, p. 62): 

A Cooperativa teve um papel fundamental na economia do estado e, principalmente, 

na economia da cidade de Santa Maria. O principal objetivo da Cooperativa sempre 

foi fornecer produtos de primeira necessidade e de uso doméstico para os seus 

associados e, para tanto, ela passou a implantar uma rede de postos de vendas no 

Estado, que chegou a contar com dezessete armazéns e quinze farmácias 

funcionando simultaneamente, sem contar vários subarmazéns e postos de vendas 

que tiveram curta duração.  

Para vender produtos de qualidade e com bons preços, a Cooperativa passou a 

produzir parte das mercadorias comercializadas em seus armazéns, açougue, matadouro, 

fábrica de salsichas, de sabão, de gelo, torradeira de café, roupas e lenhadeiras. Eram 

vendidos até mesmo os trabalhos confeccionados pelos alunos e alunas nas Escolas de Artes e 

Ofícios no final de cada ano letivo.  

A pesar de todo o crescimento e progresso obtido, a partir da metade da década de 

1940 a CCEVFRGS passa a ter sérios problemas financeiros, que, no entender de Alcântara e 

Mello (2015, p. 3) estariam associados a dificuldades vividas pela Cooperativa, como a 

excessiva dependência financeira dela em relação a Viação Férrea, redução do número de 

associados e a alta da inflação, ocorrida em 1960. Aos poucos, Escolas, Grupos Escolares, 
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Armazéns, Farmácias, entre outros, foram sendo extintos em todo o Estado. No entanto, 

conforme Faccin, (2015, p. 3), as razões para o enfraquecimento e desmonte da Viação Férrea 

estão relacionadas às políticas públicas do governo federal: 

[...] foi o paulatino processo de sucateamento pelo qual atravessava a Rede 

Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA), que acabou culminando em sua 

inclusão no Programa Nacional de Desestabilização no ano de 1992 e na 

confirmação de sua privatização na segunda metade da década de 1990. Dessa 

forma, junto com a desestruturação da RFFSA, veio também um processo de 

alteração da “Mancha Ferroviária” de Santa Maria, a qual passa a ser vinculada 

primeiramente a uma imagem de estagnação e decadência. Esse novo contexto 

implicou alterações, tanto no que tange a materialidade da paisagem quanto no 

conteúdo social, incluindo o “abandono” ou falta de manutenção dos edifícios 

situados na “Mancha Ferroviária”, o surgimento de ocupações irregulares ao longo 

das linhas férreas e a mudança nos usos dos espaços (tanto público quanto privado).   

Com o tempo, as ações da RFFSA começam a enfraquecer, diminuindo os 

investimentos; porém, destaca Mello (2010, p. 173), na mentalidade dos santa-marienses ela 

continuava forte, pois “mesmo com seu declínio, a CCEVFRGS permanece no imaginário 

social como instituição exemplar [...] sendo lembrada pelos gaúchos como uma grande e 

atuante cooperativa”.  

Quanto ao comércio, a Cooperativa possuía grandes Armazéns, não só em Santa 

Maria, como também, em Rio Grande, Porto Alegre, Passo Fundo, Bagé, Cruz Alta, Cacique, 

Pelotas e outras cidades do Estado. Na saúde, criaram-se farmácias em Santa Maria, Rio 

Grande, Porto Alegre, Passo Fundo, Bagé, Cacique, Uruguaiana, entre outras cidades, além do 

Hospital Casa de Saúde em Santa Maria. Na indústria, havia a torrefação, fábrica de bolachas, 

fábricas de massas e confeitaria em Santa Maria: 

O crescimento da Cooperativa foi acelerado pelo fornecimento de milhares de 

toneladas de alimentos e outras mercadorias aos ferroviários de todo o Rio Grande 

do Sul. Essa grande organização era o ponto de referência para os produtores rurais 

da região e para os atacadistas. Rapidamente, a entidade tornou-se a maior 

cooperativa de consumo da América do Sul e a maior empresa comercial da Região 

Sul, tendo implantado filiais na Capital e em outras 14 cidades do Estado 

(FONTANA, 2015, p. 64 - 66).  

A entidade, então, tendo estruturado seus serviços de alimentação e saúde, voltou-se, a 

partir da década de 1920, com força, para a questão, considerada pela sua diretoria e 

Assembleia Geral como fundamental, a educação formal de seus sócios e familiares.  



Com recursos advindos de fundos ligados a Cooperativa, foi possível à criação de 

Escolas de Curso Elementar, que ofereciam formação básica para o público infantil e 

alfabetização para os adultos. No centro de Santa Maria, foram fundadas as Escolas de Artes e 

Ofícios – Seção Masculina e Seção Feminina, as quais vieram contribuir com o a formação 

profissional de meninas e meninos da região central do Estado.      

Conforme Flôres (2008), a Cooperativa planejava implantar uma pedagogia que 

contemplasse as necessidades da moderna tecnologia, sem esquecer-se de apresentar também 

dois temas importantes para a pátria, “conjugando ufanismo nacionalista com moralismo” 

(FLÔRES, 2008, p. 289). Em relatório posterior da Cooperativa, o autor destaca o sentimento 

de satisfação da Instituição, por essa iniciativa que abria a possibilidades de estudo para os 

filhos dos funcionários da Viação (Relatório de 1942, p. 6 e 7): 

[...] O esforço realizado pela nobre classe ferroviária, através de sua Cooperativa, 

durante quase três decênios, em prol de educação, representa o mais vigoroso 

esforço que jamais outras entidades conseguiram efetivar. Foram alfabetizadas 

21.760 crianças, não se computando as escolas turmeiras, que obedecem a outro 

plano de realização e mantida por verba especial. [...]. Dão, entretanto, os 

ferroviários por bem compensados os seus sacrifícios, por que si não o fizessem 

teriam a desventura de deixar seus filhos incultos e sem maior utilidade na vida 

social. [...] Inexistiam escolas públicas e o ensino particular era inacessível à bolsa 

do operário (FLÔRES, 2008, p. 292).  

No primeiro Estatuto da Cooperativa (Art. 2, parágrafo 2), Krebs (1996, p. 7) salienta 

que é colocada de forma clara, a atribuição da Instituição, “fundar, manter e auxiliar 

instituições escolares de artes e ofícios”. As escolas criadas e mantidas pela Cooperativa 

recebiam como alunos apenas os seus sócios, suas esposas e filhos: “O acesso dependia da 

apresentação de atestados de boa saúde e de vacinação, bem como certidões de nascimento, 

casamento ou de tutoria, conforme exigisse o caso” (FLÔRES, 2008, p. 288).    

Os Estatutos da Cooperativa diziam que, do lucro advindo de suas transações, 50% 

seriam destinados para a formação de um fundo de beneficência; destes, 25% deveriam ser 

destinados para a construção e manutenção de escolas de Artes e Ofícios e Escolas 

Elementares, ou seja, um quarto de todo o lucro deveria ser destinado para a educação 

(PEREZ, 1999, p. 107).  

Manoel Ribas, diretor comercial da Cooperativa (1914 a 1932), importou o modelo 

das escolas profissionalizantes francesas da época, criando as Escolas Masculina e Feminina 
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de Artes e Ofícios em Santa Maria, trazendo da Europa o maquinário usado nas aulas das 

Escolas. A CCEVFRGS criou, também, Escolas Elementares
12

 em Porto Alegre, Bagé, Passo 

Fundo, Rio Grande, Cacique e Gravataí e, aproximadamente, cem (100) Escolas Turmeiras
13

. 

As escolas criadas pela Cooperativa eram regulamentadas e seguiam as normas da Secretaria 

de Educação do Estado do Rio grande do Sul, na qual estavam inscritas e a fiscalização nessas 

Instituições eram feitas por religiosos católicos nomeados pelo Estado, os quais eram 

responsáveis pelos documentos, processos de seleção de alunos e professores, relação de 

matriculas, relatório de promoção e toda a correspondência (FLÔRES, 2008, p. 294 e 295).  

Para a obra de alfabetização, havia, além, da verba proveniente da Caixa de 

Aposentadorias e Pensões do Rio Grande do Sul, a “Economia de Fretes”, um desconto de 

50% a 75% sobre as mercadorias da Cooperativa transportadas pela Viação Férrea, que 

ajudava a manter as muitas escolas, pagando professores, comprando materiais didáticos e 

uniformes para os estudantes. As ações concretas da CCEVFRGS, começara com à criação da 

sua primeira escola em Santa Maria em 1917, a Escola de Artes e Ofícios Hugo Taylor e, em 

1921, tiveram início as aulas para as meninas na Escola de Artes e Ofícios Feminina.    

As Escolas Profissionais de Artes e Ofícios, criadas pela Cooperativa foram 

implantadas em cidades como Rio Grande, Gravataí, Cacequi e Santa Maria, e tinham como 

objetivo atender os meninos, com exceção de Santa Maria, que possuía também uma escola 

feminina. O propósito dessas escolas era formar mão de obra especializada para trabalhar na 

Viação Férrea ou mesmo ser uma alternativa profissional aos filhos dos ferroviários 

(FLÔRES, 2008, p. 316).  

No caso de Santa Maria, as duas escolas situavam-se em pontos importantes da cidade. 

A Escola de Artes e Ofícios – Seção Masculina localizava-se na Avenida Rio Branco, parte 

central e um dos eixos históricos da evolução da cidade. O lote para a construção foi 

adquirido pela Intendência Municipal, em 1917 e, em 13 de maio, foi lançada a pedra 

fundamental. Em 1922, iniciaram as atividades educacionais com matrícula de 232 alunos. 

Em 1933, foi denominada “Escola de Artes e Ofícios Hugo Taylor” e, em 1943, “Escola 

                                                           

12
 Oferecia aulas de alfabetização para adultos e formação básica para alunos com até 14 anos de idade.  Eram as 

chamadas “Primárias Mistas” (FLÔRES, 2008, p. 302).  
13

 As Escolas Turmeiras eram destinadas ao atendimento das famílias que residiam ao longo das vias férreas. 

Eram voltadas para a alfabetização e formação básica. Funcionaram entre os anos de 1932 a 1976. Inicialmente, 

atendiam trabalhadores das pedreiras exploradas pela VFRGS e, mais tarde, também a meninas e menino filhos 

dos ferroviários e agricultores moradores de regiões de difícil acesso. Geralmente, era apenas uma professora 

que atendia as turmas, que não poderiam ser de menos de 15 estudantes e deveriam residir na vizinhança 

(ALCÂNTARA, 2015, p. 73). 



Industrial Hugo Taylor”. Apenas três anos após o início das aulas, as primeiras oficinas 

destinadas à formação técnica-profissional, como as seções de ajustagem, eletricidade, entalhe 

em madeira e tornearia mecânica, já estavam em funcionamento (FLÔRES, 2008, p. 317).     

As aulas na Escola de Artes e Ofícios – Seção Feminina iniciaram com o Curso 

Elementar Feminino, em 1921, em uma casa provisória na Vila Belga; dois anos depois, em 

1923, mudaram para um novo prédio, localizado na Rua Ernesto Becker, na mesma vila e, 

para o local definitivo, Rua José do Patrocínio, nº 85, na Vila Belga, em 1930, em terreno 

próximo à Praça Cristóvão Colombo (atual Praça Eduardo Trevisan) (FONTANA, 2015, p. 

65).  

A Cooperativa inaugurou, no início do século XX, as Escolas de Artes e Ofícios - 

Seção Masculina e Seção Feminina, todas equipadas com maquinários importados da Europa 

e baseada em modelo Frances, no entanto, o ensino público, em Santa Maria, continuava a ser 

para uma minoria e estava longe de alcançar uma grande parte da população da região, no 

final do século XIX e início do XX, ainda eram poucos os jovens que tinham a oportunidade 

de estudar. Esse é o tema que será objeto de análise na próxima seção.    

 

2.3 A EDUCAÇÃO NO INICIO DO SÉCULO XX EM SANTA MARIA 

 

Com a introdução da República, a oferta do Ensino Público, em Santa Maria, 

continuava insuficiente para atender as crianças, pois a cidade possuía apenas uma escola 

gratuita mista, uma só para meninas e três para os meninos, nas quais trabalhavam duas 

professoras e três professores (BELTRÃO, 1979, p. 357). Conforme João Belém (2000, p. 

214), “o estado material das escolas públicas no tempo do Império era miserando. Sob o novo 

regime, por muito tempo, continuou a sê-lo, pelo menos, em Santa Maria”. Foi apenas no ano 

de 1838 que o município obteve sua primeira aula pública (BELÉM, 2000, p. 210). 

No ano em que Santa Maria recebe sua primeira Escola Pública, em 1838
14

, no 

Império havia 441 escolas primárias.  E, em toda a Província do Rio Grande do Sul, no ano de 

1846, funcionavam apenas 51 Escolas Primárias, das quais 36 eram para o ensino dos 

meninos e apenas 15 para as meninas. No caso de Santa Maria, eram 39 alunos e 16 alunas, 

em 1849, atendidos pelo poder público (ROSSATO, 1998, p.125). 

                                                           

14
 “Pelo Ministério da Fazenda e Interior da República Rio-Grandense é criada a primeira escola pública na 

Freguesia de Santa Maria da Boca do Monte” (BELTRÃO, 1979, p. 116). 
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Na categoria de Vila
15

, Santa Maria, no ano de 1860, possuía apenas duas aulas 

públicas
16

, sendo uma mista e a outra para o sexo masculino, embora “tivesse população 

escolar que comportava quatro aulas públicas.” No ano de 1879, é criada a terceira escola 

pública; nesse caso, as meninas foram contempladas, tendo como professora nomeada Maria 

das Dores de Barros; em 1885, conforme Belém (2000, p. 210 e 211), a cidade de Santa 

Maria
17

 possuía cinco colégios particulares. O padre Klein era o diretor de um desses 

Colégios, onde ensinava as disciplinas Elementares no idioma alemão. Os meninos recebem 

uma nova escola pública em 1888, tendo como professor o normalista Odorico A. Xavier. No 

ano seguinte, é criada, nas proximidades da Estação Férrea, mais uma escola, sob a regência 

do professor José Barbosa Granja. “Assim sendo, ao ser proclamada a República, existiam na 

cidade cinco escolas provinciais, uma mista, uma feminina e três masculinas”. Nestas escolas, 

trabalhavam duas professoras e três professores (BELÉM, 2000, p. 211).  

Se, em Santa Maria, no final do século XIX, as escolas públicas eram inexpressivas e 

poucas para atender a demanda por vagas, a situação era outra no setor particular. No ano de 

1887, o professor Porfírio Barbosa Madureira fundou o Colégio Madureira com cinco salas de 

aulas, sendo destas 3 de ensino nacional e duas de alemão, atendendo 114 alunos do sexo 

masculino (SILVEIRA, 1998, p.138).  

Tanto os religiosos maristas como as franciscanas já vinham destacando-se na área 

educacional na cidade. O sacerdote católico Caetano Pagliuca, vindo da Itália, juntamente 

com outros irmãos maristas franceses, fundou o Colégio São Luís
18

, em fevereiro de 1904, na 

Rua do Acampamento nº 23, para o Ensino Primário. É desta época também, o Ginásio Santa 

Maria (Ensino Primário e Secundário), em edifício próprio na Rua Floriano Peixoto nº 1217, 

para receber estudantes do sexo masculino, e o Colégio Sant’ Anna, para atender as meninas, 

ambos de 1905 (BEBER, 1998, p. 15 e 16). Nas décadas de 1920 e 1930, as irmãs 

franciscanas e os irmãos maristas atuaram como administradores e professores nas Escolas de 

Artes e Ofícios da Cooperativa dos Ferroviários em Santa Maria.  

                                                           

15
 “Em 1857, o território da Freguesia de Santa Maria da Boca do Monte separa-se de Cachoeira do Sul, 

ocorrendo a emancipação administrativa, sendo elevada à categoria de Vila (Lei Provincial n. 400)” (LOPES, 

2002, p. 110).  
16

 Conforme Belém (2000), a população da Vila de Santa Maria da Boca do Monte, em 1858, era de 2.905 

habitantes, existindo possivelmente demanda para mais escolas públicas em 1860.    
17

 Em 1876, a Vila é elevada à categoria de cidade com o nome de Santa Maria da Boca do Monte (Lei 

Provincial n. 1013) (LOPES, 2002, p. 111).  
18

 O Colégio Santa Maria tem hoje sob sua assistência o antigo Colégio São Luís na um na Vila Renascença e 

outro na COHAB Santa Marta.  



É interessante perceber que a origem histórica da Escola Olavo Bilac está ligada ao 

momento em que o ensino público em Santa Maria começa a ter maior expressão, fato 

ocorrido com a criação, por parte da Província do Rio Grande, do Colégio Distrital, em 27 de 

agosto de 1901, do Ensino Elementar e Ensino Complementar. No seu primeiro ano de 

funcionamento, o Colégio Distrital registrou uma matrícula de 105 alunos do sexo masculino 

e 85 do sexo feminino, seu primeiro diretor foi o Prof. Cristóvão da Nóbrega Lima e as 

professoras eram as normalistas, Margarida Lopes
19

 e Carlinda Amorim (SILVEIRA, 1998, p. 

139). Entre os anos de 1901 a 1957, o Colégio Distrital teve várias transformações, recebendo 

outras denominações, como Escola Complementar (1906), e no ano de 1908, ocorre uma 

interrupção das atividades escolares, voltando a funcionar em 1928, sob a direção da 

Professora Margarida Lopes, formando sua primeira turma do Magistério em 1931 

(SILVEIRA, 1998, p. 139). A Escola Complementar passa a se chamar Escola Normal Olavo 

Bilac, em 1941, sendo criados os Cursos Ginasial e Normal. “Em 1954, desanexou o 2º ciclo 

do Ensino Secundário, passando os alunos a integrarem o Colégio Estadual de Santa Maria, 

depois denominado Colégio Estadual Manoel Ribas” (RECHIA, 2006, p. 268).  

A Escola Normal Olavo Bilac transformou-se em Instituto Estadual de Educação 

Olavo Bilac em 1962, desempenhando relevante papel na formação intelectual e profissional 

das mulheres santa-mariense, preparando-as para o exercício do magistério. Apesar de não ser 

unicamente feminino, o número de moças estudando no Colégio Olavo Bilac, sempre foi 

superior ao de rapazes (BEBER, 1998, p. 21; BELÉM, 2000, p. 216; BELTRÃO, 1979, p. 426 

- 545).  

O ensino particular, de influência católica
20

, em Santa Maria, começa a se 

desenvolver, como já dito acima, a partir da criação do Colégio São Luís pelo sacerdote 

Caetano Pagliuca, em 1904. O Ginásio Santa Maria, fundado pelos Irmãos Maristas, voltado 

para a formação dos meninos, hoje é denominado Colégio Santa Maria. Já o Colégio 

Sant’Anna, sob a direção das Irmãs Franciscanas, recebendo apenas as meninas. Mais tarde, 

para fazer um contraponto ao ensino católico, e oferecer novas possibilidades de ensino, 

vieram para Santa Maria os Protestantes: Anglicanos, Batistas e Metodistas, sendo que os 

                                                           

19
 Conforme Borin (2012, p.  329 e 330), a professora Margarida Lopes recebeu o título de benemérita da Loja 

Maçônica Luz e Trabalho por sua atuação no magistério público, pois defendeu o ensino laico e era contrária à 

influência do catolicismo na educação em Santa Maria: “o ingresso de professores na maçonaria, especialmente 

dos que atuavam na instrução pública, era facilitada para que os maçons tivessem acesso e influência na 

formação laica dos setores populares”.  
20

 “Para a Igreja Católica, a escola pública leiga representava um perigo para a alma do jovem e a promoção da 

vinda de ordens religiosas para atuar também no ensino era uma das estratégias em prol do monopólio da crença, 

dificultada não somente pelo laicismo mas também pelo anti-clericalismo” (BORIN, 2012, p. 324).   
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últimos fundaram o Colégio Centenário, em 1922. Consequentemente, a partir de então, de 

acordo com Borin (2012, p. 322 - 324), o campo educacional em Santa Maria, passa a ser um 

espaço de tensão e disputas:  

O campo educacional santa-mariense não foi apenas dinâmico, mas também um 

espaço de tensão entre seus agenciadores pela hegemonia do saber, pois membros da 

maçonaria procuravam influenciar nos centros de educação pública para conter o 

ensino religioso e contestar os dogmas católicos. A Igreja católica, por seu turno, 

através de documentos papais, proibia os fiéis de participarem de sociedades 

secretas.  

Dentre as escolas públicas que começaram a funcionar, em Santa Maria, no início do 

século XX, havia o Grupo Escolar João Belém (1937), Grupo Escolar Coronel Pilar (1939) e a 

Escola Industrial Dr. Cilon Rosa (1946)
21

, destacando-se que essas instituições de ensino 

eram estaduais e acolhiam meninas e meninos.  

Diante da necessidade e da pouca oferta de escolas públicas com ensino 

profissionalizante
22

, nas primeiras décadas do século XX, a Cooperativa, através do seu 

Departamento do Ensino e Educação, criou escolas voltadas a preparar para o mercado de 

trabalho os filhos e filhas dos associados. Assim, são criadas em Santa Maria as Escolas de 

Artes e Ofícios (EAO) Hugo Taylor (para meninos) e Santa Terezinha (para as meninas), para 

os quais “dedicou-se a Cooperativa, com fundo de benemerência social, com especial zelo, ao 

fomento do ensino intelectual e profissional. [...]. Com essa nobre finalidade, foi criado o 

Departamento do Ensino e Educação” (Revista do Cinquentenário da CVFRS, p. 35).  

O Regulamento Interno das Escolas de Artes e Ofícios da Cooperativa da Viação 

Férrea do Rio Grande do Sul, conforme Rangel (2007, p. 46), apresenta os objetivos das 

Escolas de Artes e Ofícios: “ministrar uma sólida educação profissional, intelectual, moral e 

física aos alunos, de modo a torná-los aptos para a vida social”. No entender desse autor, a 

                                                           

21
 Entre outras que ainda não tem suas histórias conhecidas, por falta de quem as busque estudar e divulgar.   

22
 Segundo Rangel (2007, p. 38 e 39), o ensino profissionalizante de jovens brasileiros remonta ao Império, 

quando jovens em situação de vulnerabilidade eram alfabetizados e preparados para o mundo do trabalho nas 

Casas de Educando Artífices, “sob forte disciplina de inspiração militar”. Com a República, tem início um 

processo de articulação entre as esferas pública e privada, conjugando interesses estatais e empresariais, surgindo 

em São Paulo o Liceu de Artes e Ofícios dos Padres Salesianos (1885) e o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo 

(1883). “Quando se estuda o ensino profissionalizante, deve-se ter em conta que educar para o trabalho carrega 

um conjunto de pressupostos de ordem moral, social, econômica e política, que se articulam discursivamente no 

sentido de localizar o trabalhador enquanto ator social assujeitado às exigências do modo de produção 

capitalista”.  



forma como foram organizados os cursos demonstram a hegemonia das aulas práticas
23

 sobre 

a teoria, que, de acordo com o Capítulo III do Regulamento Interno (§1º, Art. 7º), seria 

“restrita às necessidades da prática, eliminando-se as concepções puramente abstratas, sem 

aplicações necessárias e úteis”. Ainda conforme o Regulamento Interno (§ 2º, 3º e 4º do Art. 

7º), as aulas teóricas poderiam ser reduzidas de 50 para 30 e minutos e jamais ultrapassar 30 

horas semanais, sendo que o horário entre 13h e 17h do turno da tarde seriam apenas aulas 

práticas.   

   

2.3.1 Escola de Artes e Ofícios “Hugo Taylor”  

 

O engenheiro Goetze projetou o prédio da Escola de Artes e Ofícios, dos meninos, 

com três partes: o prédio principal, com 25m de frente e 12 de fundos, onde estavam previstas 

as oficinas, alojamentos, secretarias, etc., e as duas outras partes com pavilhões para oficinas. 

O edifício com dois andares mais o subsolo ficou pronto em 1921. Foi inaugurado em 1º de 

maio de 1922, com oficinas de carpintaria, eletricidade, fundição, funilaria, mecânica e 

modelagem: 

Em sessão extraordinária e soleníssima, tinha lugar a inauguração da benemérita 

Escola (seção masculina) e do majestoso edifício em cujas dependências destinadas 

às aulas elementares e às de ensino técnico, o material existente representava o que 

demais moderno e adiantado se conhecia então (BELÉM, 2000, p. 226).    

Conforme Flôres (2008, p. 335) o ensino religioso nas Escolas Profissionalizantes não 

era neutro e sim uma prática e ensino diário do catolicismo, mesmo que se preocupasse em 

passar a ideia de neutralidade; no entanto, era obrigatório o respeito com as “lições de sã 

moral aos alunos para o incremento da cultura física”. Rangel (2007, p. 51) destaca que, no 

Regulamento Interno das Escolas de Artes e Ofícios (Anexo B) da Cooperativa, em Santa 

Maria, havia incentivo para a formação cívica e moral dos estudantes. Os rapazes recebiam 

instrução militar no último ano do curso Técnico ou do Ginásio, com direito a receber 

certificado de serviço militar ao final de um ano de instruções.   

                                                           

23
 “Essa ênfase pode ser explicada com duas contextualizações. [...] na década de 1930, uma forte tendência 

contra a educação livresca, bancária e excessivamente teórica, [...], a tradição educacional brasileira, que 

chegava aos anos de 1930, primava por escolas profissionais “para os pobres”, sem permitir acesso ao ensino 

superior reservado às elites” (RANGEL, 2007, p. 46).  
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Na inauguração da Escola Masculina, Walter Jobim, advogado da Cooperativa, foi o 

orador oficial do evento e destacou a vocação da Instituição de ensino em preparar os jovens 

para o mercado de trabalho:  

Conforme o orador oficial, que também coordenou toda a cerimônia, o Dr. Walter 

Jobim. Ele fez questão de salientar em seu discurso que naquele dia "inaugura a 

escola do trabalho" Isto vem a confirmar a preocupação dos associados em preparar 

seus filhos intelectualmente e profissionalmente para o mercado de trabalho, que 

naquela época apresentava grandes carências de técnicos especializados (PEREZ, 

1998, p. 111). 

O currículo da Escola de Artes e Ofícios “Hugo Taylor” 
24

 organizava-se em Curso 

Primário (3 anos), Curso Preparatório (2 anos) e Curso Técnico (3 anos). As disciplinas eram 

desenho industrial, escultura, pintura, ginástica e exercícios militares, matemática, mecânica, 

eletricidade, português, Frances, ciências, história pátria e geografia (FLÔRES, 2008, p.319).  

A Escola iniciou seus trabalhos atendendo 124 alunos nos 1º, 2º, 3º e 4º anos do Curso 

Primário durante o dia e 114 alunos no turno da noite (BELÉM, 2000, p. 226; MELLO, 2010, 

p.195). Em 1923, já tinha 277 alunos matriculados, passando neste mesmo ano a ter internato 

na escola. Entre os anos de 1922 a 1925, foram construídos novos espaços para aulas de 

carpintarias, marcenaria, ferraria, refeitórios, dormitórios e sala para recreação dos estudantes. 

A escola encerrou o ano letivo de 1925 com 225 alunos no período diurno e 131 estudantes no 

noturno,  

Os Cursos Profissionalizantes oferecidos aos alunos eram tipografia, ajustagem, 

fundição, marcenaria, mecânica e construção civil, carpintaria, funilaria, fundição, ferraria, 

eletricidade e mecânica, além do ensino formal Elementar. No entender de Perez (1998, p. 

121): 

Esta grande variedade de cursos oferecidos vem comprovar a sintonia que existiu 

entre a direção da escola e a direção da Cooperativa com as necessidades do 

mercado de trabalho. Eles não mediam esforços para ampliar ou adaptar o espaço 

físico da escola para a instalação de novos equipamentos ou até mesmo para a 

fabricação de novos equipamentos ou maquinários. 
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 Nome dado em homenagem ao Engenheiro Diretor da Brazil Railway, Hugo Taylor.  



Naquela época, ao final de cada ano era apresentada a comunidade escolar e as 

autoridades da região os trabalhos feitos pelos alunos no curso do ano. Era uma maneira de 

mostrar a todos que os investimentos da Cooperativa com a Escola e educação dos jovens 

estavam dando certo. Todo o gasto era mantido pela Cooperativa, desde a compra do terreno, 

o projeto arquitetônico, a execução da obra, os móveis, as máquinas, livros, pagamento de 

professores e funcionários, a manutenção, atendimento médico e dentário, entre outras 

despesas; por isso, era “necessário demonstrar aos associados que os grandes volumes de 

recursos aplicados nas escolas apresentavam um ótimo retorno através da educação e da 

qualificação dos seus filhos” (PEREZ, 1998, p. 127). 

Entre os trabalhos apresentados pelas alunas, estavam pinturas, corte e costura e 

bordado. Os trabalhos, tanto dos meninos como das meninas, eram colocados à venda para os 

visitantes; quando não eram vendidos nas exposições eram enviados aos armazéns para serem 

comercializados. Essa era uma das formas das instituições de ensino obter recursos para 

comprar matéria-prima. A exposição de 1926 fez tanto sucesso que no ano seguinte, contou 

com o prestígio do governador do Estado, Getúlio Vargas, e com uma comissão para escolher 

e premiar o melhor trabalho. Em 1928, o governador retorna à escola para acompanhar a 

exposição, quando a Viação Férrea passou a oferecer prêmios aos melhores trabalhos de cada 

categoria, sendo este uma medalha de ouro. Tal sucesso alcançaram as exposições que, no ano 

de 1929, os trabalhos foram enviados para serem expostos em Porto Alegre, sendo a 

exposição inaugurada pelo governador. Mais tarde, os trabalhos dos alunos chegaram a ser 

apresentados em exposições nos Estados de Paraná e São Paulo (PEREZ, 1998, p. 127). Nesse 

sentido, acrescenta Krebs (1996, p. 09): “Os melhores alunos, os primeiros das classes 

recebem, ao fim de cada ano, premiações pelo desempenho, inclusive constando, nos 

relatórios pesquisados, viagens de estudo para a Europa onde frequentavam cursos de 

aperfeiçoamento”. 

Mello (2010, p. 196) destaca a presença do artista Iberê Camargo (1914-1994) entre os 

estudantes da Escola de Artes e Ofícios. O pintor era filho de pai e mãe ferroviários. Nascido 

em Restinga Seca, começou sua aprendizagem em pintura na Escola, em 1927. No de 1930, 

participou de uma exposição de trabalhos, quando sua pintura foi premiada com o primeiro 

lugar na sua categoria. Muitas eram as áreas de atuação das Escolas de Artes e Ofícios de 

Santa Maria e seus estudantes: 

Em todos os empreendimentos da Cooperativa, as escolas de arte e ofícios de Santa 

Maria ofereceram sua colaboração, construindo móveis, aberturas, acessórios, 
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equipamentos, etc. Foram encontrados exemplos de colaboração com outras 

instituições que não tinham nenhuma ligação com a Cooperativa ou mesmo com a 

ferrovia [...] (PEREZ, 1998, p. 138). 

Em março de 1943, com a publicação do Decreto lei nº 11. 911, a Escola Masculina de 

Artes e Ofícios passou a chamar-se Ginásio Industrial Hugo Taylor e, mais tarde, de Escola 

Industrial Hugo Taylor. Nesta época, foram extintos o Curso Primário, o Curso Preparatório e 

o Técnico, sendo estes dois últimos substituídos pelo Curso Oficial Industrial com duração de 

quatro anos. A partir desse momento, os filhos dos associados perderam a exclusividade sobre 

as vagas e tiveram que concorrer em igualdade de condições com outros meninos (PEREZ, 

1998, p. 136-137). 

Conforme Flôres (2008, p. 320), a partir da industrialização da escola o currículo se 

organizou em “Ciclos” Primário (4 anos) e um Profissional (5 anos), dividido em dois 

Preparatórios e três anos de Curso Técnicos, sendo que no turno da manhã eram ministradas 

aulas de formação teórica e à tarde os ensinamentos práticos nas oficinas.  

A Escola de Artes e Ofícios formou sua última turma de artífices em 1962, encerrando 

suas atividades oficialmente em 1986
25

. Os professores foram demitidos e os móveis e 

equipamentos foram vendidos. Antes disso, no entanto, a Cooperativa, nas décadas de 1940 a 

1960, passa por dificuldades financeiras e começa a se desestruturar (MELLO, 2010, p. 198), 

devido, sobretudo, à acelerada decadência da Viação Férrea, na segunda metade do século XX 

(BEBER, 1998, p. 18). 

Em fevereiro de 1990, a CCEVFRGS vendeu as instalações do Colégio Hugo Taylor a 

Nélida S. Saccol da Silva, que manteve o contrato de aluguel até o ano de 1992. Funcionou 

ali, no prédio principal, de 1982 até o início da década de noventa, uma Instituição de ensino.  

 

2.3.2 Escola de Artes e Ofícios Santa Terezinha  

 

A Escola de Artes Ofícios – Seção Feminina
26

 começou a receber as filhas dos 

ferroviários no ano de 1921, numa casa da Vila Belga, cedida pela diretoria da Viação Férrea. 
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 Em 1990, foi vendido o prédio que, por muito tempo abrigou a Escola Masculina e “passou a ser 

descaracterizada enquanto símbolo e arquitetura que agregava valor social à paisagem da Av. Rio Branco e a 

memória da comunidade” (MELLO, 2010, p. 198).  
26

 “[...] para resolver um antigo problema que afetava as mulheres das famílias ferroviárias. Estas, até então, 

ficavam relegadas em termos de prioridade de acesso à educação, fato notório até pelo menos os anos 30, quando 

se disseminaram as escolas de educação elementar mistas da Cooperativa” (FLÔRES, 2008, p. 333).  



De imediato, ofereceu matrículas para 60 alunas. Logo, o espaço mostrou-se pequeno. A 

Cooperativa mandou construir um prédio, na Rua Ernesto Beck, nº 2144, que originalmente 

seria para uma padaria; no entanto, foi emprestado para sediar a Escola das meninas, sendo 

inaugurado no dia 1º de junho de 1923, com matrícula de 121 alunas. Diante da enorme 

procura por vagas, o espaço já nascia insuficiente (MELLO, 2010, p. 200; PEREZ, 1988, p. 

137).   

 

Figura 3 - Escola de Artes e Ofícios Santa Terezinha, 1930. 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo da Casa de Memória Edmundo Cardoso, Santa Maria.  

 

O projeto para as aulas e educação das meninas avançava rapidamente e os espaços 

físicos pensados até o momento eram pequenos demais para atender a demanda feminina. 

“Isso fez com que a Cooperativa adquirisse um prédio especialmente para a instalação da 

escola [...] junto à Praça Cristóvão Colombo [...] a Cooperativa terminou comprando os 

terrenos que ficavam em torno dele” (PEREZ, 1988, p. 138). 

Assim, a CCEVFRGS adquiriu um terreno da família Von Bock nas proximidades da 

Vila Belga, dando início a construção de um novo e definitivo edifício (Anexo A) para abrigar 

a Escola Feminina, destinado a internato, externato e instalações para o Ensino Profissional e 

o Curso Elementar Feminino
27

. Para o Curso Elementar, o tempo era de 4 anos e para o Curso 
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“Por seu lado, a “Escola Santa Terezinha” constituiu-se na única exceção de escola com caráter 

profissionalizante para o sexo feminino, que começou a funcionar como um Curso Elementar Feminino em 11 de 

junho de 1924” (FLÔRES, 2008, p. 317).  



37 

 

 

Complementar eram necessários 3 anos, sendo que se acrescentava a esses dois, o Curso de  

Trabalhos Manuais (FLÔRES, 2008, p. 317- 334; ALCÂNTARA, 2015, p. 196).  

As próprias mulheres, na época, levantavam dois argumentos que consideravam 

importantes e que justificavam a criação de uma escola voltada para a formação das moças de 

Santa Maria e região: 

Elas é que passavam a maior parte do tempo com os filhos e, dessa forma, a 

responsabilidade sobre a educação deles era maior. Outro argumento utilizado era de 

que elas poderiam ficar viúvas e teriam que assumir o sustento da família; assim, 

deveriam estar preparadas (PEREZ, 1998, p. 137). 

A Cooperativa comprou ano de 1924, um terreno para a construção do prédio da 

Escola de Artes e Ofícios Feminina, um quarteirão limitado pelas Ruas José do Patrocínio, 

Ernesto Beck, André Marques e 13 de Maio, em frente à Praça Cristóvão Colombo
28

 (Figura 

4). Na área adquirida já existiam algumas casas e um chalé, os quais passam a ser ocupados 

como salas de aulas pela Escola (Anexo D). “A grande demanda de alunas culminou com a 

construção de uma grande edificação que foi concluída em 1929” (MELO, 2010, p. 199). Os 

novos espaços receberam 275 alunas matriculadas no Curso Complementar e 70 nas aulas de 

Trabalhos Manuais, sendo que, destas, um total de 50 estudantes eram do sistema de internato 

(ALCÂNTARA, 2015, p. 196). A Planta do Prédio (Anexo A) foi construído pela 

Cooperativa para as aulas das meninas. A Instituição de ensino oferecia internato para as 

meninas que vinham de outras regiões; no entanto, era realizada uma minuciosa e exigente 

seleção, a fim de escolherem as que preencheriam as vagas disponíveis. Havia uma comissão 

composta de engenheiros da Cooperativa que elaboravam regulamentos internos, que eram 

entregues aos pais ou responsáveis que estivessem interessados em uma vaga, e, deveriam ser 

observados e obedecidos pelas internas (Anexo B). 

O terreno para a construção da Escola foi adquirido de Rodolfo Schilling (FOLETTO, 

(Org.) 2008). Dessa forma, entre os anos de 1921 a 1929 (Figura 5), “a Escola tem uma 

trajetória de desenvolvimento, não apenas na questão educacional, mas também no seu 

aspecto físico” (KREBS, 1996, p. 10).  

A inauguração da Escola Feminina ocorreu no dia 14 de maio de 1930 pelo então 

diretor da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, Fernando Pereira. Instalada nas novas 
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 Atual Praça Eduardo Trevisan e popularmente conhecida como “Praça do Maneco”.   



dependências, a Instituição de ensino recebeu a denominação de Escola de Artes e Ofícios 

“Santa Terezinha do Menino Jesus”. 

  

Figura 4 - Praça Cristovam Colombo, 1903. 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo da Casa de Memória Edmundo Cardoso, Santa Maria.  

Figura 5 - Prédio da Escola Santa Terezinha em fase final de construção, 1929. 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo da Casa de Memória Edmundo Cardoso, Santa Maria.  

A parte pedagógica e administrativa da Escola ficou aos cuidados das Irmãs 

Franciscanas do Colégio Sant’ Anna até o ano 1942, quando, em 1943, por meio de um 

processo de arrendamento, passa à responsabilidade do Governo do Estado do Rio Grande do 
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Sul. No ano de sua inauguração, a Escola matriculou 343 alunas, distribuídas entre as Séries 

Iniciais até o Curso Complementar (MELLO, 2010, p. 199; PEREZ, 1998, p. 141).   

 

Figura 6 - Alunas da 6ª série. Santa Terezinha. Aula de piano, décadas 1930-1940. 

  

 
 

Fonte: FERNANDES, 2011, p. 30. 

 

A Escola Santa Terezinha seguia o modelo dos Liceus Franceses de ensino, onde se 

preocupava não só com a formação intelectual como também os ofícios, era o Curso de 

Técnicas Domésticas (Figura 7), com aulas de corte e costura, bordado, chapelaria, culinária e 

pintura (ALCÂNTARA, 2015, p. 196; PEREZ, 1998, p. 140). A educação que as jovens 

filhas e esposas dos ferroviários recebiam tinha como foco prepará-las para as atividades do 

lar:  

Com a ideia de oferecer ensino técnico, sem desconsiderar o humanista, a prioridade 

pedagógica da escola estava em oferecer ensino profissional adequado à formação 

feminina, especialmente no que dizia respeito à capacitação para trabalhos 

domésticos ou a profissionalização na atividade de modista (FLÔRES, 2008, p. 333 

e 334).   

No curso de Música, as alunas escolhiam entre teoria e solfejo (Figura 6). De acordo 

com Perez (1998, p. 139), para melhor atender as meninas a Cooperativa, além de adequar os 

espaços, adquiriu novos instrumentos para as aulas de música, como piano, violino e 

bandolim.  



Figura 7 - Local de aulas de Música e Técnicas Domésticas, década 1930. 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo do Memorial do Colégio Manoel Ribas, Santa Maria.   

Além do ensino regular, nesta época era muito valorizado o ensino de educação moral 

e cívica e religião, quando as alunas aprendiam e cantavam hinos e cânticos patrióticos, 

estudavam a “História Pátria” e aprendiam a exaltar a nacionalidade e os seus personagens 

mais importantes. Tudo isso ensinado com muita influência da religião católica, apesar de se 

dizer sempre que a escolha religiosa era livre e de cada um, desde que obedecidas as “lições 

de sã moral aos alunos para o incremento da cultura física” (FLÔRES, 2008, p. 335). De 

acordo com Rangel (2007, p. 51), o próprio Regulamento Interno da EAO enfatizava o 

preparo cívico e moral dos alunos no Art. 19: “sempre que houver possibilidade, o professor 

exaltará as ações meritórias e nobres dos alunos, assim como nas vésperas dos feriados 

nacionais fará uma preleção sobre a data respectiva”. Conforme Alcântara (2015, p. 196), o 

ensino na Escola Santa Terezinha “seguia a doutrina católica com aulas ministradas pelas 

irmãs, enquanto algumas aulas de ofícios contavam com a colaboração de mulheres leigas da 

comunidade”.  

As irmãs franciscanas eram muito exigentes em relação à disciplina e às questões 

pedagógicas. A aluna não poderia ultrapassar cinco faltas por mês, não justificadas, que 

automaticamente era desligada da escola. As avaliações eram realizadas por bancas de exames 

compostas por pessoas com boa formação, entre professores e outros profissionais. A 

aprovação para o próximo ano dependia de ser ou não aprovada pelos avaliadores da banca. 

Esse sistema funcionou até 1933 (PEREZ, 1998, p. 143). 



Figura 8 – Estudantes e professora da Escola Santa Terezinha, 1937. 

 

 
Fonte: MORALES, 2008, p. 40. 

 

Em cada final de ano letivo, eram organizadas exposições com os trabalhos feitos ao 

longo do ano. Nesta ocasião, a comunidade santa-mariense visitava e apreciava trabalhos 

como pinturas, bordados, confecções, doces e conservas, entre outros. Os melhores recebiam 

o Prêmio “Viação Férrea”, que consistia em uma medalha de ouro, doada pela VFRGS. 

Durante a mostra, os produtos/trabalhos confeccionados pelas estudantes podiam ser 

adquiridos pelos visitantes (PEREZ, 1998, p. 144). 

Nesta época, a Cooperativa da Viação Férrea, devido à precariedade da oferta de 

escolas no interior do Estado, criou muitas turmas de alfabetização em diferentes localidades 

do Rio Grande do Sul. No entanto, faltavam professores para essas turmas. A alternativa 

encontrada foi a própria Escola de Artes e Ofícios formar esses profissionais. Dessa forma, a 

Escola Santa Terezinha foi autorizada pela Secretária de Educação do Estado a incluir no seu 

currículo a habilitação para o “Exercício do Magistério” 
29

, componente curricular que 

permitia que as moças, ao concluir o Curso Elementar com períodos de 4 anos e o Curso 

Complementar de mais 3 anos,  pudessem se dedicar ao magistério (Fotografia 9). Este Curso 
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 “Durante muito tempo, a profissão de professora foi praticamente a única em que as mulheres puderam ter o 

direito de exercer um trabalho digno e conseguir uma inserção no espaço público, dado que os demais campos 

profissionais lhes foram vedados. O fato de não ingressarem nas demais profissões, acessíveis somente ao 

segmento masculino, e a aceitação do magistério, aureolado pelos atributos de missão, vocação e continuidade 

daquilo que era realizado no lar, fizeram que a profissão rapidamente se feminizasse” (ALMEIDA, 1998, p. 23 e 

24). “Visto como continuação do papel de mãe, o de professora é, desde o início, encarado como profissão 

feminina bem aceita socialmente” (LOURO, 1987, p. 14).  



foi inaugurado em 1934 e, conforme Perez (1998, p. 145), no mesmo ano já teve o Exame de 

Admissão para selecionar as alunas que fariam parte da primeira turma do Curso 

Complementar. As estudantes da Escola Santa Terezinha eram contratadas pela Cooperativa 

para ministrarem aulas de alfabetização nas escolas Turmeiras, salas de aulas distribuídas ao 

longo da via férrea (PEREZ, 1998, p. 142). 

 

Figura 9 - As meninas do Curso de Magistério, 1936.  

 

 
Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo do Memorial do Colégio Manoel Ribas, Santa Maria.  

 

As meninas passam, a partir de 1940, a ter na Escola Santa Terezinha o Curso de 

Datilografia, que preparava as jovens para trabalharem no comércio. No entanto, ao mesmo 

tempo em que a escola amplia a oferta de cursos, termina com as turmas do 1º, 2º, 5º, 6º e 7º 

anos do Ensino Primário, restando somente as Turmas do 3º, 4º e 5º anos em 1942 (PEREZ, 

1989, p. 146). A escola também ofereceu, como diferencial, um Curso Extracurricular, aberto 

à comunidade feminina e não era exigido da participante formação anterior: o Ensino de Corte 

e Costura. O prédio da Escola Santa Terezinha também foi sede dos Congressos Pedagógicos, 

(Figura 10) que reuniam todos os docentes das escolas da Cooperativa, por aproximadamente 

uma semana, em período de férias. A temática dos Congressos de Formação Continuada dos 

professores era: Administração Escolar, Didática de Ensino e Catequese (ALCÂNTARA, 

2015, p.197). Rangel (2007, p. 49) lembra que o Relatório Anual da Cooperativa de 1933 (p. 

62-63) destaca os temas trabalhados nos Congressos Pedagógicos, com os diretores e gestores 

das escolas: “a importância e o fim do ensino moral, organização material, didática e 

disciplinas das escolas, assim como emulação, recompensas e castigos”. Já com os 
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professores, os temas tratados e estudados eram: “missão do educador, ensino cívico; escola 

nova; cultura física e higiênica; leitura dos principiantes; cálculos dos principiantes; 

geografia; gramática; história pátria; nova ortografia e lições da bíblia”. Completavam-se os 

Congressos com três dias de “retiros espirituais do professorado”. Enfim, conclui o autor que 

“a organização das temáticas fala por si mesma e enfatiza o caráter moralizante, confessional 

e disciplinador que cercava a educação dos alunos da EAO”.  

A Cooperativa enquanto esteve como mantenedora da Escola Santa Terezinha, possuía 

salas apropriadas para as funções de ensino técnico, com mobiliário e maquinário importado 

da Europa, máquinas de utensílios de cozinha em inox e uma máquina de lavar louças 

industrial vinda da Alemanha (ALCÂNTARA, 2015, p.197). Conforme Perez (1998, p. 140 e 

141), o prédio que abrigou a Escola Feminina, que começou a ser construído em 1927 e 

inaugurado em 1930, contava com amplas salas de aulas, bem ventiladas e iluminadas, 

refeitório, lavanderia, padaria, capela, e instalações para o internato.  

De acordo com Krebs (1996), a Escola Santa Terezinha preocupou-se para que nada 

faltasse à boa educação e preparo das alunas, sem que suas famílias preocupassem-se com 

gastos, não precisando pagar
30

 nada à escola para seu pleno funcionamento, antes pelo 

contrário:  

Fornece todos os móveis necessários para o internato (aparelhamento da cozinha, 

roupas de cama e banho para as internas), e também os uniformes para todas as 

alunas (internas e externas) e material escolar. Mantém, também, além do corpo 

docente, dentista, serventes e ronda. O material para as aulas práticas de bordado, 

pintura, costura e música é doada pela COOPFER. Todas as filhas de cooperativistas 

que frequentam a escola santa Terezinha não necessitam despender gastos com sua 

educação, pois estes são garantidos pela COOPFER (KREBS, 1996, p. 12).  

                                                           

30
 De acordo com Flôres (2008, p. 336), a hospedagem oferecida às meninas vindas de outras localidades era 

pagas por suas famílias. Nos primeiros tempos, era possível internar até 50 moças. Com o passar do tempo, a 

escola chegou a receber até 100 internas. Já Rangel (2007, p.  50), baseado no Art. 49 do Regulamento Interno, 

diz que “havia gratuidade parcial para a maior parte dos alunos, excetuando-se os que permaneciam em regime 

de internato, cujos pais ou responsáveis pagavam no mínimo dez mil réis mensais ou o equivalente a 5% do seu 

salário”   



Figura 10 - Congresso de Professores da Cooperativa, 1937. 

 

 
Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo do Memorial do Maneco, Santa Maria. 

 

No âmbito da formação geral, no currículo da Escola havia matérias como: português, 

aritmética, geometria, geografia, história do Brasil e ciências, privilegiando-se os 

ensinamentos técnicos de música como teoria e solfejo e aulas de piano e violino, bordado, 

costura, pintura e confecção de chapéus. A partir de 1938, o Curso de Economia Doméstica, o 

qual ensinava noções de limpeza e higiene com a casa, cozinha, roupas, educação dos filhos, 

economia, boas maneiras, saber receber, cuidar os bebês e o valor do matrimonio e 

maternidade. ”Esta é a parte técnica do currículo [...]. Percebe-se aí a preocupação em formar 

moças com uma educação completa, com algum conhecimento intelectual e de todas as 

atividades consideradas femininas” (KREBS, 1996, p. 19 e 20).  

Pode-se pensar que “toda essa educação” era uma imposição de limites às mulheres, 

pois “a educação envolvia a doutrinação da mulher sobre seu lugar na sociedade; ou seja, 

algumas informações lhe eram permitidas, é claro, mas envolvidas pelas funções e papéis a 

ela recomendados” (LOURO, 1987, p. 26).  

Conforme Louro (1987, p. 26 e 27), no ideário positivista, dominante no início do 

século XX, as mulheres “deveriam mais ser educadas do que instruídas”, a informação, o 

saber científico e cultural eram conhecimentos para a formação masculina, já que lhes 

conferia poder; no entanto, a educação da mulher, na época, era entendida como algo que 

envolvia a doutrinação e a consciência do seu lugar na sociedade, do exercício de seu papel de 

mãe e de esposa; sendo assim, a educação feminina tinha como função preparar a mulher no 

“sentido de que ela será a responsável pelos homens de a manhã. A finalidade da educação da 
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mulher não estava, portanto, nela mesma, mas fora dela, na sua extensão, que são os seus 

filhos”. Era comum também, o argumento da moral, ou seja, quanto menos instrução a mulher 

recebesse melhor era para que “se mantivesse no papel de conservadora dos valores 

familiares”. Ainda outros acreditavam na inferioridade mentalmente da mulher em relação ao 

homem, “fosse por razões biológicas fosse por razões históricas, uma vez que não se 

estimulava o cérebro da mulher ele evoluía menos”: 

Á primeira vista, a Doutrina Positivista e a Igreja Católica opunham-se frontalmente, 

tendo em vista a primeira possuir suas bases em um discurso científico, enquanto a 

Igreja tinha por base fundamentações teológicas. Entretanto, estavam ligadas por 

questões relacionadas à família, a propriedade e a moral, porque ambas tinham um 

discurso semelhante, portanto a sociedade deveria estar baseada na moral autoritária 

transmitida através da educação familiar e complementada na escola. Tanto numa 

como na outra, a mulher era considerada a guardiã da moral e do culto religioso, e 

essa base educacional estava voltada para torná-la esposa, mãe e educadora dos 

filhos (SANTOS, 2004, p. 55).  

Foi no ano de 1940 que a Escola Santa Terezinha teve seu maior número de 

matrículas, chegando a registrar 1.223 estudantes. Esta escola funcionou até o final de 1942, 

com um total de 11.297 alunas, passando, no próximo ano, por razões financeiras, a ser de 

responsabilidade do governo do Estado do Rio Grande do Sul (FLÔRES, 2008, p. 337-344).  

Abaixo se tem uma sala de aula do Curso de Economia Doméstica, também chamado 

de Curso de Técnicas Domésticas, com as meninas aprendendo a fazer costuras e bordados 

nas modernas máquinas importadas da Europa pela Cooperativa, e a grande disciplina das 

estudantes, resultado da presença e olhar atento das professoras (Figura 11).  

 

Figura 11 - Interior de uma sala de aula do Curso de Técnicas Domésticas, década 30. 

 

 
Fonte: Arquivo fotográfico.  Casa de Edmundo Cardoso, Santa Maria.  



A partir de 1943, o Estado assume a Escola de Artes e Ofícios Santa Terezinha e, em 

dezembro de 1945, transforma-a em Escola Artesanal Dr. Cilon Rosa, a qual fica instalada no 

mesmo prédio da Cooperativa entre os anos de 1946 a 1965. Devido ao seu amplo espaço 

físico e ao fato de possuir diversas salas de aulas, entre os anos de 1943 a 1974 o espaço 

abriga, em suas dependências, outras instituições escolares menores, como o Grupo Escolar 

João Belém (escola mista) (FLÔRES, 2008, p. 337, 344).  

Na ocasião da transferência da Escola de Artes e Ofícios para a administração 

estadual, assim ficou registrado nos relatórios da Cooperativa: “Por força do convênio 

celebrado entre a Cooperativa e a Secretaria da Educação e Cultura do Estado, passou a 

Escola Feminina de Artes e Ofício “Santa Terezinha” a ser administrada, desde março, por 

este órgão do Estado” (KREBS, 1996, p. 14).  

Até meados da década de 1940, a CCEVFRGS foi destaque como entidade de grande 

poder comercial; no entanto, a partir de então passa a sofrer sérios problemas financeiros: 

O primeiro fator que contribuiu para a desorganização da CCEVFRGS foi sua forte 

dependência financeira em relação à Viação Férrea. A redução do número de 

funcionários da ferrovia e consequente redução de associados, além da inflação 

verificada no país a partir de 1960, que provocaram a falta de capital de giro, são 

exemplos de situações que influenciaram na decadência da instituição 

(ALCÂNTARA; MELLO, 2015, p.3).  

Aos poucos, escolas, Grupos Escolares, armazéns, farmácias, entre outros 

empreendimentos da Cooperativa, foram sendo extintos e deixando de prestar auxílio aos seus 

associados em todo o Estado; no entanto, “mesmo com seu declínio, a CCEVFRGS 

permanece no imaginário social como instituição exemplar acerca das potencialidades 

associativas de classes profissionais ou grupo com interesses convergentes” (MELLO, 2010, 

p. 173), sendo lembrada pelos santa-marienses como uma grande e atuante Cooperativa.   

Neste capítulo, apresentou-se um breve relato da chegada da Viação Férrea
31

 à Santa 

Maria e a organização da CCEVFRGS, cujo objetivo era atender os trabalhadores da Viação 

                                                           

31
 “O modelo ferroviário começou a ser substituído pelo modelo rodoviário de transporte. Tal substituição foi 

sendo gradual, com a extinção contínua do tráfego em determinados trechos até a última viagem do trem de 

passageiros, entre Porto Alegre e Uruguaiana, em 1996. Na década de 1990, a Rede Ferroviária Federal S/A – 

RFFSA foi incluída no Programa Nacional de Desestatização criado pelo governo Collor, sendo então dividida 

em seis malhas regionais para fins de privatização. A malha sul, formada pelos 6.586 quilômetros de estradas 

nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, foi leiloada em 1996, sendo arrendada pela Ferrovia 

Sul Atlântico, depois América Latina Logística – ALL, empresa com sede em Curitiba, que atualmente opera o 

sistema de transporte de cargas em nosso Estado” (IPAH, 2000, p. 13). 
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Férrea, os associados da Cooperativa. Os órgãos públicos, municipal ou estadual, nesta época, 

pouco investia na educação, sobretudo na feminina. A fim de suprir essa lacuna, a 

Cooperativa criou, entre outras, as Escolas de Artes e Ofícios, Masculina e Feminina.  

A Escola de Artes e Ofícios Santa Terezinha recebia as meninas filhas dos associados 

da CCEVFRGS. A Escola, entregue à administração das Irmãs Franciscanas, oferecia uma 

educação voltada a moldar a figura feminina para que fosse boa mãe, esposa e dona de casa e 

recebesse uma “certa” formação intelectual. A mulher, conforme os valores defendidos pela 

sociedade da época deveriam ser educados para melhor desempenhar e aceitar sua posição de 

filha, esposa e mãe. A Escola Santa Terezinha, seguindo o ideário do momento, privilegia as 

disciplinas voltadas ao arranjo do lar, como bordado, costura, pintura, higiene doméstica e das 

crianças, entre outras. Ademais, havia o ensino católico, que formava no caráter das jovens 

uma “moral” baseada em valores religiosos e tradicionais. No entanto, percebe-se o valor e a 

importância que teve a Escola de Artes e Ofícios Santa Terezinha, na formação das moças da 

época. Mais tarde, ao deixar de existir, Santa Terezinha, vai dar origem ao Colégio Estadual 

de Ensino Médio Manoel Ribas.  

                                                                                                                                                                                     

  





3 PATRIMÔNIO CULTURAL, MEMÓRIA E IDENTIDADE: ALGUMAS  

REFLEXÕES TEÓRICAS 

 

Neste capítulo, a proposta consiste em fazer a abordagem do Patrimônio Cultural a 

partir de alguns conceitos como Patrimônio material e imaterial, memória, identidade, Museu 

e Educação Patrimonial.  

 

3.1 PATRIMÔNIO CULTURAL: CONCEITOS E DESAFIOS 

 

Françoise Choay (2001) apresenta de modo crítico e didático as transformações e 

mudanças do conceito de patrimônio e sua relação com o conceito de monumento ao longo da 

história do Ocidente e como se deram as relações entre o poder público e a instituição do 

monumento. Conforme a autora, a noção de patrimônio tem sofrido transformações e 

ampliado seu significado e aceitação nas sociedades modernas a tal ponto que a palavra 

atualmente “remete a uma instituição e a uma mentalidade” e, por isso, carrega consigo 

explicações e revelações da sociedade:  

O culto que se rende hoje ao patrimônio histórico deve merecer de nós mais do que 

simples aprovação. Ele requer um questionamento, porque se constitui num 

elemento revelador [...], de uma condição da sociedade e das questões que ela 

encerra (CHOAY, 2001, p.12).  

O termo monumento está associado à lembrança e a afetividade e não apenas a uma 

informação, é uma “memória viva”. Monumento seria “tudo o que for edificado por uma 

comunidade de indivíduos para rememorar ou fazer que outras gerações de pessoas 

rememorem acontecimentos, sacrifícios, ritos ou crenças” (CHOAY, 2001, p.17). No caso 

deste estudo, estar-se-á se referindo aos significados atribuídos ao Colégio Estadual Manuel 

Ribas. 

O monumento possui função antropológica na medida em que tem origem no tempo e 

na memória e “é encarregado, por sua presença como objeto metafórico, de ressuscitar um 

passado privilegiado, mergulhando nele aqueles que o olham” (CHOAY, 2001, p.21). O 

patrimônio é um conjunto de símbolos sacralizados, no sentido religioso e ideológico, que a 

elite decide preservar como patrimônio coletivo. Assim, há uma legitimação social e política 

do que é ou não é patrimônio cultural, conforme interesses de quem o escolhe como tal e a 

partir de olhares convergentes que selecionam representações. O monumento é algo 



construído com destinação intencional à memória das gerações, que “pode ser convertido em 

testemunho histórico sem que para isso tenha tido, na origem, uma destinação memorial” 

(CHOAY, 2001, p. 25 e 26).  

Nesse sentido, o Colégio Manoel Ribas é percebido pela comunidade como um 

patrimônio por si mesmo, por sua forte ligação com o passado da cidade e com a memória de 

muitas gerações de estudantes e seus familiares. Nesse ponto, é interessante lembrar a atuação 

de alunos, ex-alunos, autoridades locais e regionais quando se uniram frente ao poder público 

pedindo a reforma do prédio
32

, já desgastado com o tempo (Figura 12). Tal reforma, que 

desde a década de 1970 vinha sendo reivindicada pelos alunos e santa-marienses, somente no 

final da década de 1990 vai efetivamente acontecer.  

 

Figura 12 - Prédio do Maneco antes da reforma, final da década de 1990. 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo do Memorial do Colégio Manoel Ribas, Santa Maria. 

A seguir mostra-se o depoimento de dois estudantes do Maneco sobre a situação 

causada pela falta de reformas no prédio do Colégio, em que os alunos “não suportam mais 

                                                           

32
 “Tudo estava fadado ao esquecimento quando, em 1994, liderados pelo Grêmio Estudantil Manoel Ribas 

(GEMAR), os estudantes da escola dão início às rifas comunitárias que, aos poucos vão dando certo e 

concretizando o sonho antigo de reformar o educandário”. (Jornal A Razão, Santa Maria, Caderno Especial, 09 e 

10 mai.1998, p.  2). “As comunidades escolar e santa-mariense estão trabalhando sem medir esforços para que a 

scola não desmorone. [...]” (Jornal A Razão, 05 dez.1993, p. 52). “A luta da comunidade pela restauração do 

prédio iniciou no final da década de 1980 [...]” (Jornal A Razão, 08 abr.1997). “Neste último sábado, os 

estudantes da Escola Estadual Manoel Ribas saíram às ruas [...]. Com as caras pintadas e com toda sua energia e 

espírito de luta, os estudantes pediam socorro para o prédio onde estudam [...]” (Jornal A Razão, Santa Maria, 05 

out.1993).  
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carregar classes de um lado para outro, fugindo da chuva, e nem esperar pelas consequências 

que o balanço constante das paredes da sala de aula pode provocar”. “As janelas sem vidro e a 

precariedade dos banheiros também se tornaram preocupantes” (Jornal A Razão, Santa Maria, 

15e16 mar.1997). Também tem-se o depoimento de um ex-aluno, professor e diretor da 

Instituição, “Conforme Tarcísio Ceolin, que entre os anos de 1969 a 1971 foi aluno do 

Colégio, mais tarde professor e, na época da reforma do Maneco (1997 e 1998), atuava como 

diretor da Instituição, a reivindicação por melhorias no prédio vinha se arrastando desde as 

décadas de 1960/1970: “depois de quase 20 anos, isso se torna realidade” (Jornal A Razão, 

Santa Maria, 09 e 10 mai., 1998, p. 15).  

Foi à relação de pertença, de reconhecimento do Colégio como um bem do passado da 

cidade e do Estado, que impulsionou o salvamento da Instituição, quando passava pela pior 

crise que enfrentou em sua trajetória. A força e o impulso para a busca de recursos financeiros 

para salvá-la como patrimônio da cidade, foi feita a partir de suas raízes históricas, não 

ignorando sua importância no passado e no presente. Valeram-se do passado para promover e 

articular caminhos para o salvamento do Colégio, que atravessava um desafio desmedido e 

poderia ser fechada uma das Instituições de ensino mais antiga do Estado, carregada de 

representações no imaginário social, por sua importância, não só como bem material, mas, e, 

sobretudo, como bem imaterial da sociedade regional.     

Fonseca (2009) resalta que a política de patrimônio vigente no Brasil por sessenta anos 

não refletiu a diversidade cultural brasileira e suas ações de preservação e incorporação dos 

bens patrimonializados, pois elas estavam focadas no patrimônio edificado e nos seus 

aspectos arquitetônicos, o “patrimônio de pedra e cal”, desconsiderando-se o que não faz parte 

da cultura material. O Art. 1º do Decreto- Lei 25/1937, que inaugura no Brasil a preocupação 

dos órgãos públicos com o patrimônio e sua preservação, assim define patrimônio: 

Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e 

imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico (BRASIL, 1937, p. 03). 

O mesmo Decreto instituiu o processo de tombamento como sendo o principal 

instrumento jurídico utilizado pelo, então, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN), criado em 1936, pelo ministro de Educação e Saúde Pública, Gustavo 

Capanema. No entender de Fonseca (2009, p. 64), tal fato resultou numa compreensão 



restritiva do termo “preservação”, associando-o apenas à noção de tombamento e reforçando a 

ideia de que, no Brasil, as políticas de patrimônio são “conservadoras e elitistas, uma vez que 

os critérios adotados para o tombamento terminam por privilegiar bens que referem aos 

grupos [...] de tradição europeia, que no Brasil são aqueles identificados com classes 

dominantes” (FONCECA, 2009, p. 64). 

Para Oliveira (2008) o patrimônio, atualmente, tem a função de representar 

simbolicamente a identidade e a memória de uma nação, construindo o sentimento de 

pertencimento da comunidade nacional. Nesse sentido, o Memorial é um espaço privilegiado 

necessário e fundamental à medida que desenvolve a Educação Patrimonial, sendo que essa, 

além de despertar o sentimento e a consciência democrática, ajuda também a encontrar 

respostas ao cotidiano de estudantes e participantes da comunidade santa-mariense, 

contribuindo, assim, para a construção da sua identidade e novos valores culturais.    

As atividades do SPHAN, em sua origem, estavam calcadas no tombamento e na 

originalidade do bem tombado e na sua catalogação. Nessa fase, anos 1930, eram 

considerados merecedores do tombamento bens principalmente ligados às artes e à arquitetura 

barroca, sobretudo de Minas Gerais. Eram os chamados bens de “excepcional valor”, que 

deveriam ser protegidos, pois, o tombamento:  

Transformava objetos, móveis e imóveis em monumentos, [...] O rito de 

tombamento era a forma de sacralizar o passado. [...] O Sphan como academia, ou 

seja, como espaço da produção de um saber, definiu o barroco como lugar de 

origem, e Minas como lugar da civilização brasileira. Daí a importância de salvar o 

passado da ruína e de transformá-lo em tradição. Se tínhamos uma civilização, ela 

advinha do barroco mineiro, que passou a ser considerada expressão da totalidade da 

nação (OLIVEIRA, 2008, p. 123).  

Com a Constituição Federal de 1988, Art. 216, a noção de patrimônio cultural 

brasileiro ganhou novo enfoque:  

Os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  

I. as formas de expressão; 

II. os modos de criar, fazer e viver; 

III. as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

IV. as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

V. os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e cientifico (BRASIL, 2003).  
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Conforme Oliveira (2008), com a Constituição de 1988 começa uma nova fase na 

política de patrimônio no Brasil, agregando a noção de patrimônio imaterial no Art. 216: 

“constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”: 

A nova concepção de patrimônio, chamado de imaterial ou intangível, refere-se a 

lugares, festas, religiões, forma de medicina popular, música, dança, culinária, 

técnicas, entre outras manifestações. E o procedimento principal é o registro dessas 

práticas e seu acompanhamento, para verificar sua permanência e suas 

transformações. [...] Ao se falar de patrimônio cultural imaterial está se falando de 

bens culturais “vivos”, de processos cuja existência depende de indivíduos, grupos 

ou comunidades que são seus portadores. Sua salvaguarda envolve mais do que a 

preservação de objetos, o registro de seu saber (OLIVEIRA, 2008, p. 132 e 133).  

Para Funari (20014, p. 51), a Carta Constitucional de 1988 retomou algumas ideias 

preservacionistas defendidas por Mario de Andrade e Aloísio Magalhães, reafirmando que a 

preservação do patrimônio deveria ser observada independente do tombamento e basear-se na 

referencialidade dos bens:  

Além disso, as disposições contidas no artigo 215 reiteraram a proteção às 

manifestações populares indígenas e afro-brasileiras ou de qualquer outro segmento 

étnico nacional, propondo, inclusive, a fixação de efemérides ou datas 

comemorativas concernentes aos seus respectivos interesses (FUNARI, 2014, p. 51). 

Essa pesquisa insere-se neste contexto de valorização do patrimônio, na medida em 

que o prédio do Colégio Estadual Manoel Ribas é público e seu valor artístico e arquitetônico 

está diretamente ligado à trajetória ferroviária no Rio Grande do Sul, seus funcionários e 

familiares, enfim, à história da sociedade santa-mariense. E o Memorial constitui importante 

espaço de preservação e exposição de peças que fazem referências à história da educação de 

uma Escola que é tradição no interior do Estado, justificando-se sua permanência em 

atividades.   

Conforme Oliveira (2008) é apenas com o Decreto nº 3.551 de 2000 que se institui o 

inventário e o registro de bens culturais de natureza imaterial, tornando realidade a concepção 

ampliada de patrimônio cultural da Constituição de 1988. O registro dos bens culturais deve 

ser feito em quatro livros: o Livro de Registro de Saberes, o Livro de Registro das 

Celebrações, o Livro de Registro das Formas de Expressão e o Livro de Registro de Lugares. 



Assim, se para o patrimônio material se fala em autenticidade na hora de preservação, para o 

imaterial são importantes às noções de referência cultural, continuidade histórica e o registro 

no âmbito do patrimônio nacional.      

A partir de 2000, surge no Brasil a ampliação do conceito de patrimônio cultural e 

uma construção de maior abrangência das políticas públicas de preservação, tanto em nível 

estadual como federal. A questão do patrimônio imaterial tem representado uma noção mais 

ampla de “patrimônio histórico e artístico”, entendido como bens ou coisas “ao qual se atribui 

excepcional valor cultural, o que faz com que sejam merecedores de proteção por parte do 

poder público” (FONSECA, 2009, p. 66). As políticas de preservação centradas no instituto 

do tombamento estavam associadas à ideia de conservação e imutabilidade com a atenção 

centrada mais no objeto e menos nos sentidos que lhe são atribuídos.   

O modelo tradicional de tombamento foi marcado pela exclusão, reduzindo o 

Patrimônio Cultural à expressão de algumas matrizes culturais, como a branca, europeia e 

portuguesa, cuja atitude era “tão problemática quanto reduzir a função de patrimônio à 

proteção física do bem” (FONSECA 2009, p. 66). Tombar um bem não é suficiente, pois é 

necessário haver constantes políticas públicas atualizadas e voltadas à preservação que 

possibilitem que a sociedade tenha uma noção mais ampla de Patrimônio Cultural, não apenas 

centrada em determinados objetos, mas numa relação mais próxima da sociedade com sua 

cultura. Permeando essas duas categorias de bens estão os bens do fazer popular, que por 

estarem inseridos na dinâmica da vida cotidiana são, muitas vezes, desconsiderados pelo 

poder público como bem cultural. 

Segundo Fonseca (2009) é duas as grandes vertentes dentro do bem cultural, a vertente 

patrimonial e a vertente da ação cultural. Como exemplo de patrimônio cultural está às 

interpretações e instituições, lendas, mitos ritos saberes e técnicas. O entendimento ampliado 

da noção de Patrimônio Cultural apresenta três consequências: 1 - diluição de certas 

dicotomias no campo das políticas culturais; 2 - desfaz mal-entendido como o que restringe a 

ideia de patrimônio imaterial a folclore e/ou cultura popular e; 3 - ampliação das políticas de 

Patrimônio Cultural a grupos e nações não europeias:  

A ampliação da noção de patrimônio cultural é, portanto, mais um dos efeitos da 

globalização, na medida em que ter aspectos de sua cultura, até então considerada 

por olhares externos como tosca, primitiva ou exótica, reconhecidos como 

patrimônio mundial, contribui para inserir um país ou um grupo na comunidade 

internacional, com benefícios não só políticos, mas também econômicos 

(FONSECA, 2009, p. 73).  



55 

 

 

Enfim, conclui a autora que a nova concepção de patrimônio cultural abre um leque de 

campos de saberes e instituições que passam a se envolver com a produção, gestão e 

promoção desse patrimônio.  

No entender de Gonçalves (2009), a categoria de patrimônio foi sendo construído ao 

longo do tempo não como interesse lucrativo, mas como elemento afetivo. Mesmo não sendo 

uma invenção da modernidade, está associada aos processos de formação dos Estados 

Nacionais, com novos contornos, ou seja, “estamos diante de uma categoria de pensamento 

extremamente importante para a vida social e mental de qualquer coletividade humana” 

(GONÇALVES, 2009, p. 26).  

O atual desenvolvimento da concepção de patrimônio imaterial ou intangível visa 

aspectos da vida social e cultural, e não valorizado pelas noções mais tradicionais, como as 

festas, religiões, música, dança, culinária, técnicas, pois a “ênfase recai menos nos aspectos 

materiais e mais nos aspectos ideais e valorativos dessas formas de vida”. Nestes casos, não 

acontece o tombamento destes bens, mas seu registro em livros e acompanhamento para 

observar possíveis mudanças ou permanências. Essa nova postura “representa uma inovação e 

flexibilização nos usos da categoria patrimônio” (GONÇALVES, 2009, p. 28).  

A categoria de patrimônio intangível está associada a uma moderna concepção 

antropológica de cultura, no seu caráter desmaterializado, na valorização de bens imateriais, 

em que “o patrimônio [...]. Não existe apenas para representar ideias e valores abstratos e ser 

contemplado. O patrimônio, de certo modo, constrói, forma as pessoas”, contribuindo para a 

construção de novos conceitos nos quais seja tomado como “referência o ponto de vista do 

outro” e, mais do que um sinal marcador de diferenças, o patrimônio “em suas variadas 

representações, parece confundir-se com as diversas formas de autoconsciência cultural” 

(GONÇALVES, 2009, p. 31).  

 

3.2 PATRIMÔNIO: MEMÓRIA E IDENTIDADE 

  

O Memorial do Colégio Manoel Ribas está localizado no andar superior do Colégio 

Estadual Manoel Ribas, inserido num prédio tombado como patrimônio histórico pela sua 

importância arquitetônica, histórica e o que representa para a memória da sociedade santa-

mariense. Quando se pensa a memória a partir da problemática patrimonial, pode-se 

considerar a contribuição de Le Goff (2013, p. 485) que afirma que “a memória coletiva e a 

sua forma científica, a história, aplicam-se a dois tipos de materiais: os documentos e os 



monumentos”. Para o autor, não se faz história apenas com fontes escritas, pois se pode fazê-

la com tudo que advém do homem, que o expressa e o representa, com aquilo que, 

“pertencendo ao homem, serve o homem, exprime o homem, demonstra a presença, a 

atividade, os gostos e as maneira de ser do homem” (LE GOFF, 2013, p. 490). Os 

documentos históricos não são objetivos, eles são produzidos pela sociedade através de 

relações de poder, pois o “documento é monumento e resulta do esforço das sociedades 

históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente - determinada imagem de si 

próprias” (LE GOFF, 2013, p. 497). Assim, com a noção de documento ampliada, um bem 

patrimonial é visto, também, como documento histórico, pois ele foi transformado para então 

ser tratado como monumento/documento.  

De acordo com Chuva (2011, p. 29) patrimônio são vestígios do passado, frutos de 

uma seleção/escolha, são fontes documentais que refletem uma visão de mundo, de valores e 

“preservá-los como fontes potenciais de pesquisa permite que outras gerações e sociedades 

não somente conheçam as nossas versões, mas que façam as suas interpretações”.   

Conforme Michael Pollak (1992) os lugares da memória, ou seja, os lugares ligados a 

uma lembrança marcante e que permanecem muito forte na memória de uma pessoa. A 

memória pública é criada nos locais de comemoração nacional, definidos como tais pelos 

entes públicos e político, ou seja, “na memória mais pública, nos aspectos mais públicos, da 

pessoa, pode haver lugares de apoio da memória que são os lugares de comemoração” 

(POLLAK, 1992, p. 3).   

Já para Candau (2014), a memória está associada à busca pela identidade no passado, 

nas memórias de família, a partir de um recorte que oferecerá suporte à construção da 

memória e identidade, dando origem a certos personagens com qualidades que sirvam de 

modelo para nação, na construção das identidades coletivas nacionais a partir de um 

personagem ideal com uma imagem com a qual todos se identifiquem, forjando uma unidade 

nacional.  Quanto à relação com o patrimônio, ele é mais “reivindicado do que herdado, muito 

mais uma afiliação do que uma filiação, bem menos comunitário do que conflitivo” 

(CANDAU, 2014, 160). 

Por outro lado, quando os indivíduos perdem sua ligação com o passado, parece 

também, que perdem sua identidade. Quando isso acontece, adotam um patrimônio 

diversificado, buscando legitimidade e visibilidade; neste caso, é um patrimônio que gera uma 

fragmentação das memórias, os “guetos memoriais”. Os museus surgem nesse momento 

como um espaço de criação de uma identidade coletiva regional. São os patrimônios 

partilhados como se fosse expressão dessa comunidade, são os museus exercendo o papel de 
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construir identidades. Inversamente, quando as comunidades não querem lembrar, querem 

esquecer seu passado, elas provocam a destruição dos instrumentos que lembram seu passado 

doloroso, é a ausência de consciência patrimonial. Enfim, o patrimônio é uma “prática da 

memória obedecendo a um projeto de afirmação de si mesmo” (CANDAU, 2014, 164).  

Candau acredita que as memórias podem, eventualmente, ser falsificadas, alterando-

se, assim, o passado e produzindo nova identidade coletiva. Por ser objeto de estudos da 

história, a memória não é inocente, pois ela resulta de recortes e escolhas do historiador e esse 

consegue manipulá-la, criando narrativas que pareçam verdades únicas e definitivas. Assim, a 

memória, quando manipulada, tem a capacidade de “ajustar o passado aos jogos identitários 

do presente” (CANDAU, 2014, 169).    

Para Maurice Halbwachs (1990), a memória é um fenômeno social, construída 

coletivamente e sujeita às constantes recriações, pois as lembranças estão ligadas aos grupos 

de convivência. Memória coletiva e memória histórica são diferentes. A memória coletiva 

está associada às vivências em um grupo, à “comunidade afetiva”, criando laços de 

pertencimento social e está sempre em constantes mudanças e evolução. Já a memória 

histórica registra as lembranças através da escrita permitindo, uma reflexão crítica 

(HALBWACHS, 1990, p. 80).   

 

3.3 MUSEU E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

 

Museus são espaços de memória e instituições que devem estar a serviço da sociedade, 

com importante papel na formação de uma consciência histórica da comunidade. Talvez, por 

isso, seja uma das mais antigas instituições culturais. Conforme Oliveira (2008, p. 140), com 

o passar do tempo o museu passa a ter um perfil ligado às artes e as coleções. Na Europa pré-

renascentista, surgem os gabinetes de curiosidades, nos quais se guardavam peças antigas e 

históricas. A partir do Renascimento, aumenta o interesse pela cultura Greco-romana da arte e 

História Antiga. Nos séculos XVII e XVIII, ocorre a valorização da arquitetura cristão gótica, 

como símbolos de antiguidades nacionais.  

Dessa forma, os antigos gabinetes de curiosidades deram origem às grandes coleções 

que, com o tempo, dão lugar aos museus, que surgem para ser um espaço de cultura e de 

memórias coletivas à medida que abrigam em seu interior objetos dotados de significado e 

com relação direta com a memória: “Os objetos portadores de significado dão suporte à 

memória coletiva e são fontes da história dos homens e da terra. Expressões do conhecimento 



e do poder requerem um espaço especial para a sua guarda: o museu” (OLIVEIRA, 2008, p. 

141). 

A função do antiquário era de guardar, estudar e restaurar os objetos. Este profissional, 

especialista em objetos da arte antiga, considerava que “os vestígios materiais davam mais 

informações originais do que os livros” (OLIVEIRA, 2008, p. 142). Com o advento da 

Revolução Francesa, o Estado se apropria de bens da realeza, nobreza e igreja, passando esses 

bens a compor os chamados “bens nacionais”, o patrimônio nacional. Para fazer o inventário 

desses bens, foi criada a Comissão de Monumentos Históricos. No final do século XVIII, a 

França já contava com quatro museus: o Museu de Louvre, o museu dos Monumentos, o 

Museu de História Natural e o Museu de Artes e ofícios. Esses museus eram como instituição 

pública e abertos a todos: 

A partir do caso francês, o museu passou a ser uma instituição pública e aberta a 

todos, depositária dos bens retirados da esfera privada e agora pertencentes à esfera 

pública. O museu tinha a nova função de educar o indivíduo, estimular o senso 

estético e afirmar a identidade nacional. [...] os bens patrimoniais eram valores 

nacionais, possuíam valor cognitivo, na medida em que eram testemunhos da 

história e constituíam a base pedagógica do civismo [...] (OLIVEIRA, 2008, p. 143).  

O século XIX foi importante para a evolução e desenvolvimento dos museus, pois eles 

passam a reunir obras de arte da Grécia e Egito, a valorizar a antiguidade nacional e a praticar 

o ensino e a cópias dessas obras. Organizam-se grandes exposições internacionais, em que 

cada nação esforça-se para apresentar o conjunto mais bonito e grandioso, pois assim estaria 

mostrando todo o progresso e as conquistas do mundo Ocidental, fortalecendo-se o 

sentimento de nacionalidade:  

A memória nacional que se organizou no século XIX teve como alicerce as 

exposições e os museus. Os museus se desenvolveram e fizeram circular novas 

disciplinas: história da arte, história, antropologia, biologia. Novas questões foram 

ali tratadas: a evolução, o passado, o progresso, a estética, o homem. Museus e 

exposições mostravam o conhecimento e o poder que possibilitavam disciplinar a 

sociedade. O espetáculo da ordem e do controle sobre objetos, corpos, vida e morte 

deveria integrar o cotidiano do povo. Através desse espetáculo, foi ensinado como 

apreciar o progresso e as novas tecnologias e, acima de tudo, foi produzida a 

lealdade à ordem nacional (OLIVEIRA, 2008, p. 145). 

Assim, os museus passam a expor objetos que mostram o cotidiano das pessoas e 

representam valores abstratos, como a nação, a evolução da espécie, a indústria, a imigração, 

a cidade. Eles são: 
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Vistos como espaços privilegiados da constituição da memória e da identidade. [...] 

Onde há museu, há poder e onde há poder há exercício de construção da memória. 

Memória e poder exigem-se. O exercício do poder constitui “lugares de memória”, 

que, por sua vez, passam a ser dotados de poder (OLIVEIRA, 2008, p. 148 - 150). 

Além de serem espaços de cultura, patrimônio e memória, na atualidade os museus 

têm se constituído em importantes ambientes de lazer e consumo. No entanto, não se pode 

deixar de rediscutir seu relevante papel educativo, “o processo permanente e sistemático de 

educação, tomando o patrimônio cultural como fonte primaria de conhecimento e 

enriquecimento individual e coletivo” (OLIVEIRA, 2008, p. 147). 

Ramos (2004) discute a importância dos Museus para o ensino de história e propõe 

que a Educação Patrimonial seja trabalhada a partir de um “objeto gerador”, baseado na teoria 

da “palavra geradora”, ideia elaborada por Paulo Freire, desenvolvendo-se, assim, uma 

pedagogia do diálogo com os visitantes do Museu.   

É fundamental o exercício de um olhar crítico sobre o objeto enquanto patrimônio, 

pois o desafio em uma exposição é que ela não seja vista apena como se olha uma vitrine. É 

“necessário criar movimentos de alfabetização do olhar” (RAMOS, 2004, p. 70). É a 

alfabetização museológica, ou seja, alfabetizar a partir do acervo do Museu, exposições e 

objetos, relacionando-os ao cotidiano do visitante:  

[...] alfabetização museológica pode ser o trabalho com objetos geradores. Em sala 

de aula, no museu, [...], o professor [...] faria uma pesquisa e escolheria objetos 

significativos para os alunos [...], e a partir daí realizaria exercícios sobre a leitura 

através dos objetos selecionados (RAMOS, 2004, p. 32).  

Com o olhar posto nos objetos e a partir deles, pode-se revisitar a história, o 

acontecido, percebendo, assim, a função do objeto dentro do Museu, pois “quando há 

comparações entre objetos do passado e os do presente, a noção de historicidade começa a ser 

trabalhada de modo mais direto: entra em jogo a questão da história como campo de 

possibilidades” (RAMOS, 2004, p. 35). Sendo assim, é fundamental contextualizar o objeto 

ao apresentá-lo aos visitantes.  Os objetos que estão sendo apresentados e estudados, mesmo 

que não sejam mais de uso atual, contêm em si a memória, podendo promover diálogos com a 

historicidade dos objetos do acervo: “Ao trabalhar com os objetos através de problemáticas 

históricas, o museu abre um infindável campo de possibilidades. [...] os exercícios com os 

objetos geradores definem-se como formas de estudar a historicidade” (RAMOS, 2004, 38).  



O acervo do Museu como um objeto gerador e fonte de informação precisa ser 

contextualizado, pois ele deve dar sentido ao visitante a tal ponto que o mesmo se sinta 

estimulado a conhecer mais, a buscar informações históricas, sentindo-se como agente 

participativo do processo histórico. O autor acima citado critica a noção, muito divulgada 

hoje, do museu apenas como espaço de contemplação, visto que o museu, atualmente, deve 

ser um espaço de ensino e produção de conhecimento. Às vezes, o próprio prédio que abriga o 

Museu destaca-se roubando a cena e desviando o olhar sobre o objeto de conhecimento, pois é 

preciso “induzir à experiência do conhecimento crítico” o visitante do museu (RAMOS, 2004, 

p. 45).  

Uma tendência atual é a proliferação de objetos pertencentes ao mundo capitalista, 

pois muitas novidades surgem e rapidamente se tornam de uso comum. Coisas já inventadas 

ganham novas cores e formatos, tudo para alimentar uma sociedade de consumo e seu desejo 

insaciável de possuir.  O shopping tornou-se um templo de colecionadores às avessas e as 

vitrines são o altar que recebe adoração. Assim como no shopping, o museu também expõe 

seus objetos. Porém, é preciso que essa exposição não se torne apenas uma vitrine, mas 

cumpra com seu papel educativo: 

[...] a montagem e o funcionamento de uma exposição não podem ser simplesmente 

um evento para levar a cultura ao povo. Se tal exposição não está fundamentada em 

projetos educativos e se o museu que a promove não tem um programa de pesquisa 

permanente de acervo, se não há o incentivo para formação das “exposições 

comunitárias” (dentro e fora dos museus), a tão falada cidadania vira discurso vazio, 

demagogia (RAMOS, 2004, p. 73).  

Assim, na sociedade poluída com tantos objetos, permanece um imenso vazio, pois 

tais objetos já nascem para morrer, em nome do avanço tecnológico. Nesse sentido, é 

importante que a exposição consiga tocar o visitante por meio de certos arranjos da memória, 

da afetividade que compõe o ato de lembrar daquilo que não se vive, mas que, de alguma 

forma, mexe com o ser. O grande esforço educativo consiste em sair da memória para a 

história, deslocar-se do jogo das lembranças para as reflexões da atualidade por meio e a 

partir dos objetos do museu, pois esses capacitam as pessoas, além da reflexão, a construção 

da narrativa histórica (RAMOS, 2004, p. 74). Nesse sentido, pode-se dizer que: 

Consideram-se museus as instituições sem fins lucrativos que conservam, 

investigam, comunicam, interpretam e expõem para fins de preservação, estudo, 

pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, 
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artístico, científico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a 

serviço da sociedade e de seu desenvolvimento (BORIN; JOSÉ, 2016, p. 17).  

O Patrimônio Histórico Cultural, expressa o valor histórico de um grupo, pois ele 

guarda a memória dos mesmos, através de seus bens, que podem ser materiais (tangíveis) ou 

imateriais (intangíveis). Esses bens ligam as pessoas aos seus antepassados, preservando a 

memória, a história e a identidade de tal grupo. Por isso, é fundamental a salvaguarda 

(proteção) desses bens “para garantir a continuidade, divulgação e preservação, com a 

intenção de assegurar, para as gerações futuras, conhecer o passado, as tradições, a história, os 

costumes, a cultura, a identidade de seu povo” (BORIN; JOSÉ, 2016, p. 24). No caso do 

acervo do Memorial do Colégio Manoel Ribas, há, no seu acervo, rica fonte primária de 

ensino, com o qual pode-se desenvolver ações e projetos pedagógicos. Conforme Grunberg 

(2000, p. 101), a Educação Patrimonial é o “ensino centrado nos bens culturais, como a 

metodologia que toma estes bens como ponto de partida para desenvolver a tarefa pedagógica; 

que considera os bens culturais como fonte primária de ensino”.  

Passa-se, a seguir, a relatar algumas atividades realizadas no ano de 2016, com 

discentes da Educação de Jovens e Adultos – EJA do Ensino Médio do Colégio Estadual 

Manoel Ribas. O público alcançado com essa atividade foram os estudantes da Etapa 09, 

Modalidade EJA, correspondente ao 3º ano do Ensino Médio. As oficinas aconteceram 

durante quatros semanas no turno noturno. Foi trabalhado nesta ocasião, com a turma 91, 

possuindo matrícula de 35 estudantes, cuja faixa etária variava entre jovens a partir de 18 anos 

até adultos com mais de 50 anos. O objetivo principal foi realizar oficinas pedagógicas de 

Educação Patrimonial a partir do acervo do Memorial do Colégio Manoel Ribas, dessa forma 

promover e divulgar o acervo e estimular nos estudantes o gosto pela pesquisa histórica, que 

percebam a importância do espaço como patrimônio cultural não só do Colégio como da 

cidade.    

Como já dito anteriormente, o Memorial possui um acervo de documentos, jornais, 

vestuários, maquinários, fotografias e móveis, entre outros vestígios da história da Escola, dos 

alunos, de populares, bem como de muitos agentes sociais. Segundo Sampaio (2009), a EJA é 

uma modalidade de ensino em que Estado e sociedade formam parcerias para oferecer 

formação aos jovens e adultos que não tiveram oportunidades de estar em sala de aula dentro 

de sua faixa etária. Na experiência com a EJA, os dispositivos criados pelas ações educativas 

no Memorial vão ao encontro deste pensamento. Tal proposta educativa justifica-se, pois com 

ela espera-se potencializar tal acervo e refletir sobre a importância do Memorial como espaço 



de Ensino de História e de memória da comunidade escolar. As atividades tiveram como 

objetivo proporcionar debates sobre temas relacionados ao Patrimônio Histórico Cultural. A 

metodologia consistiu em aulas expositivas, dialogadas a partir de slaydes e fotografias, 

visando problematizar temáticas históricas e patrimoniais, concomitante às visitas ao museu, 

conhecendo seu acervo. Cada oficina teve um tempo aproximado de quarenta e cinco minutos.  

Num segundo momento, os estudantes realizaram uma releitura do acervo visitado, 

das imagens, fotografias, usando para isso uma sala de Artes Plásticas, onde puderam 

produzir maquetes, poesias, textos, desenhos, pinturas, colagem e cartazes representando os 

espaços, a história e seu sentimento pelo Memorial e pela história do Colégio (Figura 34). A 

atividade teve como finalidade fomentar a criatividade, ampliar a percepção sob a história do 

Colégio e desenvolver habilidades como trabalhos em grupo. A prática do lúdico na educação 

é uma forma privilegiada, cujo foco é o desenvolvimento pessoal, a dinâmica em grupo e a 

atuação cooperativa. Logo, a ludicidade é um instrumento fascinante, motivador no processo 

de ensino e aprendizagem e na construção do conhecimento. Percebe-se que a atividade 

lúdica, no decorrer dos anos escolares, tem contribuído para que o ensino se torne mais 

dinâmico, possibilitando que o aluno se sinta sujeito ativo, facilitando a construção do 

conhecimento. “As atividades educativas que o museu oferece ao público têm por objetivo 

aproximar a comunidade mediante atividades pedagógicas lúdicas e de interesse coletivo” 

(BORIN; JOSÉ, 2016, p. 19). Com essa ação educativa, acredita-se estar contribuindo com a 

construção do conhecimento, a divulgação da história do Colégio Manoel Ribas e a 

valorização desse espaço como patrimônio da cidade e região. E, por outro lado, ao participar 

dessa atividade, espera-se que os jovens se percebam como agentes sociais da comunidade 

escolar e o quanto é importante conhecer, preservar, conservar e valorizar o patrimônio que 

lhes pertence, pois o museu e o conjunto de elementos que compõem seu acervo são os 

“lugares de memória” e devem ser compreendidos como espaços de reflexão, ensino e 

produção de conhecimento. 

 



4 RECUPERAR A HISTÓRIA DO COLÉGIO ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO 

MANOEL RIBAS COMO UM PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO 

 

Neste capítulo, far-se-á uma breve contextualização histórica, procurando situar o 

Colégio Estadual Manoel Ribas como um bem patrimonial dos ferroviários associados da 

Cooperativa da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, bem como relacioná-lo ao seu entorno. 

 

4.1 O COLÉGIO ESTADUAL MANOEL RIBAS A PARTIR DE 1953  

 

O Colégio Estadual Manoel Ribas foi criado no ano de 1953, a partir de uma 

proposição da vereadora (Figura 14) Helena Ferrari Teixeira
33

 com o nome de Colégio 

Estadual de Santa Maria (Figura 13) e instalado junto às dependências da Escola Normal 

“Olavo Bilac”, já com aulas a partir de março de 1954
34

. O Colégio muda-se para seu atual 

prédio no início de 1954, levando junto turmas do Ensino Ginasial e deixando no Olavo Bilac 

o Curso Científico até o final do primeiro semestre daquele ano (RECHIA, 2006, p. 268). 

(Anexo E). 

A mudança de Colégio Estadual de Santa Maria para Colégio Estadual Manoel Ribas é 

de 1954
35

 e, no segundo semestre do mesmo ano, muda-se por completo para o prédio que 

ocupa até hoje. Estavam instalados no mesmo prédio a Escola Cilon Rosa e Grupo Escolar 

João Belém. A partir de 1974, o Colégio Manoel Ribas ocupa sozinho o local (Figura 15). 

Atualmente, a sua área está sendo ampliada em 200 m², com a construção do Ginásio 

Poliesportivo, chamado de “Manecão”, em fase final de conclusão.   

                                                           

33
 Helena Ferrari Teixeira foi a primeira mulher a ser eleita vereadora em Santa Maria, professora, poeta e 

política e uma das fundadoras do Partido Trabalhista Brasileiro na cidade, onde atuou como vereadora por três 

mandatos.  
34

 Conforme o Decreto nº 4.845 de 22 de janeiro de 1954, “Art. 1º, o segundo ciclo do ensino secundário, em 

funcionamento junto à Escola Normal “Olavo Bilac”, de Santa Maria, integrará, a partir de 1º de março de 1954, 

o Colégio Estadual de Santa Maria” (Diário Oficial, Porto Alegre, 22/01/1954).  
35

 Decreto nº 4957, de 13 de maio de 1954, Art. 1º: É denominado “Manoel Ribas” o Colégio Estadual de Santa 

Maria (Diário Oficial, Porto Alegre, 13/06/1954).     



Figura 13 - Decreto de criação do Colégio Estadual de Santa Maria, 1953. 

 

 
Fonte: Acervo documental.  Arquivo do Memorial do Colégio Manoel Ribas, Santa Maria.  

Figura 14 - Vereadora Helena Ferrari Teixeira, década 1950. 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo do Memorial do Maneco, Santa Maria.   



Figura 15 - Fotografia do Colégio estadual Manoel Ribas, década 1970. 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo do Memorial, Santa Maria. 

 

Manoel Ribas
36

 nasceu no dia 06 de março de 1873, em Ponta Grossa, Paraná. Sua 

família pertencia a chamada “elite agrária campeira” (FONTANA, 2015, p. 25). Filho do 

Comendador Augusto Lustoza de Andrade Ribas, deputado da Assembleia da Província do 

Paraná e Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, sua mãe era chamada Pureza da 

Conceição Branco de Carvalho. Quando menino estudou em Castro, Paraná, na Escola do 

Professor Joaquim Serapiáo do Nascimento, um internato particular para estudantes do sexo 

masculino. Um dos seus professores foi Francisco da Rocha Pombo, historiador e autor de 

vários livros didáticos de História do Brasil na época. 

Com 21 anos de idade, Manoel Ribas casou-se com Zelinda Fonseca, com quem teve 

seis filhos. Seu segundo casamento foi com Anita Ribas, italiana que conheceu em uma de 

suas viagens à Europa. Veio para Santa Maria em 1905, com seu cunhado Gustave Vauthier, 

engenheiro e diretor da Compagnie Auxiliaire, para trabalhar nos armazéns da CCEVFRGS, 

tornando-se responsável por distribuir alimentos aos trabalhadores e seus familiares que 

viviam ao longo das linhas férreas (FONTANA, 2015, p. 16).  

Como um dos fundadores da Cooperativa dos Ferroviários da Viação Férrea do Rio 

Grande do Sul (1913) Manoel Ribas a dirigiu até o ano de 1931, onde exerceu as funções de 

Gerente e Diretor Comercial. Foi também um dos incentivadores da criação das Escolas de 

                                                           

36
 “Manoel Ribas, Nosso Patrono”. Informativo dos Grêmios Estudantis. Santa Maria. Mai/Jun, 1998, p. 3.  



Artes e Ofícios de Santa Maria. Manoel Ribas participou da política local como Intendente 

Municipal em 1927 e em 1930 foi nomeado o primeiro prefeito municipal de Santa Maria, 

cargo que ocupou até 1932. Foi nomeado interventor federal no Estado de Paraná em 1932, 

com 60 anos de idade, onde permaneceu até a queda de Getúlio Vargas em 1945, vindo a 

falecer em Curitiba, em 10 de março de 1946 (FONTANA, 2015, p. 18).  

Foi designado, no final de 1954, o religioso, dr. Rômulo Zanchi, (Figura 16) pela 

Secretaria  Estadual de Educação, como Diretor
37

 e professor de Ciências Naturais do recém-

criado Colégio Estadual, baseado em sua experiência por ter sido professor, fundador e diretor 

do Ginásio Estadual da cidade de Tupanciretã/RS. Teve como seu assistente o prof. Adelmo 

Simas Genro, ex-diretor do Ginásio de São Borja e como Inspetor Federal Luiz Alves Rolim 

Sobrinho.  

 

Figura 16 - Padre Rômulo Zanchi, primeiro Diretor do Maneco, 1954-1963. 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo do Memorial do Colégio Manoel Riba, Santa Maria.   

 

Rômulo Zanchi nasceu em Silveira Martins, no dia 24 de março de 1908, filho de José 

Zanchi e de Adelina Niederauer. Iniciou seus estudos no seminário de Vale Vêneto no ano de 

1920. Cursou o Ginásio e graduou-se em Filosofia no Seminário dos jesuítas na cidade de São 

Leopoldo. 

                                                           

37 Os diretores do Maneco foram: Pe. Rômulo Zanchi (1954 a 1963); Prof. Sady Fagundes Ramos (1964-1965); 

Profª.  Irma Peroni: 1965 a 1966; Prof. Digmar da Costa Feih (março a julho de 1966); Profª. Marli Cassel (1966 

a 1973); Adv. Darci de Oliveira (1973 a 1981); Profª. Terezinha Brum (1984 a 1991); Prof. Selvino Cogo (1991-

1997); Prof. Tarcísio Ceolin (01.01.98 a 30.12.01 e 01.01.07 a 24.05.15); Profª. Elizabete Campos (2002 a 

2006); e Profª. Rosângela Freitas (25.05.15 até a atualidade). 
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Ao concluir o Curso de Filosofia, Rômulo Zanchi mudou-se para Roma, onde fez seu 

doutorado na mesma disciplina, na Universidade Gregoriana. No ano de 1932, retorna ao 

Brasil, já ordenado sacerdote. A partir de então, atuou como sacerdote em Santa Maria e em 

várias localidades próximas à cidade. Igualmente, exerceu a função de professor e diretor em 

várias escolas. Também foi professor universitário na disciplina de Sociologia. 

Rômulo Zanchi (Figura 17) foi nomeado como professor de Ciências Naturais no 

Colégio Estadual de Santa Maria, quando este ainda estava no prédio da Escola Normal 

“Olavo Bilac”, sendo mais tarde responsável pela escolha do prédio onde deveria ser instalado 

o Colégio Estadual Manoel Ribas. Depois de visitar alguns espaços escolares de Santa Maria, 

escolheu para abrigar o novo colégio o prédio da antiga Escola Santa Terezinha, já ocupado, 

como dito acima, pelo Grupo Escolar João Belém e pela Escola Artesanal D. Cilon Rosa.  

Zanchi escreveu nos jornais A Razão e Diário do Estado, ao mesmo tempo em que 

realiza as inscrições para os Exames de Admissão para ingresso no novo Colégio, recebendo 

ajuda e fornecimento de materiais, como lápis, canetas, papéis, tinta, e outros objetos da 

Diretora do Grupo Escolar João Belém, Heleda Dickel Siqueira. Deixou a função de Diretor 

do Maneco (1963) para assumir a Direção do Ginásio Estadual “Padre Caetano”. Mais tarde, 

foi Diretor do Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo. Vindo a falecer em 1971.      

Em fevereiro de 1954, o Colégio Manoel Ribas organizou os Exames de Admissão, 

formando uma turma da Primeira Série do Curso Ginasial. A cidade ficava sabendo das 

provas e vagas no novo Colégio através de divulgações feitas no Jornal “A Razão”, ”Diário 

do Estado” e nas Rádios Imembuy e SantaMariense.  Dos 60 alunos inscritos no Exame, 

foram aprovados 17 estudantes. Os avaliadores dos Exames eram professores do Olavo Bilac. 

Para completar o quadro de alunos necessários para o funcionamento do Curso Ginasial, foi 

transferido para o Colégio Manoel Ribas alunos da Primeira Série do Ginásio da Escola 

Normal “Olavo Bilac”. Também foram feitas matrículas de alunos que não tinham conseguido 

vagas em outras escolas da cidade, somando um total de 88 estudantes no primeiro ano do 

Curso Ginasial. 



Figura 17- Quadro de Rômulo Zanchi, pintado por Eduardo Trevisan, s/d. 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico. Memorial do Maneco, Santa Maria.  

O prédio da Cooperativa abrigava o Grupo Escolar João Belém. Dessa forma, por falta 

de acomodações, o Curso Científico nos turnos tarde e noite, mesmo sendo entregues ao 

diretor do Maneco em março de 1954, continuou a funcionar nas dependências da Escola 

“Olavo Bilac” até julho e transferindo-se somente no segundo semestre de 54, com todos seus 

alunos e alguns professores, após a desocupação total do prédio pelo Grupo Escolar João 

Belém, que passou a ocupar o novo pavilhão de madeiras construído pelo Estado para esse 

fim.      

No mês de março de 1954, tomam posse os professores Adelmo Simas Genro de 

Português e Francês, que mais tarde passou a ser Assistente de Direção, a professora 

Terezinha Pereira Brum (Terezinha Brum Haupt), de Matemática, que tempos depois ocupa a 

função de diretora do Colégio e como Inspetora de alunos Ivone Fossati Pinto. O secretário 

era Ibirajara José Tajes, recomendado pelo Heitor Silveira Campos, Prefeito de Santa Maria. 

Foram transferidos do “Olavo Bilac” os professores Edna May Cardoso, Edy Maia Bertóia, 

Guiomar Reis Loureiro, Fanny Brilmann, Leônidas Monsenhor Didonet, Maria Antunes 
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Bernardes, Maria Leda Martins, Miguel Sevi Vieiro, Olga Fischmann, Osvaldina Rosa e 

Zenaide Lucia Martinelli, juntamente com estudantes do Curso Científico.  

Com a morte do Presidente Getúlio Vargas, em 1954, não aconteceu os desfiles 

estudantis na Semana da Pátria, “continuando o Colégio a ser quase desconhecido em Santa 

Maria”. Em seu segundo ano de funcionamento, o Colégio Manoel Ribas contabilizou uma 

matrícula de 499 estudantes. Em 1956, o Colégio Manoel Ribas apresentou-se pela primeira 

vez ao público santa-mariense, participando dos desfiles da Semana da Pátria (Figura 18) e de 

competições esportivas. Nestas, além da premiação com a Taça disciplina, levantou a maioria 

das taças do Campeonato Estudantil dos Jogos da Primavera.  

Em 1959, foi construído um pavilhão de madeira sob o governo de Leonel Brizola 

(PDT). Os alunos passaram a chamar o novo pavilhão de “Manequinho”. O anexo em três 

turnos abrigava 420 estudantes. O Curso Clássico
38

 foi criado em 1960. Assim, em 1969 o 

Colégio Manoel Ribas possuía um corpo docente composto de 210 professores e 2.419 

estudantes nos cursos Ginasial, Científico e Clássico
39

.   

A primeira turma a se formar no Curso Clássico (1961 – 1963) do Colégio Manoel 

Ribas (Figura 19) mantém encontros a cada 5 anos, que eles chamam de Reencontro Saudoso, 

em que professores, alunos e amigos da turma se reúnem para celebrar e recordar o tempo 

vivido e estudado no Colégio. A seguir, segue depoimento de uma das ex-alunas do Curso 

Clássico, a Cleúza Wilke, no encontro dos 45 anos de formados:  

Dizem que “recordar e viver”. E no nosso “reencontro 45”, [...]. Quanta saudade da 

nossa juventude! Que maravilha podermos recordar juntos aqueles dias! A maior 

emoção que senti naquele domingo foi a apresentação da “Banda do Maneco”. E 

pensar que fui uma das pessoas que ajudou a comprar os primeiros instrumentos 

para sua formação! [...]. Fiquei bastante feliz ao ver que estamos todos muito 

bonitos e jovens. A alegria foi contagiante e serviu para manter nossos corações 

vivos por muito mais tempo – pelo menos até o próximo encontro. Neste pequeno 

depoimento, deixo todo o meu carinho e a certeza de que nossa amizade é para 

sempre porque começou nos melhores anos de nossas vidas (O CLÁSSICO, 2008, p. 

11)
.
.  

                                                           

38
 A primeira turma formada no Curso Clássico (1961 – 1963) do Maneco costuma reunir-se num evento que 

eles chamam de Reencontro Saudoso, quando se encontram professores, alunos ou amigos do antigo Curso 

Clássico, evento que o corre a cada 5 anos em Santa Maria. “Depois de 45 anos, ex-alunos do Maneco se 

reencontram”. Jornal A Razão, Santa Maria, 05 nov.2008. “Amigos desde os tempos do Clássico do ‘Maneco’, 

eles não deixaram seus nomes esquecidos numa lista de chamada. Cada um faz parte da história do outro e isso 

merece ser comemorado”.  
39

 As informações das páginas 58 a 60 foram extraídas do Jornal O Maneco, maio/1979, Edição Especial de 

“Jubileu de Prata” do Colégio, p. 12 - 15.   



Figura 18 - Desfile dos estudantes do Maneco, década 70. 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico do Memorial do Maneco. Santa Maria.  

 

Figura 19 - Encontro da 1ª Turma do Curso Clássico do Manoel Ribas, 2013. 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico do Memorial do Maneco. Santa Maria.  

 

O Colégio Maneco possuía um setor denominado Serviço de Assistência ao Educando 

(SAE), cujo objetivo era auxiliar os alunos mais necessitados “através de doações de livros 

didáticos, uniforme escolar e desportivo, assistência médica e odontológica, fazendo, assim, 

frente às necessidades do aluno carente e facilitando para ele o processo educativo” (O 
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MANECO, 1979, p. 23). Sob a administração do SAE, estavam os laboratórios médico, 

odontológico e análises clínica e química que prestavam serviços aos estudantes.    

Os Laboratórios Médico e Odontológico, de Análises Clínica e Química foram 

inaugurados em 02 de maio de 1977, por ocasião da visita do Secretário de Educação e 

Cultura, Prof. Airton Santos Vargas ao Colégio. Os laboratórios foram montados para atender 

a prática de Habilitação de Auxiliar de Análise Química e eram oferecidos aos estudantes e 

comunidade santa-mariense sob a coordenação de José Haidar Farret, ex-aluno do Colégio.  

Os laboratórios (O MANECO, 1977, p. 9) tinham como principais objetivos integrar 

escola e comunidade e atender os alunos carentes e comunidade que não possuíssem serviços 

assistenciais gratuitos, tendo a colaboração de ex-alunos do Colégio que prestavam 

gratuitamente seus trabalhos. O atendimento era feito nas quintas-feiras, a partir das 19 horas 

e durante todo o ano, sendo necessária a apresentação de requisição para que o exame 

laboratorial fosse realizado. A requisição era obtida na Escola, durante a consulta médica, ou 

em qualquer outro ambulatório da cidade. 

O Laboratório de Análises Clinica (Figura 20) não visava lucro, apenas cobrava uma 

pequena taxa para a aquisição de materiais e reativos para o próprio uso. A taxa cobrada 

dependia da comprovação de rendimento do paciente. O Coordenador era José Edson Paz e a 

bioquímica responsável era a professora Norma Horter Sauer. Os exames realizados pelo 

laboratório eram de colesterol, contagem de glóbulos vermelhos, velocidade de 

hemossedimentação, ácido úrico, creatina, exame comum de urina, exame parasitológico de 

fezes, glicose, tiragem sanguínea, fator Rh, ureia, hemograma completo de lues, teste de 

gravidez e prova de látex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 20 - Laboratório de Análises Clinica do Colégio Maneco, década 1970. 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico do Memorial do Maneco, Santa Maria, 2017. 

 

Quanto ao tratamento dentário (O MANECO, 1977, p. 9) eram feitas restaurações, 

extrações e qualquer outro tipo de tratamento necessário, oferecendo-se também o serviço de 

emergência nos turnos manhã e tarde, sendo para os estudantes do noturno o atendimento era 

no turno da tarde. Neste caso, também o valor cobrado era para a manutenção e compra de 

materiais. No ano de 1978, foram registrados cerca de 500 atendimentos e, destes, mais da 

metade foram restaurações e o restante na emergência. Neste ano, o dentista responsável era 

Almir Marchiore e o Círculo de Pais e Mestre ajudou na manutenção.    

Eram oferecidas, também, consultas médicas (O MANECO, 1979, p. 24) aos alunos, 

funcionários e professores, com a participação de José Haidar Farret e acadêmicos da 

Faculdade de Medicina da UFSM, sempre com o apoio financeiro do Círculo de País e 

Mestres. No ano de 1978, foram registradas cerca de 300 consultas, não incluindo o exame 

médico obrigatório de todos os alunos, no início de cada ano letivo, para análise da aptidão 

física para a prática de Educação Física. Os pacientes que nesse exame apresentassem alguma 

dificuldade seriam encaminhados a setores especializados.  

O Círculo de País e Mestres (CPM) do Colégio foi criado em 22 de agosto de 1961 por 

Rômulo Zanchi com o objetivo de “melhor integrar os país de alunos na função educativa da 

escola.” (O MANECO, 1976, p. 4 - 9) Seus presidentes colaboravam na administração escolar, 

participando nas promoções e junto ao governo, buscando recursos para melhorias e 

manutenção do prédio do Colégio e realizando ações como “asfaltamento do pátio, 
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calçamento externo, pintura externa e interna, iluminação, telefone público, remodelação do 

auditório [...]”. O texto do jornal destaca a aquisição, por parte do CPM, de um aparelho de 

ginástica olímpica comprado na República Federal da Alemanha, havendo outro semelhante 

somente em Porto Alegre, entre outras obras realizadas pelo CPM (O MANECO, 1976, p. 4 - 

9). 

No ano de 1979, o CPM do Colégio possuía salas próprias para secretaria, tesouraria e 

contabilidade, todas equipadas com máquinas, equipamentos, mobiliário e material de 

expediente próprio. Na direção do professor Darcy M.de Oliveira, o CPM obteve 

personalidade jurídica, tornando-se órgão de utilidade pública, obtendo registro federal e 

estadual. 

Durante a gestão do presidente Hermito Lopes Sobrinho, o CPM conseguiu legalizar 

os funcionários contratados pelo Círculo e concluiu-se o processo de desapropriação do 

prédio da Escola, antes pertencente à Cooperativa.  Conforme o jornal O Maneco (1979, p. 

22), o CPM, no ano de 1979, criou o serviço de arrecadação das contribuições dos alunos, em 

que um carnê de pagamentos era dado aos responsáveis pelos estudantes para serem pagos 

mensalmente. Com os valores arrecadados, realizava-se a manutenção e melhorias nos 

laboratórios, como remodelação e ampliação dos gabinetes médicos e odontológicos e ainda a 

extensão dos serviços do Laboratório à comunidade santa-mariense. “Além de fundos 

provenientes de arrecadação escolar, o Círculo contou com o auxílio do Governo do Estado 

por intermédio [...] deputado Otávio Germano” (O MANECO, 1979, p. 22). A tesouraria do 

CPM, além de ser responsável pela arrecadação das contribuições dos alunos, também, 

administrava as finanças do bar da escola
40

.  

Além do CPM, o Colégio contava com a ajuda da Associação dos ex-alunos, com 

destaque para sua participação nos serviços de saúde. Esta foi fundada em 10 de outubro de 

1973, sendo seu primeiro presidente José Haidar Farret. A Associação tinha como objetivo 

                                                           

40
 Foi na administração de Rômulo Zanchi e com o apoio deste que o Sr. João Antonello e sua esposa d. Rosa, no 

ano de 1954, deram início ao bar da escola, mais tarde conhecido como Bar “MANEKÃO”. Essa iniciativa foi 
aprovada pelo diretor geral da Secretaria de Educação, Ivo Cunha. Os doces e frios eram confeccionados, muitas 

vezes, pela D. Rosa. Em 1976, o bar passou a pertencer ao Círculo de País e Mestres, funcionando, a partir daí, 

sob a orientação e administração do mesmo.  Nesta época, o atendimento, que era feito nos três turnos, alcançava 

aproximadamente 1000 estudantes por turno. A coordenação ficava a cargo da professora Genny Sampaio, 

assessorada por outras professoras e serventes, as quais faziam o atendimento ao público nos diferentes turnos. O 

bar oferecia todo tipo de refrigerantes, sucos de frutas, doces, bombom, chocolates e frios em geral. Sua renda 

era destinada ao pagamento das despesas efetuadas, para o suprimento do mesmo e para melhor atendimento aos 

alunos carentes da Escola. 



principal “congregar todos os alunos do Manoel Ribas, através de uma entidade social, com 

todas as características de outras congêneres“ (O MANECO, 1979, p. 23). 

Já o Clube de Mães foi de iniciativa do CPM, nas formas do Artigo 19 do Estatuto do 

CPM, e através do Decreto Estadual nº 22. 626/73 teve sua regulamentação aprovada em 29 

de março de 1976. Sua primeira presidente foi a professora Maria Clovis Sada Ribeiro. O 

Clube de mães tinha como prioridade “integrar as mães nas atividades do CPM e na ação 

educativa da Escola,” entre outras finalidades, como “incentivando e proporcionando o 

aprimoramento cultural das mães, através de promoções educativas, intelectuais, sociais, 

artísticas e festivais, como também vem cooperando nas atividades assistenciais da Escola.” 

(O MANECO, 1978, p. 23) 

Os estudantes do Maneco, além da Banda Marcial, também organizaram vários clubes 

nos quais eles podiam participar como uma atividade extracurricular, buscando, dessa forma, 

o pleno desenvolvimento do educando. Funcionavam no Colégio: o Clube de Artes, de 

Jornalismo, Filatélico e o Clube de Teatro. A escola procurava incentivar a participação dos 

alunos nos clubes, pois acreditava que, desta forma, estaria contribuindo com a formação 

integral dos estudantes,  

Uma escola não pode limitar-se ao mero formalismo das salas de aulas, onde 

facilmente o aluno é o expectador passivo e despersonalizado. Por isso, no 

“MANECO” coexistem outras atividades para propiciar ao alunado riqueza de 

oportunidades de vivenciar experiências e desenvolver seus predicados naturais (O 

MANECO, 1979, p. 22).      

O Clube de Artes, na época, (O MANECO, 1979, p. 22) dirigido pelas professoras 

Carmem Ferrer Guimarães e Cledi Jaques, proporcionava aos alunos a escolha entre Artes 

Plásticas e Música. Esse Clube era responsável por promover, anualmente, o Festival da 

Canção que acontecia no Colégio, em que se avaliavam as categorias de Interpretação e 

Composição dos participantes. 

O Clube de Teatro renasceu no ano de 1992, com o nome de Grupo de Teatro Nova 

Expressão
41

, coordenado pela professora de Artes Neusa Mantoriani Nunes. 

                                                           

41
 “O grupo de teatro Nova Expressão nasceu de uma necessidade de continuidade e aprofundamento do trabalho 

de teatro, desenvolvido em sala de aula. Com o objetivo de propiciar essa oportunidade, foi criado o Projeto 

Grupo de Teatro Nova Expressão, em 1992, que estreou com a peça “O Tacador de Tuba”, de Lauro Cézar 

Muniz. Em 1993, o trabalho foi uma adaptação do texto de Luiz Fernando Veríssimo, “O Casamento”. A peça 

“Algumas Estórias”, uma coletânea de textos de Veríssimo e Millôr, foi ao palco mais de vinte alunos em 1994 

com várias apresentações em escolas estaduais da cidade. Com o trabalho de 1995, “O Armarinho”, de autoria de 
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Os estudantes do Maneco destacaram-se, também, como desportistas, praticando 

várias modalidades e categorias desportivas, conquistando e trazendo muitos títulos para as 

equipes do Colégio
42

.  O atletismo em âmbito estadual e nacional gerou muitas alegrias e 

títulos para o Colégio como, por exemplo, o caso do aluno e atleta Nilson Rodnei Rodrigues, 

que representou os estudantes brasileiros nos Estados Unidos e trouxe ao Maneco três 

medalhas de ouro e um troféu (O MANECO, 1980, p. 6).  

O Manoel Ribas foi considerado Colégio Padrão do interior do Estado, com muitos 

dos seus alunos aprovados em cursos da Universidade federal de Santa Maria. Havia certo 

rigor disciplinar na Instituição, pode-se perceber isso, entre outras, na assinatura que os 

estudantes realizavam num termo de compromisso no momento do seu ingresso no Colégio, o 

Código de Ética (Anexo I). Atualmente o aluno, quando maior de idade, ao assinar sua 

matrícula, está concordando com as normas regimentais estabelecidas na Escola e contidas no 

Regimento Escolar. O mesmo vale para os estudantes menores de idade, quando a assinatura 

da matrícula é feita pelos pais ou responsáveis.  

 

4.2 A BANDA MARCIAL DO MANECO 

 

Já nos primeiros anos de existência da Instituição, os estudantes organizaram-se para a 

criação da Banda do Colégio, que ainda hoje está em funcionamento. 

A Banda Marcial “Manoel Ribas” era composta por um grupo de estudantes músicos 

do Colégio Estadual Manoel Ribas. O aluno, ao aderir à Banda, assinava um Termo de 

                                                                                                                                                                                     

Hiran Nunes, o grupo estreou com sucesso no Festival Estadual de Teatro Estudantil, representando a região de 

Santa Maria na final em Porto Alegre. As apresentações em Santa Maria fizeram parte do calendário do Mês da 

Cultura, organizado pela Prefeitura Municipal e Secretaria da Cultura. No ano de 1996, com a peça “Não joguem 

pérolas aos Porcos”, de Hiran Nunes, o grupo foi novamente ao festival representando a cidade de Santa Maria. 

Em 1997, sem local de ensaios e apresentações pela reforma do Maneco, o grupo se manteve trabalhando com 

laboratórios e esquetes, preparando-se para 1998, com várias peças e novamente com a participação no Festival 

Estadual de Teatro Estudantil. O Grupo também realizou apresentações importantes fora da Escola. A convite da 

Academia Adágio, foi apresentada, em 1993, a peça “A Arvore que Sonhava”, pela primeira vez, um Ballet 

Teatro na cidade, foi um sucesso. Em 1996, foi a vez de fazer a parte teatral do VI Festival Festinvita com textos 

de Lauro Trevisan. O Grupo de Teatro Nova Expressão, do Colégio Manoel Ribas é aberto à comunidade 

Manoel-ribana.” Texto da Professora Neusa Mantoriani Nunes, coordenadora do Grupo de Teatro.  Jornal O 

Maneco, maio/1979, Edição Especial de “Jubileu de Prata” do Colégio, p. 24.  
42

 “Único Colégio do interior do Estado a possuir equipamento especializado em Ginástica Olímpica, 

diretamente importado da Alemanha, o Manoel Ribas sobrepuja aos demais, nas mais variadas modalidades e 

categorias desportivas, bastando, para comprovar, mais de 250 troféus [...]. Apesar de possuir extensa área 

destinada à prática desportiva e ao lazer, no que se refere às instalações, exige-se, muitas vezes, o improviso dos 

professores para um bom treinamento. Já com a construção de um Ginásio, aliás prevista para breve, as 

condições serão mais favoráveis [...]. Para as aulas de ginástica, os professores contam com sala especializada e 

com material necessário à prática de exercícios físicos”. “Campeão número um em desportos”, Jornal O Maneco, 

Santa Maria, Ano V, n.1, maio/ 1979, p. 6.  Edição Comemorativa do Jubileu de Prata.   



Compromisso (ANEXO L). Atualmente, a Banda conta com alunos de outros colégios de 

Santa Maria, além de ex-alunos, pais e alguns militares. A ideia de criação da Banda Marcial 

Manoel Ribas surgiu em 1956, como fanfarra simples, uma espécie de formação musical que 

priorizava os ritmos, com tambores e cornetas e também como atividade extraclasse. Com o 

tempo, se tornou uma instituição escolar com Regimento próprio.  

 

Figura 21- Cartão Postal comemorativo dos 50 anos do Colégio Manoel Ribas, 2003. 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico do Memorial do Maneco, Santa Maria.  

 

A banda surgiu por iniciativa dos próprios alunos do colégio Manoel Ribas, apoiados 

pelos professores e pelo diretor Rômulo Zanchi. A partir do ano de 1961, com a aquisição de 

novos instrumentos, a Banda do Maneco passou a ter uma formação “marcial”, ou seja, 

passou a incorporar movimentos corporais nas suas apresentações, alcançando projeção e 

participando dos desfiles e festividades, além de concursos e festivais de bandas em todo o 

Estado. Um exemplo é o convite que recebeu, em 1961, para se apresentar no Rio de Janeiro; 

para tanto, gravou um disco com duas músicas, 01: Von Keutz e 02: J. A. P, que foi enviado 

com antecedência ao concurso.  

O Jornal A Razão (1961) faz alusão à saudável competição que existia entre as bandas 

locais, neste caso entre a Banda Manoel Ribas e a Banda Irmão Leão, do Colégio Santa 

Maria, hoje Colégio Marista, quando se apresentavam nas comemorações cívicas e desfiles de 

20 de setembro: 
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Por fim, então, vieram as Bandas, todas muito bem uniformizadas, com grande 

garbo e procurando fazer o máximo de demonstração e evoluções, a fim de melhor 

representar os seus estabelecimentos. Como nos anos anteriores notou-se a grande 

rivalidade dos dois estabelecimentos de Ensino, o Colégio Manoel Ribas e o Colégio 

Santa Maria [...] Duas bandas marciais que podem concorrer com as mais bem 

organizadas do Estado.  

Já no ano seguinte, o mesmo jornal (A RAZÃO, 1962) registrou uma festa de 

confraternização entre as duas bandas de Santa Maria: “decorreu num ambiente tonificado de 

sadia alegria a festa de confraternização realizada, anteontem, na Sociedade Nossa Senhora 

das Dores, oferecida pelas direções dos Colégios Manoel Ribas e Santa Maria”.  

A década de 1960 foi marcada por muitos desfiles das bandas marciais de Santa 

Maria, entre as quais estava, além da tradicional rival da banda do Maneco, a Banda Irmão 

Leão, do Colégio Santa Maria, que foi extinta em 1974, escolhida duas vezes a melhor banda 

marcial do Estado (A RAZÃO, 2002, p. 9). A Banda Maria Rocha/Olavo Bilac foi uma das 

maiores da rede estadual de ensino, chegando a possuir 180 componentes, sendo desativada 

em 1977 (A RAZÃO, 2002, p. 9). A Banda do Colégio Coração de Maria, conhecida pelas 

suas gaitas de fole escocesas, também foi desativada (A RAZÃO, 2002, p. 9), além da Banda 

da Escola Hugo Taylor.  

Sandra Schifelbein, aluna do 2º B, no Jornal O Maneco (A RAZÃO, 1983, p. 3) faz um 

relato da rotina de ensaios e treinamento dos estudantes componentes da banda no ano de 

1983:  

A equipe é composta de mais ou menos 80 pessoas. As atividades de cada ano 

iniciam na segunda semana de março, e nessa época, dois terço dos participantes são 

trocados. Isso implica num trabalho muito grande, muitos ensaios, para aquisição de 

uma disciplina musical e marcial. Durante o ano, há quatro ensaios semanais, com a 

duração de 1h e 40min cada. No repertório da Banda, além das músicas marciais, 

temos a música popular, clássica, carnavalesca e folclórica. Os participantes da 

Banda têm as mais variadas atividades, desde a apresentação nas escolas até a 

participação de campanhas beneficentes na comunidade [...]. Durante a semana da 

Pátria e Semana Farroupilha, a Banda apresentou-se em diversos colégios da cidade 

e da região, como São Martinho, São Gabriel, etc. O objetivo do Plano dos trabalhos 

da Banda, em cada bimestre baseia-se em disciplina marcial, domínio pessoal e 

liderança.  

Os estudantes criaram a figura de um “menino”, mascote da banda, (Figura 22) 

relacionando-o com um personagem de uma revista em quadrinhos, da época, que se chamava 

Manequinho, nome que logo foi relacionado ao nome do Colégio. O professor Enio Trevisan 

foi quem ajudou aperfeiçoando o desenho. Assim, o Manequinho surgiu, ainda na década de 



1960, diretamente relacionado à Banda Marcial do Maneco. Não se sabe exatamente quem foi 

o criador do Manequinho, sendo o grupo responsável pela sua criação composto pelos alunos 

Lones Sfredo, Régis Oliveira, Didney Salta, Roberto Binato, Tadeu Mello e Wilson Corrêa. O 

primeiro bumbo que recebeu a figura do Manequinho foi pintado pelo estudante Rafael 

Selligman (A RAZÃO, 2002, p. 9).  

 

Figura 22 - Flâmula da Banda do Maneco, décadas 60 e 70. 

 

 
Fonte: Acervo fotográfico do Memorial do Colégio Manoel Ribas, Santa Maria.  

 

Atualmente, a banda, que no dia 20 de outubro de 2017 completou 61 anos, é formada 

não somente por alunos da Escola, mas também pela comunidade. São cerca de 100 

componentes que, sob o comando do maestro José Paulo Rorato, professor Daniel Santos da 

Silva, professora Nátura Mayer, professora Lenisa Delabary Loureiro e pelo Mór Geisom 

Nielsen, ensaia três vezes por semana no estabelecimento de ensino e faz apresentações em 

festivais, instituições, entidades e desfiles cívicos de Santa Maria e em outros municípios, 

como a recente participação na V Copa OBANFAQ (A RAZÃO, 2002, p. 9) de Bandas 

Marciais, na cidade de Quaraí, em 15 de novembro de 2016, conquistando quatros primeiros 

lugares: Pelotão de Bandeiras Sênior, Baliza Solo Masculino, Banda Musical Sênior, Musa 

Adulta e 3º lugar em Corpo Coreográfico Sênior.  

Apesar das dificuldades financeiras, a Banda do Maneco, desde a década de 60, se 

mantém, desfilando na avenida nos dias 7 e 20 de setembro, fazendo história, ensinando e 

educando. Uma grande Escola não poderia deixar de ter uma Banda Marcial e, neste caso, é 

um orgulho para o colégio, que busca preservar e valorizar as bandas marciais de música 
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como patrimônio imaterial do município. A Banda Marcial do Manoel Ribas conta com a 

colaboração da Associação dos Amigos da Banda do Maneco.  

 

4.3 O COLÉGIO MANECO: PATRIMÔNIO CULTURAL FERROVIÁRIO 

 

Tamanha é a importância arquitetônica e cultural do Colégio Estadual Manoel Ribas 

que o mesmo foi considerado Patrimônio Histórico Municipal (CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES, 1995) (Dossiê de Tombamento, Anexo F), mediante Portaria n. 30 da 

Secretaria de Estado da Cultura, de 26 de outubro de 2000, (Anexo G) incluído no 

tombamento do Sítio Ferroviário de Santa Maria, representado pela Estação Férrea, Vila 

Belga e Colégio Manoel Ribas, tombados como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado – IPHAE
43

. Veiculado no Diário 

Oficial (Anexo H). O Sítio Ferroviário de Santa Maria é composto das seguintes seções: 

Estação de passageiros; os pavilhões 1, 2, e 3; a plataforma de embarque; o largo da 

estação; o plano de loteamento da Vila Belga, 44 edifícios residenciais do tipo 

germinado, o edifício comercial da Associação de Funcionários da Viação Férrea; o 

edifício de escritórios, depósitos e armazéns da Cooperativa dos Funcionários da 

Viação Férrea e o Colégio Manoel Ribas (SCHLEE, 2002, p. 96-98).  

A história do Colégio Manoel Ribas também foi construída pelas memórias dos grupos 

sociais que se relacionaram com a escola: estudantes, professores, funcionários, pais de 

alunos, comunidade e demais pessoas que, de alguma forma, fizeram parte desta instituição de 

ensino de Ensino Básico, atualmente restrita ao Ensino Médio. Através da memória e história 

dessas pessoas e do imaginário social, propor-se-á um produto visando a revalorização do 

legado do Colégio Manoel Ribas. Destaca-se que esse legado não está ligado apenas ao 

Colégio, mas também ao seu entorno que, conforme descrito acima, identifica-se com a 

memória ferroviária como Patrimônio local.      

A empresa belga Auxiliares dês Chemins de Fer u Brésil foi responsável pela 

edificação de um complexo de edifícios, consolidando uma forte estrutura que evidenciava os 

                                                           

43
 “O que mais influenciou na decisão pelo tombamento do complexo ferroviário de Santa Maria foi a história da 

Gare, da Vila Belga e do Colégio Manoel Ribas”. Jornal A Razão, Santa Maria, p. 5, 27/out.2000. “O 

tombamento do Complexo Ferroviário busca manter viva a história dos ferroviários, principais responsáveis pelo 

desenvolvimento da região central do Estado no começo do século” Jornal A Razão, Santa Maria, out., 2000, p. 5 

- 26.  



altos investimentos no município, abrigando uma rede de serviços cada vez mais extensa, que 

chegou a se estender por, aproximadamente, cinco quilômetros no interior da malha urbana, 

compreendendo outros espaços e edificações ligadas ao serviço ferroviário, que ficou 

conhecido como “Mancha Ferroviária
44

” de Santa Maria (FACCIN e ZANINI, 2013, p. 3).  

A cidade de Santa Maria passou a figurar na lista de Patrimônio Ferroviário Nacional a 

partir de 2014 com os bens Antiga Estação Ferroviária, a Escola Municipal de Aprendizagem 

Industrial (EMAI) e a antiga sede da Associação dos Empregados da Viação Férrea. De 

acordo com Francisco Severo, presidente do Instituto de Planejamento de Santa Maria – 

IPLAN, o reconhecimento dessas edificações ligadas à Mancha Ferroviária da cidade ao 

Patrimônio Ferroviário Nacional é inédito e fundamental, não só para a história local, mas 

também para captar recursos, pois “o reconhecimento é essencial para que o Município 

consiga desenvolver projetos e participar de programas que tragam recursos para serem 

aplicados naquela região” (APOITIA, 2017). 

A Antiga Estação Ferroviária foi entregue a Santa Maria pela Rede Ferroviária Federal 

no ano de 1999: 

Para que ali seja desenvolvido um amplo projeto de incentivo a atividades culturais. 

O projeto, que foi elaborado pelo Secretário de Cultura Humberto Gabbi Zanata, 

pretende resgatar toda a área da Estação, para ali estimular várias manifestações 

artísticas, reabilitando o próprio local, que hoje em função da falta de atividade na 

gare, transformou-se em um ponto pouco frequentado pela comunidade.  

No mês de agosto de 2001, o Jornal A Cidade (2001, p. 269) lembrou a posse da 

Estação Ferroviária por Santa Maria, “A transferência do prédio da Estação Férrea para o 

município, em 1999, em uma solenidade com a presença de antigos ferroviários e autoridades, 

ainda não trouxe efeitos práticos na recuperação do prédio [...] a passagem do prédio tinha por 

objetivo transformá-lo em um centro cultural”. Conforme o diretor de Patrimônio da 

Associação dos Amigos da Estação Ferroviária, Paulo Conceição, a Prefeitura tinha um grupo 

de trabalho para preparar projetos de revitalização da Estação Ferroviária, Vila Belga, Colégio 

Manoel Ribas e Avenida Rio Branco. Conceição acrescenta que estudantes de Arquitetura da 

UFSM estão levantando necessidades da Rede para preparar um projeto a fim de conseguir 

                                                           

44
 Conforme Schelle (2002, p. 98 e 99), a Mancha Ferroviária de Santa Maria é “uma parte da cidade, uma zona 

de preservação delimitada por um polígono irregular que engloba uma série de bens patrimoniais do município, 

todos eles – em maior ou menor grau – relacionados com a presença da ferrovia na cidade (Colégio Estadual 

Manoel Ribas, Vila Belga, Sede da Cooperativa, o Clube dos Ferroviários, a Estação Central e entorno, a 

Avenida Rio Branco e áreas anexas)”.  
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recursos junto à Caixa Econômica Federal, pois Santa Maria é uma das cinco cidades do 

Brasil incluída no projeto nacional de ruínas e sítios históricos com valor patrimonial. Conclui 

Paulo Conceição que “pretendemos transformar a Estação Ferroviária num local de encontro e 

cultura”.  

A Vila Belga foi tombada pelo Decreto Executivo nº 161/97, de 08/ago., 1997, que 

afirma, no Art. 1º, ser declarada Patrimônio Histórico e Cultural do Município pela Lei 

Municipal nº 2983/88, de 06/jun., 1988, devendo-se proceder a sua inscrição em livro próprio 

pelo Prefeito Municipal Osvaldo Nascimento da Silva.  

O prédio onde está estabelecido o Colégio Manoel Ribas foi projetado em estilo 

eclético, conforme a Planta (Anexo A) de acordo com o gosto dos anos 20 e 30 do século XX, 

constituindo-se em um edifício monumental, marco na paisagem urbana da cidade. O edifício 

foi de propriedade da CCEVFRGS até o ano de 1977, quando foi incorporado ao patrimônio 

público estadual pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul
45

 por um valor simbólico 

(Anexo C). A seguir, transcreve-se a declaração da então Coordenadora de Educação, 

Professora Águeda Brazale Leal
46

, aluna e depois professora na Escola Santa Terezinha. A 

professora Águeda, (Figura 23) por ocasião da compra do prédio do Maneco era 

Coordenadora Estadual de Educação e fez parte da equipe que efetivou a compra do prédio 

(Anexo C): 

A Profª. Águeda Brazale Leal, Delegada de Educação, representando o Governo do 

Estado, assinou na tarde de ontem a escritura de aquisição do prédio e respectivo 

terreno do Colégio Estadual Manoel Ribas. Até ontem, o “Maneco” – como é 

popularmente conhecido este colégio – pertencia à Cooperativa da Viação Férrea e 

estava alugado para a 8ª Delegacia de Educação. A Profª. Águeda pretende agora 

encaminhar uma série de reformas e possivelmente uma ampliação do prédio, que 

abriga aproximadamente cinco mil alunos. “Agora para nós será uma tranquilidade, 

pois há muito tempo vínhamos tramitando esta aquisição. Sem dúvida, esse é mais 

um esforço do Estado para melhorar sua rede de escolas”, disse a Delegada (O 

EXPRESSO, 1977, p. 3).    

                                                           

45
 O Jornal O Maneco faz menção à reunião de posse da nova diretoria do Círculo de Pais e Mestres, em 1978, 

quando o diretor do Colégio, Darcy Mendes de Oliveira, faz uma referência às conquistas da diretoria do CPM 

sob a liderança do dr. Hermito Lopes Sobrinho, entre as quais destaca a “desapropriação do prédio da 

Cooperativa dos Empregados da Viação Férrea”. Jornal “O Maneco”, Edição Especial Comemorativa dos 25 

anos do Colégio Manoel Ribas. In: Eleita a nova diretoria do Circulo de Pais e Mestres, 1976, p. 07.  
46

 Conforme Perez (1998, p. 141), Águeda Brazale Leal foi a única a ter a cerimônia de seu casamento ocorrido 

na Capela da Escola Santa Terezinha, sendo o local mais tarde desmanchado.  



Figura 23 - Fotografias de Águeda Brazale Leal, década 1930. 

 

 
Fonte: Acervo fotográfico do arquivo pessoal de Ceura Fernandes, Santa Maria.  

 

Nos anos de 1997 a 1998, decorrentes do desgaste físico, ocasionado pelo tempo e 

pela má conservação, o prédio do Colégio Manoel Ribas passou por restauração, (Figura 24) 

sob os cuidados dos arquitetos Ana Maria Bones Beltrame, do Instituto de Patrimônio 

Histórico e Artístico da Secretaria da Cultura, e Carlos Max Moreira Maia, da Secretaria de 

Obras Públicas do Rio Grande do Sul, mantendo-se os elementos originais, com poucas 

alterações como a construção de um novo bloco com a mesma altura do prédio, instalando ali 

alguns banheiros (FOLETTO, et al., 2008, p. 89).     

A intervenção no prédio do Maneco teve como objetivo prolongar sua vida útil e sua 

adequação à novas necessidades. Seu uso institucional, sempre como estabelecimento de 

ensino, garantiu a conservação de suas características espaciais com poucas alterações, já que 

“por se tratar de Patrimônio Cultural, necessita um projeto especial com soluções que evitem 

dissonâncias de ordem estética ou histórica” (BELTRAME, 2002, p. 109 e 110).  



Figura 24 - Placa comemorativa da restauração do Colégio Manoel Ribas, 1998. 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo pessoal de Maria Helena Romero, Santa Maria.  

 

O edifício do Colégio Manoel Ribas possui estilo eclético, marcado por elementos 

geométricos, com tipologia de planta em formato de “bumerangue”, fazendo no encontro de 

suas duas alas uma linha curva, na qual, ladeada por duas colunas, se encontra a porta 

principal em madeira trabalhada, colocada na esquina das duas ruas. (Anexo A). Suas fileiras 

de janelas e frisos, juntamente com o muro e as grades com detalhes de flores, possuem 

inspiração Art Nouveau. Totalmente construído em alvenaria, possui três pavimentos e mais 

um sótão, perfazendo um total de 6.130 m2. Beltrame assim descreve a arquitetura do 

Colégio:  

Na sua fachada monumental, para as ruas 13 de Maio e José do Patrocínio, aparecem 

fileiras de janela que, em grupos de 6ou 8, são enquadradas por pilastras, cortando a 

horizontalidade do edifício. As janelas de madeira, em duas folhas com bandeira em 

caixinhas de vidro possuem escuro internamente e são coroadas com ornamentos em 

alto relevo de massa, com formatos triangulares e de arco pleno, decorados 

internamente com folhas de acanto (nas formas curvas) e figuras de rosto ( nas 

formas triangulares), em uma clara alusão à arquitetura Renascentista do Cinquenta. 

Na fachada para o pátio interno, as janelas não possuem escuro e estão emolduradas 

por três frisos de massa em perfil tipo meia-cana. Frisos horizontais acompanham a 

divisão dos andares e uma cimalha define a platibanda. A cobertura, em telha 

francesa, possui diversas mansardas. No recuo para as ruas José do Patrocínio e 

Treze de Maio, aparece um jardim e um muro de alvenaria com gradeamento de 

ferro com detalhes de flores. As outras fachadas se encontram no alinhamento das 

ruas. Apresenta para a Rua Ernesto Beck um anexo de um pavimento, em alvenaria 

(BELTRAME, 2002, p. 112 e 113). 



Segundo Foletto et al. (2008, p. 89), a fachada do Colégio Manoel Ribas possui 

também elementos Neoclássicos nos frisos e relevos sobre as janelas e na separação dos 

andares. As mansardas (janelas no telhado) são elementos originários da arquitetura 

renascentista europeia, assim como também o muro com balaústres que margeia o pátio 

interno da escola. A porta de acesso ao prédio, ladeada por duas colunas, também conduz ao 

pátio através de uma escadaria. No jardim externo, entre o muro e o corpo da construção, 

existem luminárias em ferro fundido, com formas que se assemelham ao estilo Art Nouveau. 

Estas grades de ferro foram executadas nas oficinas da Escola de Artes e Ofícios – Seção 

Masculina, com detalhes florais. As janelas possuem postigos internos. Sobre elas, no 

exterior, existem frisos em baixo e alto relevo, com formatos geométricos triangulares ou em 

curva, que lembram a arquitetura renascentista. A decoração interna desses elementos lembra 

o Barroco. A única modificação significativa na fachada está na entrada principal, pois foi 

colocada uma rampa da porta à calçada, durante a gestão de Rômulo Zanchi (fundador e 

primeiro diretor do Maneco). Antes disso, a entrada dava-se por portões laterais que 

acessavam o jardim, para logo em seguida, haver o acesso à porta. No interior do prédio, 

muitas reformas e modificações foram feitas, alterando partes da estrutura original, 

adaptando-se o espaço físico às necessidades do ensino. 

A seguir, procurar-se-a descrever e refletir, mesmos que brevemente, sobre o entorno 

do Colégio Manoel Ribas, local em que há vários bens pertencentes à Viação Férrea ou que 

com ela tiveram forte vinculação. Vários desses bens, construídos pela Cooperativa, foram 

reconhecidos ou tombados como patrimônio municipal, estadual e até nacional.   

 

4.4 O ENTORNO DO COLÉGIO ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO MANOEL RIBAS 

 

O Colégio Estadual Manoel Ribas e o Memorial, objeto de pesquisa do presente 

estudo, não pode ser analisado fora do contexto maior, (Figura 25) onde se localizam outros 

imóveis, igualmente tombados como patrimônio histórico, sendo esta região uma área 

especial:  

Caracterizada por sua importância cultural e paisagística e identificada pela 

concentração de atividades relacionadas com a ferrovia”: a Vila Belga, a Escola 

Estadual Manoel Ribas, a Sede da CCEVFRGS, o Clube dos Ferroviários, a Escola 

Hugo Taylor e a própria Avenida Rio Branco, que liga o centro urbano e a estação 

ferroviária de Santa Maria (SCHLEE, 2002, p. 100).  



Figura 25 - Fotografia aérea do Colégio Maneco e seu entorno. 

 

 

Fonte: “Google Maps”  

 

Avenida Rio Branco
47

 (antiga Avenida Pinto Bandeira e Avenida Progresso) possui 

pistas duplas separadas por canteiro central que reúne arquitetura diversificada e 

características marcantes e identidade própria. É a principal via de ligação entre o centro da 

cidade e o Largo da Estação Férrea. Nela, se concentram comércios, serviços, prédios, 

templos religiosos e hotéis. Do ponto de vista patrimonial, estão instalados na Avenida muitos 

monumentos dignos de preservação como, os templos católico e anglicano, a Escola Hugo 

Taylor, construída pela Cooperativa da Viação Férrea para atender os filhos dos ferroviários, e 

o Ed. Jantzen, só para citar alguns. Sua arquitetura tem sido classificada como art-decó.  

A Rua Coronel Ernesto Beck organiza o trânsito no sentido leste-oeste, o que lhe 

acarreta excesso de tráfego. Nela, estão 32 unidades residenciais tombadas; no entanto, 

                                                           

47
 “O complexo Vila Belga – Avenida Rio Branco era o lugar onde as famílias burguesas transitavam aos 

domingos, acompanhadas pelos olhos curiosos dos menos abastados. Se alguém decidia tirar uma fotografia 

familiar, logo se amontoavam os populares ao fundo, desejando também aparecer na “chapa”, como se observa 

nas fotos antigas da cidade. E assim os habitantes de uma provinciana cidade do interior gaúcho sentiam-se 

integrados ao mundo moderno, vendo na superposição dos sobrados ricamente construídos ao longo da Avenida 

Rio Branco, na padronização sofisticada de sua pequena Bélgica, um pedaço daquilo que imaginavam ser 

progresso e prosperidade” (RANGEL, 1998, p. 114).    



apresenta, também, um grande número de prédios descaracterizados em seu entorno, como o 

Posto de Abastecimento Ernesto Beck e cinco construções de três ou quatro pavimentos.  

A Rua Manoel Ribas (antiga Pinheiro Machado), igualmente, desenvolve-se no 

sentido leste-oeste e é a mais característica da Vila Belga, apresentando 25 residências 

tombadas. Contém o maior número de unidades e a Sede da Cooperativa dos Ferroviários, 

com dois pavimentos e que se destaca do ponto de vista arquitetônico como urbano. Os 

galpões ou armazéns da Cooperativa sofreram algumas descaracterizações em suas fachadas.  

A mais antiga das ruas é a Rua 13 de Maio. Apesar de ser uma via secundária, não 

possui monumentos preservados nem a preservar; no entanto, faz parte do entorno imediato 

da Vila Belga e do Colégio Manoel Ribas.  

A Rua Dr. Vauthier (antiga Garibaldi) desenvolve-se no sentido norte-sul. É calma e 

apresenta 10 residências tombadas. Nela, está a sede do Clube dos Ferroviários, esquina com 

a Rua Manoel Ribas e é ponto de reunião dos moradores da Vila. Possui problemas 

decorrentes de seus diferentes muros que limitam os lotes.    

A Rua André Marques também se desenvolve no sentido norte-sul e pode ser 

considerada a segunda via principal de acesso à Mancha Ferroviária. Apresenta treze unidades 

tombadas, além de quatro residências dos chamados altos funcionários da Rede (não 

preservadas). Na altura da Rua Vale Machado, a André Marques sofre uma bifurcação à 

direita, dando origem à Praça Cristóvão Colombo e à Rua José do Patrocínio. 

A Praça Eduardo Trevisan, fundada em 1903 com o nome de Cristóvão Colombo, de 

desenho triangular, no ano de 1984 passou a ser denominada, Praça Eduardo Trevisan, um 

ano após o falecimento do artista plástico Eduardo Trevisan, morador do seu entorno. Foi 

oficialmente (re) inaugurada em 13/Nov., 1940, em comemoração ao aniversário do terceiro 

ano do Estado novo e novamente em 2003, em comemoração aos seus 100 anos de criação. 

(DIÁRIO DE SANTA MARIA, 2003). Este espaço público de Santa Maria é, na atualidade, 

ponto de encontro dos estudantes do Colégio e dos moradores da Vila Belga. 

A Rua José do Patrocínio é caracterizada por uma arquitetura residencial pitoresca, por 

descortinar o Colégio Manoel Ribas – cuja escala é valorizada pela praça fronteira – além de 

apresentar prédios relacionados com a Cooperativa, como o antigo açougue e a fábrica de 

torrefação de café, na esquina com a Rua Ernesto Beck. 

E, por último, o autor apresenta o Largo da Estação, como uma área de grande força 

paisagística, fronteira à Estação Central de passageiros, e delimitada por esta e por um grande 
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muro de calçamento em pedras irregulares, mantendo diálogo com a rusticidade das pedras do 

muro lateral
48

.      

Meira (2008) destaca que a arquitetura, sendo uma imagem que representa aquilo que 

já passou, também constitui um discurso que conta essa história já passada; é um romance ou 

poesia, com capacidade de fazer o espectador “viajar” no espaço e tempo. “Além de narrar 

episódios, atesta a veracidade das mesmas como representação, é preciso que seja decifrada e 

que se faça uma interpretação, referente a contextos determinados” (MEIRA, 2008, p. 25).  

 

4.5 MEMORIAL DO COLÉGIO MANOEL RIBAS: HISTÓRIA E EDUCAÇÃO  

 

O Memorial do Colégio Manoel Ribas, o “Memorial do Maneco”, é mantido pelo 

Estado do Rio Grande do Sul a partir dos recursos do Colégio. Tem como missão preservar o 

patrimônio histórico-cultural do Colégio, da Viação Férrea e da cidade de Santa Maria. É um 

espaço dedicado à preservação da memória e abriga um patrimônio com acervo relacionado 

ao colégio e a história da educação.  

Por ocasião do processo de restauração do prédio do Colégio Manoel Ribas, no final 

da década de 1990, iniciaram-se as atividades de organização do Memorial. Aos poucos, o seu 

acervo foi se constituindo com fotografias, jornais, mobiliários, indumentárias, equipamentos 

entre outros. Conforme o Jornal O Diário de Santa Maria, o Memorial foi inaugurado no mês 

de outubro de 2003, ocasião em que o Colégio Manoel Ribas completava cinquenta anos 

(DIÁRIO DE SANTA MARIA, p. 12 e 13).  

O Memorial do Maneco está cadastrado no Sistema Municipal de Museus de Santa 

Maria (SMMSM) e, atualmente, está em processo de revitalização. Uma das iniciativas esteve 

voltada à desinfecção do acervo e a outra diz respeito à pesquisa de identificação das peças e 

divulgação do Memorial, através da participação em eventos, visando promover amplo 

reconhecimento desse patrimônio e o que ele representa à sociedade santa-mariense.  

Após um período de funcionamento, com uma programação de exposições e 

visitações, sob a coordenação da professora Ceura Fernandes, (Figura 25) o espaço ficou 

desativado por vários anos, devido à aposentadoria da responsável e a falta de reposição de 

recursos humanos e, principalmente, pelo descaso das autoridades competentes, ficando seu 
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 Boa parte da descrição feita do entorno do Colégio Manoel Ribas, teve referência e base (SCHLEE, 2002, p. 

100- 102).  



acervo vulnerável às oscilações de temperatura, sujidades e a implacável danificação 

promovida por baratas, cupins e morcegos (Figura 26).  

   

Figura 26 - Interior do Memorial, 2005. 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico do Memorial do Colégio Manoel Ribas, Santa Maria.  

 

Durante os anos de 2010 a 2012, sob a coordenação da professora Glaucia Konrad um 

grupo de alunos do Curso de História (UFSM) desenvolveu trabalho de higienização e 

organização do acervo do Memorial.   

No segundo semestre do ano de 2014, alguns bolsistas de Iniciação à Docência do 

Subprojeto História, PIBID/UNIFRA/CAPES, juntamente com a professora Maria Helena 

Romero, Lidiane B. Nunes e Marcio Flores, sendo que os dois últimos representavam o 

Sistema Municipal de Museus de Santa Maria (SMM), e outros voluntários, voltaram a abrir e 

realizar a limpeza do local.    

Em 2015, a diretora do Colégio, Professora Rosângela Freitas, com o apoio da 8ª 

Coordenadoria de Educação, na pessoa da professora Iara Druzian, envia projeto à Secretaria 

Estadual de Educação propondo a revitalização do Memorial, solicitando profissional, para 

retomar o projeto de manutenção das ações culturais do mesmo. A partir do mês de julho de 

2015, a autora deste trabalho foi designada para o Memorial.     

As fotografias mostram o interior do Memorial em 2014, a situação de abandono que 

ficou seu acervo e também os trabalhos de limpeza feitos por voluntários sob a coordenação 

do Sistema Municipal de Museus de Santa Maria (Figuras 27 e 28).  



Figura 27 - Memorial em abandono e voluntários se preparando para limpá-lo, 2014. 

 

     

Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo de Maria Helena N. Romero, Santa Maria.   

 

Figura 28 - Voluntários limpando e reorganizando o Memorial, 2014. 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo de Maria Helena N. Romero, Santa Maria.   

 

A justificativa de tombamento do Colégio Estadual Manoel Ribas, como Patrimônio 

Histórico está relacionada com a história da Cooperativa dos Funcionários da Viação Férrea 



do Rio Grande do Sul, com o reconhecimento do trabalho dessa Instituição educacional que 

mantém até hoje sua função sociocultural e por ser referência significativa para a identidade 

da comunidade santa-mariense e do Estado. Por isso, o Colégio também pretende ser guardião 

da memória e da história da Viação Férrea e de Santa Maria. Este espaço cultural, aberto ao 

público como lugar de pesquisa, de produção de conhecimento e de Educação Patrimonial, 

preserva um acervo que remonta à história da Escola de Artes e Ofícios Santa Terezinha, 

composto de livros, jornais, fotografias, maquinários, documentos, mobiliários, 

indumentárias, entre outros, que expressam a história da educação. No entanto, o que se 

percebe é que há poucas e insuficientes políticas públicas aplicadas para a preservação, 

conservação e manutenção do Memorial do Colégio Maneco.   

  



5 O MEMORIAL DO COLÉGIO MANOEL RIBAS: UM DIAGNÓSTICO  PARA O 

PLANEJAMENTO MUSEOLÓGICO  

Este capítulo tem como objetivo apresentar o produto dessa dissertação, ou seja, um 

diagnóstico do Memorial do Colégio Manoel Ribas a partir da realidade institucional e do 

apontamento de resoluções passíveis de serem efetivadas, com a criação e implantação de um 

Plano Museológico, feito posteriormente por profissionais habilitados, como ditos 

anteriormente, com vistas à retomada do processo de revitalização, organização e preservação 

do acervo do Memorial, a fim de fortalecer e consolidar a pesquisa e aprimorar o atendimento 

ao público. O processo de planejamento é estratégico e a construção de um plano de ações irá 

fortalecer a Instituição. As atividades aqui definidas trarão melhores condições no 

desenvolvimento dos trabalhos no Memorial e favorecerão o público visitante, se forem 

atendidas as necessidades elencadas. Ao desenvolver projetos pedagógicos, estar-se-á 

destacando a importância do Memorial do Colégio Manoel Ribas frente aos seus gestores, 

professores, funcionários, estudantes, ex-alunos, pais de alunos e comunidade em geral da 

cidade de Santa Maria e região.  

Inicialmente, far-se-á, a partir da observação e vivência no espaço, uma avaliação 

geral, um diagnóstico, considerando seus pontos fortes e os pontos mais frágeis, elucidando a 

real situação do local.    

 

5.1 A GESTÃO PÚBLICA DO PATRIMÔNIO CULTURAL: O MEMORIAL DO 

MANECO 

 

Para introduzir o tema das políticas públicas de patrimônio no Brasil, cabe apresentar 

uma breve visão panorâmica das diferentes propostas de proteção e conservação do 

Patrimônio Histórico e Cultural. 

Neste caso, o I Encontro Ibero-americano de Museus
49

, realizado em 2007, na Cidade 

do Salvador
50

, Bahia, reuniu representantes do campo da museologia e dos museus de 22 

países Ibero-americanos com o objetivo de debater, refletir e relatar experiências sobre as 
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 Registro do I Encontro Ibero-americano. Disponível em:  

<http://www.museus.gov.br/tipo-publicacao/documentos-e-relatorios>. Acesso em: 01 abr.2017.   
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 Considerado herdeiro contemporâneo de outro encontro, quando surge uma nova proposta para o campo 

museológico com a chamada Nova Museologia expressa na Mesa Redonda de Santiago do Chile no ano de 1972.  

http://www.museus.gov.br/tipo-publicacao/documentos-e-relatorios


práticas museológicas de seus países, reafirmando que a museologia e os museus ibero-

americanos estão em movimento e renovação e:  

O seu diferencial reside no compromisso com a educação, na valorização da função 

social dos museus e no reconhecimento de que eles são tecnologias e ferramentas 

que precisam ser democratizadas e utilizadas a favor da dignidade humana e do 

desenvolvimento social.  

O tema do I Encontro Ibero-Americano de Museus foi “Museus como agentes de 

mudança e desenvolvimento”. Na ocasião, os participantes assinaram a Declaração de 

Salvador, na qual reconhecem a importância dos museus como espaços de memória, cultura e 

educação,  

Compreendendo os museus como instituições dinâmicas, vivas e de encontro 

intercultural, como lugares que trabalham com o poder da memória, como instâncias 

relevantes para o desenvolvimento das funções educativa e formativa [...] 

(IBERMUSEUS, 2007, p. 11e 12). 

Outra ideia central deste documento é a valorização da diversidade cultural, 

“compreendendo os museus como práticas sociais relevantes para o desenvolvimento 

compartilhado, como lugares de representação da diversidade cultural dos povos ibero-

americanos” (IBERMUSUES, 2007, p. 12).  

Na Declaração de Salvador, foi proposto aos países participantes do encontro que 

adotem medidas no sentido de “incentivar a criação de políticas públicas de financiamento e 

fomento com vistas ao desenvolvimento e à manutenção dos museus”, e de “valorizar o 

patrimônio cultural, a memória e os museus, compreendendo-os como práticas sociais 

estratégicas para o desenvolvimento dos países ibero-americanos [...]”. O documento 

reconhece também a importância da questão financeira e, por isso recomenda, entre outras 

medidas, “que os governos nacionais dos países da Ibero América destinem à área dos museus 

recursos suficientes para seu adequado funcionamento [...]” (IBERMUSUES, 2007, p. 12,13, 

17).  

No Brasil, a Lei 11.904, de janeiro de 2009 (BRASIL, 2009), Instituiu o Estatuto dos 

Museus. Dentre os vários apontamentos estão os Artigos 44, 45, 46 e 47, da Seção III, que 

direcionam e afirmam a necessidade de que as instituições elaborem o Plano Museológico:  
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Art. 44. É dever dos museus elaborar e implementar o Plano Museológico. 

Art. 45. O Plano Museológico é compreendido como ferramenta básica de 

planejamento estratégico, de sentido global e integrador, indispensável para a 

identificação da vocação da instituição museológica para a definição, o ordenamento 

e a priorização dos objetivos e das ações de cada uma de suas áreas de 

funcionamento, bem como fundamenta a criação ou a fusão de museus, constituindo 

instrumento fundamental para a sistematização do trabalho interno e para a atuação 

dos museus na sociedade. 

Art. 46. O Plano Museológico do museu definirá sua missão básica e sua função 

específica na sociedade e poderá contemplar os seguintes itens, dentre outros: 

I – o diagnóstico participativo da instituição, podendo ser realizado com o concurso 

de colaboradores externos; 

II – a identificação dos espaços, bem como dos conjuntos patrimoniais sob a guarda 

dos museus; 

III – a identificação dos públicos a quem se destina o trabalho dos museus; 

IV – detalhamento dos Programas: 

a) Institucional; 

b) de Gestão de Pessoas; 

c) de Acervos; 

d) de Exposições; 

e) Educativo e Cultural; 

f) de Pesquisa; 

g) Arquitetônico-urbanístico; 

h) de Segurança; 

i) de Financiamento e Fomento;  

j) de Comunicação. 

§ 1o Na consolidação do Plano Museológico, deve-se levar em conta o caráter 

interdisciplinar dos Programas. 

§ 2o O Plano Museológico será elaborado, preferencialmente, de forma 

participativa, envolvendo o conjunto dos funcionários dos museus, além de 

especialistas, parceiros sociais, usuários e consultores externos, levadas em conta 

suas especificidades. 

§ 3o O Plano Museológico deverá ser avaliado permanentemente e revisado pela 

instituição com periodicidade definida em seu regimento. 

Art. 47. Os projetos componentes dos Programas do Plano Museológico 

caracterizar-se-ão pela exequibilidade, adequação às especificações dos distintos 

programas, apresentação de cronograma de execução, a explicitação da metodologia 

adotada, a descrição das ações planejadas e a implantação de um sistema de 

avaliação permanente. 

Assim, diante da exigência legal, de construção de um Plano Museológico pelas 

instituições museológicas brasileiras para adequar-se à Lei que instituiu o Estatuto Brasileiro 

de Museus, mencionadas nos (Artigos 44, 45, 46 e 47), far-se-á um diagnóstico das questões a 

serem trabalhadas para que o Memorial elabore e implante o seu Plano Museológico, pois, de 

acordo com o Art.45, ele será importante “ferramenta básica de planejamento estratégico” 

para que os museus se reconheçam institucionalmente e direcionem ações em prol da 

preservação de seu patrimônio cultural. Sobre as vantagens do Plano Museológico, Cardoso 

cita Trindade (2010): 



É elaborado com a finalidade de impulsionar a gestão do museu e de integrar as 

diversas áreas de funcionamento, tanto no processo de requalificação de um já 

existente, quanto num processo de implantação. É, ainda, uma ferramenta de 

planejamento que ordena e prioriza as ações a serem desenvolvidas pelo museu para 

que este cumpra a sua função social (TRINDADE apud CARDOSO, 2010, p. 18). 

Dessa forma, frente à necessidade de organizar o Memorial dentro das normas técnicas 

e a possibilidade de trazer à discussão questões relacionadas à gestão dos Museus, pareceu 

interessante aproveitar essa oportunidade para desenvolver, pautado no Estatuto Brasileiro de 

Museus, um diagnóstico para uma posterior construção de Plano Museológico visando melhor 

qualificar o Memorial
51

, uma vez que se está familiarizado com ele, bem como para 

apresentá-lo como produto da presente dissertação. As ações serão planejadas a partir da 

realidade do Memorial e do Colégio Estadual Manoel Ribas e o apontamento de resoluções 

possíveis de serem efetivadas, uma vez que se conhece bem o espaço estudado, tendo em vista 

à preservação do patrimônio cultural e o trabalho com a memória social para a cidadania. No 

entender de Cândido (2014, p. 44), as pessoas que atuam nos Museus precisam ter uma ação 

planejada, inteligente e eficiente, pois a sociedade, atualmente, exige uma gestão com mais 

profissionalismo e adequada aos padrões científicos da moderna Museologia. 

   

5.2 DEFINIÇÃO E CONCEITUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Em termos jurídicos, a noção de patrimônio histórico e artístico nacional é tratada 

como objeto de proteção obrigatória por parte do poder público, pois já na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1934, no Art. 10, das Disposições Preliminares, afirma-se 

que compete à União e aos Estados: “proteger as belezas naturais e os monumentos de valor 

histórico ou artístico, podendo impedir a evasão de obras de arte” (FONSECA, 2005, p. 37).  

Com a publicação da Carta de Atenas (1931) no I Congresso Internacional de 

Arquitetos e Técnicos em Monumentos, começaram as discussões em torno da conservação 

do patrimônio. O Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 (BRASIL, 1937), produzido 

por Rodrigo Melo de Franco Andrade
52

, regulamenta a proteção dos bens culturais no Brasil e 
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 Sabe-se que para uma efetiva qualificação e um bom processo de gestão os Museus precisam, além, do 

Planejamento Museológico, possuir um Regimento Interno. No caso do Memorial, ele ainda não tem um 

Regimento Interno, mas consta no Plano Político-Pedagógico da Escola e poderá ser feito em um segundo 

momento.  
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 Mario de Andrade criou um anteprojeto de proteção do patrimônio brasileiro no qual “desenvolveu uma 

concepção de patrimônio extremamente avançada para seu tempo [...] ao reunir num mesmo conceito – arte – 

manifestações erudita e popular, Mario de Andrade afirma o caráter ao mesmo tempo particular/nacional e 
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institui o instrumento do tombamento. O Decreto-Lei nº 25/37 assim definiu o patrimônio 

histórico e artístico nacional: 

Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens 

móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, 

quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por ser 

excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.  

O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) possui quatro livros 

Tombo, nos quais são inscritas as obras a que se refere o Art. 1º desta lei: o livro Tombo 

Arqueológico, Histórico, das Belas Artes e das Artes Aplicadas. Os bens referidos no Art. 1º 

só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico e artístico brasileiro e terão 

proteção legal contra a destruição ou mutilação após serem inscritos num dos quatros livros 

do tombamento, como consta no Art. 4º, capítulo II da Lei do tombamento.  

A palavra tombamento advém da Torre do Tombo, antigo arquivo público português, 

ainda em funcionamento. Com o tombamento, o bem passa a ser alvo, legalmente, de 

proteção, conservação
53

 e preservação
54

. “O tombamento é o ato de reconhecimento do valor 

histórico de um bem, que o transforma em patrimônio oficial e institui regime jurídico 

especial de propriedade, levando em conta sua função social” (BORIN e JOSÉ, 2016, p. 29).  

Assim sendo, tal decreto justifica a reflexão sobre o Memorial do Colégio Manoel 

Ribas como um espaço de preservação da história e memória de uma Instituição de ensino que 

tem sua história vinculada a de Santa Maria e da Viação Férrea do Rio Grande do Sul e, por 

isso, é importante a manutenção do Memorial como um patrimônio reconhecido. No entender 

de Castriota (2007, p. 13), “o tombamento, pensado inicialmente para proteger bens 

excepcionais, permanece até muito recentemente quase como o único tipo de proteção 

efetivamente utilizado no país”.  

Dessa forma, o instituto do tombamento, enquanto prática mais importante da política 

federal de preservação, tem o sentido de criar símbolos e de interferir no uso da propriedade 

                                                                                                                                                                                     

universal da arte autentica, ou seja, a que merece proteção". Mario de Andrade acreditava que é “pelo valor 
histórico dos bens, por seu valor enquanto testemunho da existência dos antepassados, que se atrairão as massas 

para os monumentos – dimensão que teria que ser levada em conta nas atividades de divulgação cultural [...] os 

museus, por ele definidos como agencias educativa”. O projeto de Mario de Andrade, não sendo aceito, foi 

substituído pelo Decreto-Lei n. 25/37 (FONSECA, 2005, p. 99 e 100). 
53

 “Manter no mesmo estado ou lugar, fazer durar, impedir que acabe ou se deteriore” (BORIN e  JOSÉ, 2016, p. 

31). 
54

 “Preservar de danos e perigos, defender, guardar com cuidado, respeitar, livrar do vandalismo” (BORIN e 

JOSÉ, 2016, p. 31). 



privada e, sobretudo, é um campo de conflitos entre os diferentes interesses dos autores 

envolvidos na preservação (FONSECA, 2005, p. 181). Neste espaço de conflitos, que é o 

campo do patrimônio, o personagem de maior importância, segundo Castriota (2007, p. 13) é 

o próprio Estado, sendo ele “o protagonista inconteste e quase exclusivo das políticas de 

patrimônio”. Enfim, um bem após sua patrimonização, legalmente, deve estar sob os cuidados 

e a proteção do Estado. No caso do presente estudo e interesse específico, o Memorial do 

Maneco, ele, apesar de representar uma instituição de ensino estadual, não está recebendo a 

atenção necessária do Estado para manter um funcionamento adequado. Segundo Fonseca, 

(2005, p. 39): 

No caso específico do bem tombado, a tutela do Estado recai sobre aqueles aspectos 

do bem considerados de interesse público – valores culturais, referências da 

nacionalidade. [...]. De acordo com o mesmo texto, o agente encarregado da 

atribuição desse valor, para fins de tutela pública, é a autoridade estatal competente 

– no caso, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, através de seu 

Conselho Consultivo.  

Conforme Fonseca (2009, p. 65 e 66), a política de preservação centrada no instituto 

do tombamento de um bem não é suficiente, pois há necessidade de constantes políticas 

públicas para que a sociedade tenha uma noção mais ampla de Patrimônio Cultural. Os 

valores culturais não são inerentes ao bem, mas são atribuídos, pois passam por um “processo 

de produção, de reprodução, de apropriação e de reelaboração desses valores enquanto 

processo de produção simbólica e enquanto prática social”. A autora lembra que, para que o 

tombamento de um bem tenha um bom resultado, é necessário que as políticas públicas 

promovam um sentimento de pertencimento pelos diferentes grupos sociais a ele vinculados. 

O Memorial, como um “lugar de memória”, através do seu acervo, produz sentido e cria 

vínculos com a história dos que por aquela escola passaram, pois ele está na memória destas 

pessoas (FONSECA, 2005, p. 115).  

Castriota (2007) destaca que as políticas públicas de patrimônio no Brasil ainda são 

discursos vazios, baseados em novidades e modismos provenientes do exterior aliados a uma 

prática retrógada alicerçada em procedimentos da década de 1930:  

Grande parte dessas dificuldades deriva, a nosso ver, de um duplo impasse: a não 

absorção real no país do conceito contemporâneo e ampliado do patrimônio e a 

decorrente indefinição acerca do tipo de intervenção a ser exercida sobre os bens 

culturais (CASTRIOTA 2007, p. 11).  
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É a partir da 2ª Guerra Mundial, sob a influência da Antropologia, que a noção de 

Patrimônio Cultural ganha maior amplitude, integrando contribuições de grupos sociais, 

anteriormente à margem da história e da cultura dominante; o conceito de cultura passa a se 

relacionar com as manifestações populares e a cultura de massa e não somente a cultura 

erudita, trabalhando com os elementos materiais e técnicos, considerando relevante “o fazer 

popular”. O conceito de cultura, deixando de ser algo limitado, passa a ser visto como um 

processo com significados e não apenas como um “conjunto de coisas” (CASTRIOTA, 2007, 

p. 16 e 17).  

Em nível internacional, em 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU) e a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) são 

criadas para defender os direitos e o patrimônio da humanidade, reconhecendo as diversidades 

do patrimônio, incluindo os indígenas, as mulheres, grupos religiosos, o meio ambiente e a 

cultura imaterial. 

A Constituição brasileira, promulgada em 1946, estabelecia, em seu Capítulo II, 

correspondente às normas “Da Educação e da Cultura”, no Art. 175 – “As obras, monumentos 

e documentos de valor histórico e artístico, bem como os monumentos naturais, as paisagens e 

os locais dotados de particular beleza, ficam sob a proteção do Poder Público”.  

O II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, de 

1964 - patrocinado pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), órgão 

assessor da UNESCO, culminou com a elaboração da Carta de Veneza (IPHAN, 2017), 

documento que ampliou a definição de monumento histórico: “compreende a criação 

arquitetônica isolada, bem como o sítio [...] não só as grandes criações, mas também as obras 

modestas, que tenham [...] uma significação cultural”, destacando e considerando o entorno da 

unidade arquitetônica, qualquer obra desde que tenha significado cultural.   

Para Alcântara (2015, p. 29), na década de 70 começou-se a ampliar o conceito de 

monumento no Brasil, ganhando relevância, também, a questão do entorno dos bens 

tombados e dos centros históricos, como vinha acontecendo em nível internacional. Outro 

exemplo da importância que se deu ao patrimônio cultural no Brasil desta época é a 

Resolução n. 94/70 (IPHAN, 2017), do Tribunal de Contas da União, permitindo os 

Municípios e Estados o uso de cinco por cento da sua cota-parte do Fundo de Participação de 

Estados e Municípios, através de convênio com o Iphan. 

Conforme Funari (2014, p. 48 e 49), na década de 1970 chegou-se a pensar em incluir 

matérias relacionadas ao patrimônio nacional nos currículos do Ensino Fundamental ao 



Superior. Surgiram outros projetos, como o Programa de Ação Cultural (PAC), com ações de 

fomento à cultura e a criação do Centro Nacional de Referencia Cultural, ligado ao MEC e à 

Fundação Nacional Pró-Memória, “com objetivo de driblar os entraves burocráticos e agilizar 

a captação de recursos para realizar programas e projetos na área cultural”.  

Também é da década de 1970 o Compromisso de Brasília, assinatura de 

comprometimento entre Estados e Municípios com o Ministério da Educação e Cultura, em 

apoio à política federal de proteção dos monumentos, reconhecendo “a inadiável necessidade 

de ação supletiva dos estados e municípios à atuação federal no que se refere à proteção dos 

bens culturais de valor nacional” e que “aos Estados e Município também compete, com a 

orientação técnica do IPHAN, a proteção dos bens culturais de valor regional”. Na ocasião, 

foi recomendada a criação de órgãos estaduais e municipais adequados à proteção, sempre 

articulados com o IPHAN, procurando uniformidade da legislação (MEC, 1980, p.96).  

A Carta Constitucional de 1988 destaca esse acordo no Art. 23, Inciso III: É 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; proteger os 

documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 

paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; mais especificamente em relação às 

cidades. Segundo o Art. 30, “compete aos Municípios promover a proteção do patrimônio 

histórico cultural local, observando a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual”.  

Ainda a Constituição de 1988 reconhece, no Artigo 215, que “O Estado garantirá a 

todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional [...]”. No 

Artigo 216, parágrafo 1º, está preconizado que “o poder Público, com a colaboração da 

comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 

registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 

preservação”. Assim, ficam reconhecidas pela Carta Constitucional os direitos culturais do 

cidadão e o dever do Estado em oferecer cidadania aos brasileiros.  

Funari salienta que, para a Constituição de 1988, a referência do bem patrimonial não 

é apenas o tombamento, mas também e, principalmente, as referências do bem, e acrescenta: 

“a defesa do meio ambiente, da qualidade de vida nos centros urbanos e da pluralidade 

cultural representou avanços na luta pela cidadania e por políticas preservacionistas nos anos 

que se seguiram” (FUNARI, 2014, p. 51).  

Essa ampliação da noção dos bens a serem preservados foi fortalecida com políticas de 

incentivo fiscal voltadas para a cultura, como a Lei n. 7.505/1986, conhecida como Lei 

Sarney, e o Decreto n. 8. 313/ 12/1991, conhecido como Lei Rouanet, que instituiu o 

Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), ações voltadas para o patrimônio, no 
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entender de Funari (2014, p. 50), que “constituiu, de um lado, um significativo impulso no 

âmbito da proteção do patrimônio, mas, de outro, propiciou o desenfreado desenvolvimento 

do marketing cultural, que se consolidou nos anos 90. Ações pelo patrimônio tornaram-se 

veículos de propaganda empresarial que, não raro, espetacularizavam o patrimônio, tornando-

o como “produto cultural” (uma mera mercadoria!)”. 

No ano de 1995, teve início o Programa Monumenta do IPHAN com recursos do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da UNESCO, com atuações inclusive no 

Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e Pelotas, além de outras cidades brasileiras. O objetivo 

era o de uma recuperação sustentável do patrimônio histórico urbano, além de atividades de 

preservação. Por outro lado, um avanço em termos de legislação de proteção ao patrimônio 

nacional ocorreu com o Decreto n. 3. 551/00 (BRASIL, 2000), que instituiu o Registro de 

Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, 

viabilizando a efetiva proteção administrativa dos bens culturais intangíveis que se relacionam 

à identidade e a ação de grupos sociais brasileiros. O Decreto n.3.551/00 pode ser considerado 

uma ampliação do conceito de patrimônio observada na Constituição de 1988, no Art. 216, 

criando um novo instrumento de preservação no país, o Registro de Bens Culturais de 

Natureza Imaterial. É o aumento das frentes de tombamento do patrimônio histórico nacional, 

com novas formas de acautelamento por parte do IPHAN com a criação dos Livros de 

Registros.   

O Memorial do Colégio Estadual Manoel Ribas está inserido num prédio, como já dito 

anteriormente, tombado como patrimônio histórico municipal e estadual. No momento do 

tombamento, no ano 2000, o Colégio Estadual Manoel Ribas tinha como gestor o Professor 

Tarcísio Ceolin, sendo este eleito para o cargo de diretor nas gestões de 01 de janeiro de 1998 

a 30 de dezembro de 2001 e 01 de janeiro de 2007 a 24 de maio de 2015. 

O ato de apresentação do Tombamento do colégio como Patrimônio histórico à 

sociedade de Santa Maria foi solene e ocorreu na Viação Férrea. Contou com a presença da 

arquiteta e diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, Doris Maria de 

Oliveira, e da coordenadora da 8ª Coordenadoria Regional da Educação (8ª CRE), Tereza 

Dalmaso, além de representantes dos ferroviários e políticos locais.    

No final da década de 1990, foi destinado um espaço no Colégio para abrigar o 

Memorial do Maneco, contendo um acervo relacionado à educação. No entanto, se este 

deveria ser um espaço privilegiado da constituição da memória e da identidade do Estado e, 

por isso, alvo do interesse, não somente da comunidade escolar, mas também dos demais 



segmentos sociais da cidade e do Estado, pergunta-se em que medida as políticas públicas 

podem ou estão contribuindo para a preservação de um bem que foi tombado a partir de uma 

escolha, de uma seleção dos agentes públicos e, portanto, de um discurso elaborado por 

detentores de poder de decisão. O Memorial possui potencialidades para ser um espaço de 

pesquisa, de produção de conhecimento e de Educação Patrimonial, mas precisa de uma 

gestão governamental que o inclua no seu planejamento para manter-se em funcionamento. O 

que se verifica é a necessidade de intervenções de natureza estrutural, administrativa e 

financeira, pois, o Memorial não é um espaço desativado, é um lugar de memória escolar, 

onde os jovens se encontram, apreendem e juntos podem desenvolver atividades de pesquisa.   

Conforme Jacques Le Goff (2013, p. 485), o que sobrevive enquanto memória coletiva 

do passado é resultado de escolhas, efetuada quer pelas forças que operam [...] quer pelos [...] 

“historiadores”; pode-se indagar, ainda, se as ações em prol do tombamento deste patrimônio 

estavam mais preocupadas com a espetacularização, com a propaganda de mais um “produto 

cultural” (uma mera mercadoria), no entender de Funari (2014), já que até o momento o único 

investimento feito pela mantenedora, e também o mais significativo, foi o restauro do edifício 

no final da década de 1990.  

O grande volume de morcegos e pragas que danificam o acervo e impedem a 

circulação de pessoas no Memorial, devido ao ambiente que se torna insalubre, ainda não foi 

combatido, justificado pelo alto custo do investimento. Os agentes públicos são conscientes 

das dificuldades do Memorial, pois foram feitas, em 2005 (A RAZÃO, 2005, p. 9; DIÁRIO DE 

SANTA MARIA, 2005, p. 10), visitas e vistorias de representantes do Instituto de Patrimônio 

Histórico e Artístico Estadual (IPHAE) ao local, tendo estes tomados ciência da situação ali 

existente. Nessa ocasião, foram feitos relatórios e encaminhados à Secretaria de Obras do 

Estado e à Prefeitura.    

A partir de reflexões sobre políticas públicas voltadas para a preservação do 

patrimônio e procurando manter o foco no objeto principal deste estudo, o Memorial do 

Colégio Manoel Ribas, percebe-se que ainda persistem muitos desafios a serem enfrentados 

para mantê-lo em funcionamento e aberto ao público. Quando se pensa em políticas públicas 

de preservação do patrimônio, estas abrangem, necessariamente, um universo maior do que 

apenas algumas ações visando a preservação do bem, passando, também, pela conscientização 

da sociedade em relação à busca e aproximação com o patrimônio.  
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5.3 DIAGNÓSTICO GERAL DO MEMORIAL DO COLÉGIO MANOEL RIBAS 

 

As informações a seguir referentes ao Memorial do Colégio Manoel Ribas foram feitas 

a partir da própria experiência vivida no ambiente e serão usadas para delinear o diagnóstico 

da Instituição, com vistas à construção futura de um Plano Museológico.  

Pode-se definir o Memorial como sendo um espaço de memória permanente de uma 

Instituição de ensino, neste caso uma escola pública, em que se preserva e estuda a história 

institucional e ensino de sua trajetória, sendo esse um espaço aberto ao público.   

A seguir listam-se algumas das peças que fazem parte do acervo do Memorial.  

Os bens móveis: mesa em madeira, mesinha de centro, em madeira, bancos 

“namoradeiras”, cabideiro porta chapéus, porta objetos, porta guarda-chuvas, estante-cabide, 

biombos, cadeira giratória, classe de aula para crianças com assento conjugado, escrivaninha 

original do internato Santa Terezinha; escrivaninhas que vem da inauguração da escola, 

cadeiras de diferentes designs, armários com portas de vidro (vitrines de objetos), mesa de 

professor, relógio de parede, marca Calendar. 

Objetos em geral: lixeiras em madeiras, anos 1930, peças de ladrilhos em concreto em 

diferentes designers, balaústres em concreto que fazem parte da composição do pátio da 

escola desde sua inauguração, torno de marceneiro, globos de luz originais da construção do 

prédio. 

Maquinário: toca-discos marca Teleotto, microscópio marca Olympus-Tokio, 

máquinas de escrever marca Remington, Olivetti, Everest, calculadoras marca Remington, 

projetor de slides marca Romnslide e Iec. 

Documentos: disco gravado pela Banda Marcial na década de 60, vídeo-reportagem: 

“O Maneco”-TV CÂMARA - 2002 vídeos-gravados: “Pra ver a banda passar”- 2003, vídeo-

gravado do Festival de Talentos do Maneco em 2001, fita cassete com o texto com o áudio 

sobre os 30 anos do Colégio Estadual Manuel Ribas, texto do Professorº Cyrilo Zadra, Filme 

8mm do aniversário do colégio (obs. Não tem a data). 

Banda Marcial Manoel Ribas: trompete Instrumento musical, o primeiro da Banda 

Marcial do colégio Manoel Ribas, pasta com a documentação da Associação Amigos da 

Banda Manoel Ribas dos anos de1999, 2000, 2001 e pasta com histórico da Banda nos anos 

de 1958 / 2002 com 186 fotos. 



Bustos das diferentes etnias, em cerâmica, com aproximadamente 45 cm de altura, 

representado as etnias branca, negra, indígena, cafuza, cabocla e oriental, que faziam parte do 

laboratório de biologia. 

Vários: troféus e taças conquistados pela escola ao longo dos anos, a primeira bandeira 

do colégio em veludo verde e vermelho, com as letras M e R e um estrela em cetim.   

Arquivo documental: slides da Banda e dos desfiles estudantis, das festividades dos 25 

anos-1978 de material de uso didático; documentação inicial do Grêmio Estudantil da Escola 

Manoel Ribas (GEMAR), documentação inicial da escola do ano de 1953; documentação e 

fotos da fundação da escola; plantas arquitetônicas do Colégio. 

Registros da restauração do prédio em 1998, com fotos e recortes de jornais da época; 

legislação e os pareceres pertinentes à escola; coleção dos periódicos da escola. 

Pasta-arquivo com os registros de imprensa de Santa Maria. 

Livros de Atas de reuniões, de provas de alunos; histórico da Banda nos anos de 1958- 

2002 com 186 fotos. 

Pasta do cinquentenário do Colégio com 35 fotos. 

Pasta construção do ginásio esportivo – 2000-2004, com 67 fotos. 

Várias pastas contendo fotos do Colégio desde a década de 1950.  

Retrato de Manoel Ribas, foto de V. Schleiniger, com moldura dourada, medindo 72 

cm por 80 cm. 

Listagem dos ex-alunos do colégio e autoridades políticas como: 

Prefeitos de Santa Maria: Evandro Behr – 1989-1992; José Haidar Farret – 1983 - 

1988. / 1993 - 1996; Oswaldo Nascimento da Silva – 1997- 2000; Cesar Augusto Schirmer – 

2001-2008 / 2009-2016. 

Deputados Estaduais e Federais: Carlos Renan Kurtz; Quintilhano Machado Vieira; 

Antônio Benfran Rosado; José Haidar Farret; Cesar Augusto Schirmer; Eliezer Flávio Rollin; 

João Gilberto Lucas Coelho; Fabiano Pereira; Maria Augusta Madeira de Almeida; Alceste 

Madeira de Almeida; Odete Almeida; Maria Helena Veronese Rodrigues. 

Ministros de Estado: Supremo Tribunal Federal em 2004 - Nelson Jobim; Ministério 

da Educação em 2004 -Tarso Genro; Ministério do Trabalho em 2004 -Adilson Motta. 

Reitores da Universidade Federal de Santa Maria: Reitor Gilberto Aquino Benetti, 

Reitor Tabajara Costa, Reitor Paulo Jorge Sarkis, Reitor Clóvis Lima.  
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5.3.1 PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS DO MEMORIAL DO COLÉGIO MANOEL 

RIBAS 

  

A seguir faremos um levantamento dos pontos fortes e dos pontos fracos do Memorial 

do Colégio Manoel Ribas, a fim de justificar novas propostas de ações junto à direção do 

Colégio.   

 

5.3.1.1 PONTOS FORTES  

 

a) Localização dentro do Sítio Ferroviário
55

 de Santa Maria.  

b) Inserido num prédio tombado como Patrimônio Histórico Cultural Estadual e 

Municipal (Figura 28). 

c) Edifício histórico e de apelo à visitação. 

 

Figura 29 - Colégio Manoel Ribas em funcionamento no turno da noite, 2016.  

 

 
Fonte: Acervo fotográfico. Arquivos do Memorial do Colégio Manoel Ribas, Santa Maria.  

                                                           

55
 Pela Portaria n. 30 da Secretaria de Estado da Cultura, de 26 de outubro de 2000 é realizado o tombamento do 

Sítio Ferroviário de Santa Maria, representado pela Estação Férrea, Vila Belga e Colégio Manoel Ribas, 

tombados como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do 

Estado – IPHAE. (Anexo H). 



A localização do Memorial é um dos pontos fortes percebidos, pois ele está situado em 

um prédio tombado como Patrimônio Histórico Cultural pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico do Estado do Rio grande do Sul (IPHAE). É um espaço privilegiado com 

forte simbolismo no imaginário social das pessoas que por ele passaram, deixaram sua marca 

e foram também marcados pelo tempo e convivências que no Colégio viveram. A história do 

Colégio está relacionada à Viação Férrea do Rio Grande do Sul, à história da educação e da 

cultura da cidade de Santa Maria e do Estado.  

d) O Memorial possui espaço amplo com grandes possibilidades (Figura 30). 

 

Figura 30 - Visitas de alunos ao Memorial, 2017. 

 

           
Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo de Maria Helena N. Romero, Santa Maria.  

 

O Memorial está situado no sótão do prédio do Colégio Estadual Manoel Ribas, com 

espaço físico de 39,60m por 6,60m = 61m2, dividido em: 1 - espaço para as exposições de 

mobiliários, objetos, documentos e fotos, etc.; 2 - espaço com painéis fixos para as exposições 

de fotografias, com acervo museológico que compreende mobiliários, peças de vestuários e 

materiais escolares de diferentes épocas; os objetos são um patrimônio basicamente 

relacionado à história da educação. 

e) Vinculação institucional com o Colégio Estadual de Ensino Médio Manoel Ribas. 

f) Amplo material de pesquisa sobre a História local. 

No Memorial, além de documentos escritos como registros dos estudantes, dos 

professores, há, também, um grande volume de fotografias que retratam diferentes épocas e 

situações vividas pelo Colégio e a comunidade escolar no contexto da história da cidade 

(Figura 30). As fotografias, em geral, estão em bom estado de conservação, porém precisam 

de um acondicionamento adequado e dentro das normas técnicas.   



Figura 31 - Fotografias da rotina de estudos e desfiles no Maneco, décadas 60 e 70. 

 

       

   

Fonte: Acervo fotográfico. Arquivos do Memorial do Colégio Manoel Ribas, Santa Maria.  

 

Percebe-se que, entre as quatro imagens acima, a fotografia que mostra estudantes na 

biblioteca é a que se apresenta um pouco danificado.  

g) Entusiasmo dos estudantes, professores e comunidade com o espaço (Figura 31). 



Figura 32 - Professores e neta de Manoel Ribas, Thereza Ribas, 2016. 

 

   
Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo de Maria Helena Romero, Santa Maria.  

 

h) Espaço físico com potencial de ampliação das atividades (Figura 33) 

i) Possibilidades de desenvolvimento de atividades de Educação Patrimonial. 

 

Figura 33 - Alunos apreciando fotos do acervo fotográfico do Memorial, 2015. 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo de Maria Helena Romero, Santa Maria.  



Figura 34 - Hall de entrada do Memorial. Atividades, 2016. 

 

 

 
Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo de Maria Helena Romero, Santa Maria.  

 

Conforme Borin e José (2016, p. 8), “a Educação Patrimonial pode ser um instrumento 

para ‘alfabetizar’ culturalmente crianças e adultos e aproximá-los de seus bens culturais, 

visando preservar a memória e a história dos bens e da população”. Nesse sentido, quando 

estudantes, professores, funcionários e pais conhecerem a história do Colégio, sentir-se-ão 

parte desse movimento histórico e disseminadores dessa memória.   

Abaixo, apresentam-se imagens dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

em visita com a professora ao Memorial. Os trabalhos, maquete, desenhos, poesia e cartazes 

são uma amostra do realizado por alunos da EJA/ 2016, após a visita ao Memorial (Figura 

35).  



Figura 35 - Atividades da EJA, 2016. 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo pessoal de Maria Helena Romero, Santa Maria.  

 

Figura 36 - Fotografia que mostra o livro de registro de visitas, 2005. 

 

 
Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo de Maria Helena Romero, Santa Maria.  
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As visitas dos alunos do Colégio acontecem durante todo o ano letivo, podendo ser de 

forma espontânea, em momentos vagos ou acompanhados por professores, nos três turnos, 

mas não todos os dias da semana, pois o Memorial não dispõe de pessoal com mais de 20 

horas semanais. No entanto, em determinados períodos, é mais reduzido o fluxo de 

estudantes, pois, quando está ocorrendo a procriação dos morcegos ou mesmo em tempos de 

muita umidade o ambiente fica tomado pelo odor desses animais. O Memorial recebe também 

visitas de ex-alunos, familiares, santa-marienses que vivem fora da cidade e pessoas e que 

querem conhecer o Colégio e sua história.  

Percebe-se, através da imagem acima, que quanto às normas e segurança contra 

incêndio o Memorial está bem. Além de possuir extintor de incêndio bem sinalizado, também 

se recebeu capacitação para usá-lo (Figura 36).  

 

5.3.1.2 Pontos fracos 

 

a) Falta de pessoal preparado para as demandas do Memorial. 

b) Documentação: necessidade de inventariar o acervo e registrar as informações de 

acordo com as normas técnicas.  

As fotografias abaixo mostram que os objetos que compõem o acervo não estão 

acondicionados adequadamente, com os documentos em plástico, a iluminação refletindo 

diretamente sobre o acervo, entre outros.  

 

Figura 37 – Imagem que retrata a extensão do Memorial, 2005. 

 

 
Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo do Memorial do Maneco, Santa Maria.  



c) Mobiliário inadequado para acondicionar o acervo documental e material. 

 

Figura 38 - Fotografias que mostram parte do acervo do Memorial, 2017. 

 

   

   

    
Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo de Maria Helena Romero, Santa Maria, 2017. 

 

Existem, aproximadamente, 3000 fotografias no Memorial, sendo que a maioria delas 

está em bom estado de conservação, porém não estão armazenadas adequadamente e dentro 

das normas técnicas; como se vê acima, há uma escrivaninha com fotografias cobertas por um 

plástico, quadro de fotografia pendurado na parede, armários, mesas, escrivaninhas, cadeiras e 

outros móveis que foram feitos pelos alunos da Escola de Artes e Ofícios Hugo Taylor, já 

desgastados pelo tempo, pela ação dos cupins e expostos ao vento, à luz e ao sol. O busto 
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feito em homenagem ao artista plástico Eduardo Trevisan está colocado sobre caixas (Figura 

37).      

O acervo do Memorial foi se constituindo através de doações de ex-alunos, 

professores, funcionários do Colégio e até mesmo da comunidade santa-mariense. Os objetos 

não estão organizados dentro das normas técnicas, não estão catalogados ou inventariados e 

não há sala para reserva técnica. Há muitos livros que fazem parte do acervo que estão 

desordenadamente em armários, precisando de restauração. Os documentos estão guardados 

em pastas e caixas, sem organização e de maneira imprópria, em contato com a umidade e a 

poeira, como mostram as fotos acima.  

d) O Memorial não possui regimento interno, consta apenas no Plano Político 

Pedagógico do Colégio Manoel Ribas. 

e) Há risco constante de infestação, necessitando urgentemente de ações de 

desinfecção, higienização para a conservação do acervo.   

f) Necessita-se de climatizador ou ar-condicionado.  

g) Não há recursos financeiros para gerenciar o acervo. 

h) Não se dispõe de material permanente. 

i) O Memorial não possui equipamentos e recursos de informática para controle e 

divulgação do acervo. 

k) Não possui reserva técnica. 

l) Iluminação e hidráulica precisam de manutenção e recuperação. 

 m) Necessidade de melhorias para o acesso de cadeirantes e outras necessidades 

especiais.  

  n) Não há uma estrutura física para a recepção de visitantes e pesquisadores. 

As imagens abaixo mostram o hall de entrada que dá acesso ao Memorial e à 

biblioteca, espaço que pode ser usado para exposições temporárias e, por falta de lugar mais 

adequado, também é a de recepção e de estudos. Em frente à biblioteca, há um ambiente onde 

os estudantes encontram revistas, televisão e podem acomodar-se para conversar. Nesse 

espaço, existem algumas dificuldades, como bem mostram as fotografias, pois não há 

proteção contra o sol, frio e chuva, visto que algumas janelas estão com os vidros quebrados.   



Figura 39- Hall de acesso ao Memorial e a biblioteca, 2017. 

 

    
Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo pessoal de Maria Helena Romero, Santa Maria.  

 

Figura 40 - Escada que dá acesso ao Memorial e a biblioteca, 2017. 

 

      
Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo de Maria Helena Romero, Santa Maria.  

 

Visualizam-se, acima, fotografias dos dois acessos de entrada para o interior do 

Memorial. As mesmas escadarias também levam para a biblioteca. O Colégio possui elevador, 

no entanto, no momento está sem manutenção.  
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Abaixo alguns registros fotográficos feitos durante as gravações do documentário 

“Colégio Manoel Ribas: uma narrativa audiovisual para a valorização da história local”, sendo 

entrevistadas pessoas que estudaram e/ou trabalharam na Escola Santa Terezinha (1930-1942) 

ou no Colégio Estadual Manoel Ribas (1953-atual). 

 

Figura 41 – Documentário: História do Colégio Manoel Ribas, 2017. 

 

 

 



 

    

Fonte: Acervo fotográfico. Arquivo de Maria Helena Romero, Santa Maria. 

 

Enfim, o Memorial do Colégio Manoel Ribas, unidade do Colégio Estadual de Ensino 

Médio Manoel Ribas, criado em 1953, Patrimônio Histórico Cultural municipal e estadual, é 

“lugar de memória” que une o passado da escola ao Colégio atual, ponto de referência. Seu 

acervo serve como um elo entre o presente e o passado, com perspectivas para o futuro. São 

lembranças do passado, são histórias vividas, e que hoje, podem ser conhecidas através das 

fotográficas, móveis, vestuários, jornais escritos pelos próprios estudantes, entre outros 

vestígios que revelam o cotidiano, as manifestações, a cultura educacional do Manoel Ribas 
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ao longo dos anos letivos. Assim, é preciso preservar, conservar e divulgar esse espaço 

portador de significados à história e memória da comunidade de Santa Maria e região.  



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Memorial do Maneco, unidade do Colégio Estadual Manoel Ribas, Patrimônio 

Histórico Cultural, é “lugar de memória” que une o passado (Escola Santa Terezinha) ao 

Colégio atual, sendo ponto de referência, pois seu acervo é como um elo entre o presente e o 

passado, com perspectivas para o futuro. São lembranças do passado, histórias vividas que 

atualmente podem ser relembradas ou conhecidas através das fotográficas, móveis, vestuários, 

jornais escritos pelos próprios estudantes, entre outros vestígios que revelam o cotidiano, as 

manifestações, a cultura educacional do Manoel Ribas ao longo dos anos letivos. Assim, têm 

sido desenvolvidas ações no sentido de preservar e conservar o patrimônio e de divulgar o 

Memorial e o Colégio em diferentes eventos e espaços. Têm-se, também, junto aos 

estudantes, construído ações educativas para que conheçam a história da Instituição onde 

estudam.     

O diagnóstico realizado para trazer ao conhecimento público a real situação e 

carências do Memorial, tem como objetivo auxiliar, mais tarde, na construção de um Plano 

Museológico. Para tanto, a partir do levantamento histórico e dos pontos fortes e fracos, 

procurou-se expor a realidade e necessidades do espaço. Também, elencaram-se algumas 

ações e resoluções passíveis de serem efetivadas, com vistas à retomada do processo de 

revitalização, organização e preservação do acervo do Memorial, a fim de fortalecer e 

consolidar a pesquisa e o ensino como práticas cotidianas.   

O propósito dessa pesquisa é tentar contribuir no sentido de mostrar as potencialidades 

do Museu e alertar para a necessidade de maiores, investimentos a fim de adequar o espaço às 

normas da museologia. Buscou-se construir não um Plano Museológico propriamente, pois 

para isso seria preciso à participação de profissionais como Museólogo, Arquivista, Arquiteto, 

Biólogo, Engenheiro, entre outros, que o Memorial não dispõe no momento. Sabe-se que não 

cabe ao profissional da área de História a construção de tal Plano, senão a constatação de sua 

evidente realização. O esforço, nesse caso, vai ao sentido de contribuir para a conscientização 

da necessidade de uma reorganização futura do Memorial. Procurou-se apontar as carências, 

dificuldades e potencialidades do Memorial no sentido de motivar a elaboração de um Plano 

Museológico por um grupo diversificado e habilitado de pessoas.     

A cidade deve assumir como sua responsabilidade a preservação, conservação e 

consolidar o Memorial como seu espaço de memórias e histórias, pois ele é parte do Colégio 

Maneco e essa Instituição de ensino é Patrimônio do Estado e da sociedade santa-mariense. O 

Memorial é guardião de lembranças, ferramenta para mostrar as novas gerações, aos novos 
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alunos, aos visitantes, aos turistas, aos ex-alunos, que esse é um lugar de memória, de 

momentos vividos, de amizades e de crescimento.    

Os órgãos públicos, sabedores que são da importância do Memorial e do que ele 

representa para as memórias sociais da comunidade, deveriam importar-se mais em vê-lo 

diariamente aberto ao público; afinal é a história da educação local e estadual que está reunida 

no seu acervo.  

Como uma das mais antigas instituições de ensino da cidade de Santa Maria, a escola 

retrata o apogeu do desenvolvimento ferroviário do Rio Grande do Sul e, por sua influência 

cultural, recebeu alunos das mais diferentes classes sociais, sendo que muitos destes, 

atualmente, são expoentes na política municipal, estadual e nacional, cujos registros 

arquivados no Memorial do Colégio podem contribuir para compor a história da cidade e do 

Estado.    

Como uma amostra do que é possível realizar a partir do acervo do Museu, propõe-se 

a criação de um material audiovisual, no formato de documentário (Figura 40). Para isso, 

buscou-se uma parceria com os bolsistas do subprojeto PIBID/História/UNIFRA/CAPES
56

 

para que, juntamente com alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA do Manoel Ribas 

produzissem um documentário que abordará histórias de pessoas ligadas ao Colégio Estadual 

Manoel Ribas e à antiga Escola Santa Terezinha. Inicialmente, foi pedido aos estudantes da 

EJA, participantes do projeto, denominado “Colégio Manoel Ribas: uma narrativa audiovisual 

para a valorização da história local”, que realizassem leituras sobre o tema, para conhecer um 

pouco da história da escola.  

No documentário proposto, o passado do colégio será reconstruído por meio de 

objetos do Memorial, como fotografias, jornais, entre outros e de depoimentos e visões 

pessoais dos entrevistados. As percepções individuais múltiplas acerca de um mesmo pano de 

fundo – o Colégio – possibilitarão a criação de um material empático e de valor para a 

comunidade santa-mariense. As histórias narradas auxiliarão na percepção dos estudantes 

como sujeitos históricos, pois eles poderão ver representações e histórias do ambiente que 

frequentam diariamente e perceber que o seu cotidiano relacionado ao Colégio também 

constrói uma história.  O prédio do Maneco é, sem dúvidas, um “lugar de memória”, onde 

aconteceram e se relacionaram inúmeras histórias de vida. Por isso, espera-se criar um 

material de relevância para valorizar a influência cultural de uma das mais antigas instituições 

                                                           

56
 Programa de Iniciação à Docência, do subprojeto História/Centro Universitário Franciscano – UNIFRA/ 

CAPES, no qual a autora participa como Supervisora, pelo Colégio Estadual Manoel Ribas. 



de ensino regional e que retrata o apogeu do desenvolvimento ferroviário no Estado e para 

tornar público o acervo do Memorial. Enfim, o projeto, que está em andamento, encerrou sua 

fase de pré-produção, com seleção dos entrevistados pelos critérios de relevância e 

disponibilidade. Mais tarde, organizaram-se os equipamentos necessários e foram distribuídos 

convites para os participantes.  Atualmente, está havendo o segundo momento da execução do 

projeto, ou seja, estão se realizando as entrevistas com as pessoas selecionadas e convidadas. 

Posteriormente, após o documentário já organizado e pronto, este poderá ser utilizado como 

recurso didático.  

Diante do inegável valor patrimonial e de memória do Memorial do Colégio Manoel 

Ribas como um espaço que está dentro de um prédio que é patrimônio público e instituído 

como “lugar de memória” do Estado do Rio Grande do Sul e de Santa Maria, diante de sua 

importância para a conservação da memória e história, percebe-se que pouco é feito pelos 

poderes públicos para mantê-lo aberto à comunidade.    

Por ser esse um espaço privilegiado da constituição da memória e identidade, e, por 

isso, alvo de interesses, não somente da comunidade escolar, mas também dos demais 

segmentos sociais da cidade e do Estado, justifica-se a questão aqui levantada e ressalta-se a 

necessidade desse diagnóstico e estudo específico que irá apontar caminhos para a elaboração 

de um Planejamento Museológico. A intenção dessa autora consiste em se juntar aos que 

compreendem e sentem a necessidade de manter o Memorial aberto, pois há clareza de que o 

êxito de um projeto como este não pode prescindir do apoio da comunidade e do 

compromisso das autoridades e do poder público, a quem se conclama para que tomem 

medidas e políticas públicas que venham contribuir efetivamente para a preservação desse 

bem que foi tombado a partir de uma escolha, de uma seleção dos agentes públicos e, 

portanto, de um discurso elaborado por detentores de poder de decisão. O Memorial possui 

potencialidades e, como responsável por ele atualmente, verifica-se a necessidade de 

intervenções, pelos órgãos competentes, de natureza estrutural, administrativa e financeira, 

pois o Memorial não é um espaço desativado, é um lugar de memória escolar, onde os jovens 

se encontram, apreendem e juntos podem desenvolver atividades de pesquisa.   

Os agentes públicos, mesmo sendo sabedores do grande volume de morcegos e pragas 

que danificam o acervo e dificultam a circulação de pessoas no Memorial, todavia ainda não 

realizaram ações definitivas no combate à insalubridade do ambiente. 

A partir da reflexão e construção de propostas de ações, percebe-se que as demandas 

continuam a existir e a exigir soluções urgentes para os impasses que envolvem as políticas 

educacionais e preservacionistas, visando enfrentar os desafios e a manter aberto ao público o 
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Memorial. Há consciência de que as pautas que envolvem projetos educacionais e políticas 

públicas que buscam soluções para o ensino e a preservação de bens patrimoniais e ações de 

Educação Patrimonial nem sempre recebem a prioridade necessária. Nesse momento, porém, 

como responsável pelo Memorial, a autora desse trabalho reconhece que tem havido sim, 

esforço por parte da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul de, pelo menos, 

manter uma professora atuando no espaço. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, procurou-se lançar o olhar sobre os problemas 

cotidianos do Memorial e, em extensão, sobre o Colégio Manoel Ribas, percebendo-se que há 

muita burocracia, falta de estrutura, de pessoal e outras deficiências. Por outro lado, 

identifica-se que há interesse, trabalho e sensibilidade dos gestores, professores e funcionários 

escolar para tentar, de alguma forma, superar a pouca ação por parte do poder público no 

sentido de manter o mínimo necessário para o bom funcionamento da Instituição e um bom 

atendimento aos estudantes. Já se levou um bom tempo constatando e avaliando e acredita-se 

que, agora, o mais urgente é tomar como referências os diagnósticos já realizados e, com o 

embasamento necessário, buscar construir estratégias e ações para qualificar e adequá-lo as 

necessidades do espaço.      

Tem-se consciência das muitas dificuldades, que estarão no caminho, para mudar 

muitos dos pontos fracos levantadas; no entanto, tais questões devem ser vistas como passo 

inicial no sentido de buscar soluções e novas possibilidades. É necessário ter coragem para 

enfrentar e tentar solucionar os problemas com criatividade, determinação e vontade, não com 

desânimo, mas procurando realizar projetos educativos que envolvem os alunos e provoquem 

mudanças e transformações no grupo. Dessa forma, acredita-se que se está entregando ao 

Colégio Estadual Manoel Ribas e à comunidade santa-mariense um instrumento que pode 

contribuir na luta em prol da preservação do patrimônio e a afirmação da identidade regional.  

Por fim, espera-se que este trabalho possa contribuir com a difusão do conhecimento e 

a valorização dos bens culturais do Memorial do Colégio Manoel Ribas e que resulte em 

fortalecimento de uma consciência patrimonial, de preservação dos bens socialmente 

produzidos, e que venha a ser de utilidade para o desenvolvimento da percepção dos 

estudantes, professores e comunidade como cidadãos e agentes que preservam o Patrimônio 

Cultural.  
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ANEXOS 



ANEXO A – PLANTA DO EDIFÍCIO DA ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS SANTA 

TEREZINHA, 1927. 

 

 



ANEXO B – CÓPIA DO REGULAMENTO DO INTERNATO DA ESCOLA SANTA 

TEREZINHA, 1930.  

  

Transcreve-se a seguir, na sua íntegra e preservando a ortografia da época, a Ata onde 

consta o Regulamento do Internato da Escola de Artes e Ofícios – Seção Feminina, entregue 

aos pais interessados em matricular suas filhas no Internato da Escola.    

 20/01/1930- De acordo com a deliberação tomada pela Directoria, em sessão do dia 11 

de janeiro de 1930, foi nomeada a comissão constituída dos Srs. Eng. Carlos Guimarães, Sr. 

Francisco Crossetti, Paulinho Costa Filho, Josué Pichni e Hylírio Lobo d’Avila, para 

elaborarem o regulamento do Internato da Escola de Artes e Officios, Secção Feminina, cuja 

comissão, apresentando á Directora, o seu trabalho, que depois de conveniente estudado, foi 

aprovado, pelo que foi determinado que o referido regulamento fosse transcripto na presente 

acta, e expedidos exemplares a todos os consócios iteressados na octenção de matriculas. 

 Transcipção: 

 Capítulo I: Da Matricula 

 Art.º 1.ª_ Terão direito a matricula as candidatas maiores de 7 anos e menores de 13, 

que satisfazerem as disposições do art: 5.ª do “Capítulo IV do Regulamento Interno da Escola. 



 Art.º 2.ª_ Poderão ser matriculas com mais de treze annos e até 15 annos de idade as 

candidatas que se submeterem a exame na Escola e obtiverem matricula para o sexto anno, no 

mínimo, do curso geral da Escola anno, no mínimo, do curso geral da Escola. 

 Art.º 3.ª_ Terão preferência de matrícula:  

 a) as candidatas que residirem em lugares de recursos escolares; 

 b) as mencionadas no art.º 2ª, observando-se as melhores notas dos exames nelle 

referidos  

 Parag. 1.ª_ Prevalecerão para as matriculas as situações dos sócios da Cooperativa que 

a solicitarem, tornando-se em consideração o tempo de associado, vencimentos, numero de 

filhos, local de residência e outros motivos que forem acceitos pela Comissão encarregada 

desse mister.  

 Parag. 2.ª_ Enquanto a baixa de Aposentadorias e Pensões não completar o registro 

geral dos seus associados, a Commissão referida acceitará como prova para  o número de 

filhos que forem designados pelos sócios da Cooperativa, o que respeito constar dos seus 

assentamentos na Viação Ferrea. 

 Parag. 3.ª_ Para as vagas verificadas depois de matriculadas todas as candidatas de 

preferencia, será adaptada o mesmo critério determinado no (parágrafo) 1.ª, referente a 

situação do socio da Cooperativa. 

 Art.º 4.ª_ Cada socio poderá requerer inscripção de matricula somente para uma filha. 

Entretanto, havendo vagas fica estabelecida a base da inscripção  de ua filha para cada grupo 

de 3 filhos, obedecendo-se ainda as disposições alludidas no (parágrafo) anterior. 

 Art.º 5.ª_ Para cumprimento das determinações deste capitulo, os pedidos de 

inscripção para internamento, só serão acceitos de 1.ª á 31de Janeiro de cada anno.  

 Capítulo II: Da eliminação 

 Art.ª 6.ª_ Serão definitivamente eliminados do internato: 

 a) as alunnas que adquirirem moléstia de carater contgioso permanente;  

 b) as que se portarem de modo inconveniente;  

 c) as que não conseguirem o grau seis de media no computo geral dos exames. 

 Capítulo III: Do internamento 

 Art.º 7.ª_ A Cooperativa cobrará a quantia de vinte mil réis mensaes pelo internamento 

de cada alunna. 

 Art.º 8.ª_ As alunnas matriculadas deverão apresentar com o exoval no minimo as 

seguintes peças, todas em bom estado: 

 1- Uniforme branco ( q. a pedido poderá ser feito na Escola) 
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 3 Aventaes de uso diário ( que a pedido poderá ser feito na escola) 

 3 Vestidos  

 6 Ternos de roupa branca  

 3 Camisolas de dormir 

 12 lenços  

 6 Pares de meia  

 1 Par de ligas  

 2 Pares de calçado forte  

 1 Par de chinelos 

 2 Camisetas  

 1 Casaco de Inverno 

 1 Pente grosso  

 1 Pente Fino 

 1 Escova de Dentes  

 1 Escova para pentes 

 1 Tesourinha para unhas  

 Dentifrícios  

 Passadores para cabello 

 Capitulo IV: Do horário 

 Art.º 9.ª_ As alunnas internnas são obrigadas a obedecer o seguinte horário: 

 Levantar às 6 horas 

 Café da às 7 ½ horas 

 Merenda às 9 ¾ horas 

 Almoço às 12 horas 

 Estudo das 17 às 19 horas 

 Ceia ás 20 horas 

 Capítulo V: Dos passeios 

 Art.º 10ª_Ás alunnas internas só serão permittido passeios aos domingos, 

acompanhadas das professoras, paes ou pessoas indicadas por estes dois últimos, se assim 

autorisarem suas notas semanaes de comportamento e applicação. 

 Parag 1ª_Esses passeios não poderão ultrapassar das 19 horas. 



 Parag 2ª_Se porem, os paes ou tutores das alunnas, de passagem por Santa Maria, 

desejarem retiral-as durante um dia da semana, para passeio, poderão fazel-o com permissão 

da Diretoria da Escola, observando porem a determinação do § anterior. 

 Capítulo VI: Das vistas 

 Art.º 11ª_As alunnas internas só poderão receber visitas aos Domingos, das 10 ás 16 

horas. 

 Parag 1ª_ Em casos devidamente justificados com permissão especial da Directoria da 

Escola poderão ser visitados em qualquer dia. 

 Capítulo VII:Das licenças 

 Art.º 12ª_As licenças ás alunnas internas para afastamento da Escola, só serão 

concedidas por motivo de morte ou molestia grave, convenientemente comprovadas, em seus 

paes ou irmãos. 

 Parag. 1ª_Se a causa-mortis ou enfermida de referidas, forem de caracter contagioso o 

que e constatará pelos attestados medico ou de obito que a alunna será obrigada a exhibir em 

seu regresso, só será permittida a sua reinclusão no Internato, depois do exame da sanidade 

effectuada pelo medico da Escola. 

 Parag. 2ª_ As licenças por motivo de luto não poderão ser superiores a 8 dias. 

 Capítulo VIII: Da hospitalização 

 Art.º 13ª_A Escola recolherá á sua enfermaria as alumnas internas accomettidas de 

enfermidades passageiras, e sómetes permittirá a retirada para tratamento em domicílio se o 

medico da Escola assim julgar conveniente. 

 Capítulo IX: Da Comissão 

 Art.º 14ª A Comissão referida no §1ª do art. 3ª deste regulamento será composta de 

cinco membros, e deverá ser nomeada pela Directoria da Cooperativa na primeira sessõ do 

mez de Dezembro de cada anno. 

 Art.º 15ª_ As attribuiçõe da Comissão terão começo no primeiro dia do mez de Janeiro 

e terminarão com o resultado geral dos seus trabalhos e consequente internamento das 

candidatas por ella indicadas. 

 Art.º 16ª_ A Comissão compete: 

 1ª_ verificar o numero de vagas existentes em cada anno; 

 2ª_ receber e julgar, de accordo com as disposições deste regulamento todos os 

pedidos dirigidos pelos interessados; 

 3ª_ dirigir directamente a correspondência necessaria aos esclarecimentos que julgar 

preciso para o desempenho de sua missão; 
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 4ª_ lançar em livro especial, as actas essenciaes á demonstração fiel do resultado dos 

seus trabalhos;  

 5ª_ communicar á Directoria da Cooperativa quaes candidatas cibsuderadas em 

condições de preencherem as vagas existentes. 

 Capítulo X: Das disposições geraes 

 Art.º 17ª__Não poderão ser internadas na Escola as candidatas cujos paes residiam na 

cidade de Santa Maria. 

 Art.º 18ª_ Os paes ou tutores das alumnas ficam obrigadas a comunicarem á Direcção 

Commercial da Cooperativa, até o dia 31de Dezembro de cada anno, se as mesmas 

continuarão no internato no anno seguinte. 

 Parag. 1ª_ A falta desta communicação importará na exclusão da alumna. 

 Art.º19ª_ Sendo este regulamento additivo do Regulamento Interno das Escolas, as 

alumnas são obrigadas ao cumprimento das disposições de ambos.  

 Santa Maria, de Janeiro de 1930. 

 A Comissão 

 Eng. Carlos Guimarães 

 Francisco Crossetti 

 Paulino Costa Filho 

 Josué Pichini 

 Hylirio Lobo D’Avila 

 O Regulamento do Internato da Escola de Artes e Ofícios, Secção Feminina foi 

aprovado na Assembléia Extraordinária do dia 20 de Janeiro de 1930. Acta nº72, livro tomo 

nº 5, páginas 70, 71,73 e 73. 

 





ANEXO C - REGISTRO DA COMPRA EFETUADA PELO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL DO PRÉDIO PERTENCENTE A COOPERATIVA DOS 

FUNCIONÁRIOS DA VIAÇÃO FÉRREA DO RIO GRANDE DO SUL. ATUAL 

COLÉGIO MANOEL RIBAS, 1977. 
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ANEXO D – SALA DE AULA DA ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS SANTA 

TEREZINHA, 1925. 

 





ANEXO E – DOCUMENTO ONDE CONSTA QUE ALUNOS DO CURSO 

CIENTÍFICO DA ESCOLA OLAVO BILAC SÃO TRANSFERIDOS E PASSAM A 

FAZER PARTE DO COLÉGIO MANOEL RIBAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 

1954. 

 





ANEXO F – DOSSIE DO TOMBAMENTO DO PRÉDIO DO COLÉGIO ESTADUAL 

MANOEL RIBAS, CONSIDERANDO-O PARTE INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO DE SANTA MARIA. PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO 

VEREADOR WERNER REMPEL E ASSINAD PELO PREFEITO JOSÉ HAIDAR 

FARRET, 1995. 
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ANEXO G - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DO 

ESTADO RIO GRANDE DO SUL DECLARA TOMBADO O SÍTIO FERROVIÁRIO 

DE SANTA MARIA, INCLUINDO O COLÉGIO ESTADUAL MANOEL RIBAS, 2000. 

 



ANEXO H – PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL O TOMBAMENTO DO SÍTIO 

FERROVIÁRIO DE SANTA MARIA/RS, 14 NOV., 2000.   

,  





ANEXO I – CÓDIGO DE ÉTICA: UM COMPROMISSO ASSINADO PELO 

ESTUDANTE NO ATO DA MATRICULA NO COLÉGIO ESTADUAL MANOEL 

RIBAS, DÉCADA DE 1960. 

 





ANEXO J – PRIMEIRA EDIÇÃO DO JORNAL O MANECO, ÓRGÃO OFICIAL DO 

GRÉMIO ESTUDANTIL DO MANOEL RIBAS – GEMAR, ANO I, N. 1, NOV., 1960. 

 





ANEXO K – ÚLTIMA PÁGINA DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO JORNAL O MANECO. 

ÓRGÃO OFICIAL DO GEMAR, ANO I, N. 1, NOV., 1960. 

Destaca-se o artigo onde os estudantes, nesta época, reivindicavam ao poder público um novo 

prédio para abrigar o Colégio devido a dificuldades como, falta de espaço e excesso de 

barulho.   

 





ANEXO L - TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELOS PARTICIPANTES 

DA BANDA MANOEL RIBAS, 1968. 

 





ANEXO M - OFÍCIO ENVIADO PELA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO À 

DIREÇÃO DO COLÉGIO PELOS TRINTA ANOS DA BANDA, 1986. 

  

  





ANEXO N – OFÍCIO ENVIADO PELA PREFEITURA DE SANTA MARIA À 

DIREÇÃO DO COLÉGIO PELOS 30 ANOS DA BANDA, 1986.  

  



ANEXO O – BANNER DE DIVULGAÇÃO DO MEMORIAL, 2015. 

Visite o Memorial do 
Colégio Manoel Ribas

ACESSE E CURTA NOSSA PÁGINA 

https://www.facebook.com/Memorial-do-

Colégio-Manoel-Ribas

 

 


