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RESUMO 

 

REGISTROS DE BATISMO ENQUANTO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL: O OLHAR 
ARQUIVÍSTICO SOBRE A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS – 

CACEQUI/RS 
 

AUTORA: Joséli Pasetto Bittencourt 
ORIENTADORA: Glaucia Vieira Ramos Konrad 

 

É inegável a importância dos arquivos da Igreja Católica, principalmente no Brasil, 
em que durante considerável período de tempo era ela a responsável pela produção 
e guarda de documentos, tais como os registros de nascimento, por meio dos 
assentamentos de batismo, casamentos e óbitos. Neste contexto, ganham destaque 
os arquivos paroquiais, os quais guardam importantes fontes documentais. Tal 
relevância se destaca no exemplo da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, no 
município de Cacequi, estado do Rio Grande do Sul, em que os livros de batismo 
são os únicos registros existentes, haja vista que, não há nos livros do cartório da 
cidade, os registros de nascimentos e óbitos ocorridos na localidade no período de 9 
de setembro de 1933 e 22 de julho de 1941. Partindo deste fato e que não há um 
instrumento de pesquisa que facilite o acesso às informações, a presente pesquisa 
apresenta como objetivo a elaboração de um índice onomástico do ano de 1932 a 
1944. Este recorte temporal se deu pelo fato de em 1932 iniciar os primeiros 
registros de batismo na paróquia, e 1944 ser ano de emancipação do município. 
Assim, o presente estudo justifica-se pela importância do patrimônio documental 
existente na paróquia bem como a necessidade de um instrumento de pesquisa que 
facilite a localização das informações. Visando atender aos objetivos propostos, a 
pesquisa está embasada, em linhas gerais, em autores que fazem reflexões e 
dialogam sobre patrimônio cultural e documental e autores da área, destacando-se 
neste contexto as sete funções arquivísticas, em específico a descrição e a 
conservação de documentos. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e 
configura-se como um estudo de caso. Assim, apresenta-se como produto uma 
publicação contendo o índice onomástico dos registros de batismo da Paróquia 
Nossa Senhora das Vitórias. Logo, partindo dos dados obtidos, é possível afirmar o 
quão relevante é a documentação existente na paróquia além de perceber tal 
documentação enquanto patrimônio documental não somente da paróquia como do 
município e região.  
 
Palavras-chave: Patrimônio documental. Arquivo paroquial. Instrumento de 
pesquisa. Índice. 
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ABSTRACT 
 
 

RECORDS OF BAPTISM AS DOCUMENTARY HERITAGE: 
THE ARCHIVAL VIEW OVER THE NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS PARISH - 

CACEQUI / RS 
 
 

AUTHOR: JOSÉLI PASETTO BITTENCOURT 
ADVISOR: GLAUCIA VIEIRA RAMOS KONRAD 

 
 

 

The importance of the archives of the Catholic Church, especially in Brazil, is 
undeniable, where for a considerable period of time it was responsible for the 
production and storage of documents, such as birth records, through baptismal 
settlements, marriages and deaths. In this context, the parochial archives are 
highlighted, which hold important documentary sources. This relevance stands out in 
the example of the Nossa Senhora das Vitórias parish, in Cacequi city, Rio Grande 
do Sul state, where baptism books are the only existing records, since there are no 
books in the city registry office, the records of births and deaths occurred in the 
locality in the period of September 9, 1933 and July 22, 1941. Based on this fact and 
that there is no research instrument that facilitates the access to information, this 
research presents as objective the elaboration of an onomastic index from the year 
1932 to 1944. This temporal cut was due to the fact that in 1932 the first records of 
baptism in the parish began, and 1944 was the year of emancipation of the 
municipality. Thus, the present study is justified by the importance of the 
documentary heritage existing in the parish as well as the need for a research 
instrument that facilitates the localization of information. In order to meet the 
proposed objectives, research is based, in general terms, on authors who make 
reflections and dialogue on cultural and documentary heritage and authors of the 
area, highlighting in this context the seven archival functions, specifically the 
description and conservation of documents. The research is characterized as 
qualitative and configures itself as a case study. Thus, a publication containing the 
onomastic index of the baptismal records of the Nossa Senhora das Vitórias Parish is 
presented as a product. Therefore, based on the data obtained, it is possible to affirm 
how relevant the documentation in the parish is, besides perceiving such 
documentation as documentary heritage not only from the parish, but also from the 
city and region. 
 
Keywords: Documentary heritage. Parochial archive. Research instrument. Index. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Originária do latim medieval registrum e com possível influência do francês 

registre, a palavra registro designa o ato ou efeito de registrar, “é aquilo que escreve 

ou lavra em livro especial” (ARPEN.SP, 2018, não paginado). Partindo do princípio 

do ato de registrar, não é recente a necessidade de se realizar a publicação de atos 

e negócios jurídicos. Prova disso, pode-se citar como exemplo, o Código de 

Hamurabi, em que a propriedade imobiliária apresentava-se como objeto de 

proteção especial dos homens e deuses, havendo assim, inscrições em pedras, com 

figuras e divindades e, logo abaixo, atos reais de doação de terras e seus limites. 

Considerando os registros históricos, faz-se menção aos escribas, originários do 

Direito Egípcio. Já no Direito Romano, haviam “os scribanus, além do serbens 

(escrevente) e dos tabularis (notário)” (ARPEN.SP, 2018, não paginado). Conforme 

um antigo registro egípcio, do ano de 185 a.C. “[…] na praxe egípcia se 

encontravam a escritura, o cadastro, o registro e o imposto de transmissão, mas não 

bastava que os contratos fossem registrados, a lei exigia ainda que fossem 

transcritos no cartório ou no tribunal ou juízo […]” (ARPEN.SP, 2018, não paginado). 

 Considerando que no Registro Civil, são feitas anotações oficiais referentes a 

nascimentos, casamentos e óbitos, no Brasil, durante considerável período de 

tempo, esta tarefa era realizada pela Igreja, a qual regulava as condições de 

casamentos e nos casos de nascimentos, era realizado o assentamento do batismo 

em livro próprio. Pode-se afirmar que o marco legal de Registro Civil de Pessoas se 

deu por meio da Lei n. 586, de 6 de setembro de 1850, em seu Art. 17, §3º. Em 

1851, cria-se o Primeiro Regulamento de Registro Civil, através do Decreto n. 789 

de 18 de janeiro daquele ano, o qual estabelecia orientações quanto aos registros de 

nascimento e óbito. Porém, segundo a Associação dos Registradores de Pessoas 

Naturais do Estado de São Paulo, foram necessários quase quarenta anos para se 

dar, de forma efetiva, a substituição dos assentos eclesiásticos. Sendo assim, 

destaca-se a Lei n. 1.144 e o Regulamento n. 3.069, de 17 de abril de 1863, em que 

“foi instituído o registro dos atos referentes ao casamento leigo para acatólicos” e o 

Regulamento de Registro Civil pelo Decreto n. 9886 de 07 de março de 1888 e 

Decreto n. 10.044 de 22 de setembro de 1888, os quais expõem “o novo registro, 

prova do nascimento, ou da idade, com nome e filiação das pessoas naturais, bem 

como dos casamentos e óbitos, ainda que celebrados aqueles perante autoridades 
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religiosas.” (ARPEN.SP, 2018, não paginado).  

 A partir dos marcos legais apresentados e com a Proclamação da República 

em 15 de novembro de 1889, juntamente com o Decreto n. 181 de 1890 e pelo 

Código Civil Brasileiro, os registros supracitados passam a ser reconhecidos 

oficialmente e deixam de ser tarefa da Igreja.  

Assim, é inegável a importância dos arquivos da Igreja em nossa sociedade. 

Principalmente no Brasil, em que durante considerável período de tempo era ela a 

responsável pela produção e guarda de documentos, tais como os registros de 

nascimento, por meio dos assentamentos de batismo, casamentos e óbitos. Neste 

contexto, ganham destaque os arquivos paroquiais, os quais guardam importantes 

fontes documentais que contam parte da história. Conforme Bellotto (2006, p.256). 

“Os arquivos da Igreja Católica, com datas anteriores à Proclamação da República, 

devido ao valor jurídico de seus registros demográficos (já que nos períodos colonial 

e imperial não havia registro civil)” ganham destaque inclusive na Lei n. 8.159, em 

que, conforme Art. 16, ficam identificados como de caráter público e social. 

 Frente a tal contexto, esta pesquisa volta o olhar para os registros de batismo 

do período de 1932 a 1944 existentes na Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, no 

município de Cacequi, estado do Rio Grande do Sul, os quais revelam-se como 

importante fonte histórica para o município e região. Neste sentido, propõem-se um 

índice onomástico que visa facilitar a localização dos registros nos livros de batismo 

da referida paróquia. 

 Em linhas gerais, o trabalho está estruturado da seguinte forma: no capítulo 

Introdução são apresentados o tema, problema, objetivos e justificativa da pesquisa; 

O segundo capítulo refere-se ao patrimônio, o qual está dividido em duas seções: a 

primeira que versa sobre patrimônio cultural e a segunda sobre arquivo e patrimônio 

documental, o qual subdivide-se em temáticas e conceitos relacionados a 

arquivística; No terceiro capítulo apresenta-se a contextualização diocesana e 

política do município de Cacequi, apresentando as dioceses pelas quais passou a 

paróquia e apresentando, de forma resumida, a cidade a qual está inserida; No 

quarto capítulo, abordagem metodológica, mostra como se deu a constituição do 

trabalho, buscando apresentar, de forma detalhada, o processo de criação e 

indexação dos dados no instrumento de pesquisa e um diagnóstico do arquivo 

paroquial; O capítulo seguinte apresenta os resultados, seguido da conclusão, 

referências e anexos. 
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1.1 TEMA: 

 

Arquivos paroquiais e registros de batismo. 

 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Em que medida, os registros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das 

Vitórias, do período de 1932 a 1944, podem contribuir como fonte de pesquisa para 

a história de Cacequi e região? Diante disso, como tornar estes registros acessíveis 

para a pesquisa? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo geral:  

 

Elaborar um índice onomástico para os registros de batismo, do período de 

1932 a 1944, da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos:  

 

- Apresentar os registros de batismo como patrimônio arquivístico e documental; 

- Realizar a higienização nos livros de registro de batismo; 

- Elaborar uma publicação com o índice onomástico; 

- Preservar os livros de batismo da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 A pesquisa se justifica por duas razões principais: a relevância do patrimônio 

documental existe na Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, em especial os Livros 

de Registro de Batismo e, a necessidade do olhar arquivístico frente a 
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documentação citada.  

 Considerando a primeira justificativa apresentada, a qual destaca a 

importância dos arquivos das paróquias, Santos expõe a relevância de estudos 

realizados a partir deste patrimônio documental: 

 

Em âmbito nacional, uma das razões que justifica o estudo dos arquivos 
eclesiásticos é o fato das instituições religiosas católicas custodiarem os 
primeiros registros civis no país. Devemos nos debruçar sobre essas 
instituições porque, através delas, podemos descortinar uma outra história, 
uma memória coletiva não mais unicamente preocupada em arrolar grandes 
feitos de homens de vulto, mas também tratando do cotidiano dos extratos 
sociais até então ignoradas pela história oficial. Afinal de contas, quantos 
homens que habitavam as cidades brasileiras em meados do século XVII e 
início do século XIX não tinham os principais momentos de sua vida 
(batismo, casamento e morte) registrados pela paróquia mais próxima de 
sua residência? (SANTOS, 2007, p.28) 

 

 Entretanto, os registros de batismo existentes na Paróquia Nossa Senhora 

das Vitórias tornam-se ainda mais relevantes pelo fato de serem os únicos 

assentamentos existentes de parte da população entre setembro de 1933 a julho de 

1941. Conforme expõe Canto (2008) em sua crônica intitulada: “O cartório 

enlouqueceu” (Anexo A) e verificado junto ao cartório da cidade de Cacequi pela 

autora desta pesquisa, não há anotações nos livros de registros os nascimentos e 

óbitos ocorridos na localidade no período de 9 de setembro de 1933 e 22 de julho de 

1941. A verdade é que não se sabe o motivo exato desta lacuna, a qual gerou 

situações bem delicadas. Sendo assim, os livros de batismo apresentam-se como a 

única fonte de registro de parte dos habitantes da localidade na época. Logo, os 

estudos realizados a partir de tais fontes documentais corroboram de forma 

significativa para a comunidade como um todo, apresentando subsídios para a 

história, genealogia, e tantas outras áreas contempladas por estes estudos. 

 Em segundo lugar, o olhar arquivístico revela-se extremamente necessário, 

haja vista que, no referido arquivo não houve, até o momento deste estudo, 

intervenção arquivística na tentativa de facilitar a busca das informações como 

também de salvaguardar a documentação lá existente.  

 Assim, considerando os objetivos deste trabalho e as razões pelas quais ele 

se justifica, no capítulo a seguir discutir-se-á o patrimônio documental enquanto 

patrimônio cultural, em que autores das áreas supracitadas dialogam sobre 

patrimônio e arquivo. 
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2 PATRIMÔNIO 

 

 No decorrer deste capítulo, discutir-se-á sobre patrimônio cultural e 

documental. Para tal, serão apresentados autores que embasam o trabalho nas 

temáticas abordadas, as quais destacam-se: o patrimônio documental enquanto 

patrimônio cultural, perpassando pelo entendimento de arquivo de modo geral. 

Considerando que a presente pesquisa se realiza em um arquivo paroquial, são 

discutidos elementos pertinentes a tais arquivos, bem como as funções arquivísticas 

e instrumentos de pesquisa que facilitam a busca e acesso a informação. 

 

 

2.1 PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

 Não raramente percebe-se a tendência em se considerar patrimônio, em 

termos coletivos, apenas as construções edificadas e bens materiais, já no sentido 

individual, percebe-se como aquilo que nos foi deixado, o que foi herdado de 

alguém. Mas afinal, o que se entende como sendo patrimônio? E patrimônio 

cultural? 

 Conforme Funari e Pelegrini (2006, p. 9) “Patrimônio é uma palavra de origem 

latina, patrimonium, que se referia, entre os antigos romanos, a tudo o que pertencia 

ao pai, pater ou pater familias, pai de família.” Porém os autores salientam 

diferenças no significado de tais palavras, haja vista que, a sociedade romana era 

diferente da latina. Assim, “A familia compreendia tudo que estava sob domínio do 

senhor, inclusive a mulher e os filhos, mas também os escravos, os bens móveis e 

imóveis, até mesmo os animais.” (p. 9), logo, “Isso tudo era o patrimonium, tudo que 

podia ser legado por testamento, sem excetuar, portanto, as próprias pessoas.” (p. 

9) 

 Ainda segundo os autores duas ideias diferentes, mas relacionadas, vem à 

mente quando falamos em patrimônio:  

 

Em primeiro lugar, pensamos nos bens que transmitimos aos nossos 
herdeiros — e que podem ser materiais, como uma casa ou uma joia, com 
valor monetário determinado pelo mercado. Legamos, também, bens 
materiais de pouco valor comercial, mas de grande significado emocional, 
como uma foto, um livro autografado ou uma imagem religiosa do nosso 
altar doméstico. Tudo isso pode ser mencionado em um testamento e 
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constitui o patrimônio de um indivíduo. (FUNARI e PELEGRINI, 2006, p. 6) 

 

 Neste contexto, os autores supracitados trazem reflexões acerca do 

patrimônio enquanto característica individual e coletiva, pois  

 

[…] a partir de nossas percepções e sentimentos, podemos entender o uso 
do mesmo termo para se referir àquilo que é coletivo. […] O patrimônio 
individual depende de nós, que decidimos o que nos interessa. Já o coletivo 
é sempre algo mais distante, pois é definido e determinado por outras 
pessoas, mesmo quando essa coletividade nos é próxima. (FUNARI e 
PELEGRINI, 2006, p. 6) 

 

 Considerando a ideia do patrimônio constituído em sua coletividade e que 

está inserido em um espaço-tempo, destaca-se que os interesses, sejam eles 

“sociais de governantes e governados, de homens e mulheres, crianças e adultos, 

cristãos e muçulmanos nem sempre são convergentes. O que para uns é patrimônio, 

para outros não é. Além disso, os valores sociais mudam com o tempo.” (FUNARI e 

PELEGRINI, 2006, p. 6). Assim, reafirma-se as discussões acerca do patrimônio em 

que cabe a coletividade eleger seu patrimônio, destacando-se o que realmente é 

significativo para determinado grupo, localidade, nação. 

 Quando se volta o olhar para o patrimônio cultural se “pressupõe a existência 

de um valor, a ele atribuído como justificativa da sua importância. Cria-se um 

universo simbólico característico aos patrimônios culturais, onde o valor nacional é o 

seu cerne.” (SOUZA, 2008, p.38). Assim, vindo ao encontro de Funari e Pelegrini 

(2006), em que destaca o patrimônio como algo escolhido, elegido, Souza (2008) 

expõe que  

 

Fruto de processos culturais, patrimônio cultural não é imutável, já que a 
produção humana é reflexo das relações das pessoas com o meio ambiente 
particular que as envolve, assim como da interação entre elas próprias. 
Relações e interações são processos dinâmicos, transformáveis e fundados 
na diversidade. Nesse sentido, não há patrimônio único, ou patrimônio 
eterno, ou mesmo formado de requisitos pré-definidos, e que possui 
características determinadas. Falar em processo é falar em construção, em 
criação, interação, relação, conceitos esses extremamente conflituosos. (p. 
39) 

 

 No final do século passado, Canclini apontou para a redefinição de patrimônio 

cultural, em que se considerou as condições históricas, sociais e comunicacionais 

daquele contexto, expondo que nas ciências sociais, é possível perceber um 

movimento na tentativa de definir patrimônio, e apresenta três pontos, os quais estão 
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expostos a seguir: 

 

a) Afirma-se que o patrimônio não inclui apenas a herança de cada povo, as 
expressões “mortas” de sua cultura – sítios arqueológicos, arquitetura 
colonial, antigos objetos em desuso –, mas também os bens culturais, 
visíveis e invisíveis: novos artesanatos, línguas, conhecimentos, 
documentação e comunicação do que se considera apropriado através das 
indústrias culturais.  
b) Ampliou-se, também, a política patrimonial de conservação e 
administração do que foi produzido no passado aos usos sociais que 
relacionam esses bens com as necessidades contemporâneas das 
maiorias. 
c) Por último, em oposição a uma seletividade que privilegia os bens 
culturais produzidos pelas classes hegemônicas – pirâmides, palácios, 
objetos ligados à nobreza ou a aristocracia –, reconhece-se que o 
patrimônio de uma nação também se compõe dos produtos da cultura 
popular: música indígena, textos de camponeses e operários, sistemas de 
autoconstrução e preservação dos bens materiais e simbólicos elaborados 
por todos os grupos sociais. (CANCLINI, 1994, p. 95-96) 

 

 No que tange o contexto brasileiro sobre patrimônio, pode-se afirmar que foi 

no ano de 1934, a partir da Constituição do referido ano, que se fez menção ao 

patrimônio. Conforme a Constituição de 1934, em seu Capítulo II, que versa sobre 

Educação e Cultura, designa em seu Art. 148 que “Cabe à União, aos Estados e aos 

Municípios favorecer e animar o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras 

e da cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio 

artístico do País, bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual.” (BRASIL, 

1934) 

 Três anos após a Constituição supracitada, o Decreto-Lei Nº 25, organiza a 

proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, em que, no Capítulo I, Art. 1º 

que constitui o patrimônio histórico e artístico nacional como sendo um conjunto de 

bens, sejam eles “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) 

Segundo Lima Filho (2006), pode-se afirmar que dois períodos se destacam 

nas políticas oficiais de patrimônio aqui no Brasil: 

 

[…] O primeiro relaciona-se à criação da Secretaria do Patrimônio Artístico 
Nacional (SPHAN) em 1937 e foi caracterizado pela organização estrutural 
para a implementação de uma política de Estado marcada pela restauração 
e conservação do patrimônio edificado (igrejas, museus, cidades históricas, 
sedes de governo) e de arquivos. Centrado na pessoa de Rodrigo Melo 
Franco de Andrade. […] O segundo período vincula-se a Aloísio Magalhães, 
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que ampliou as políticas públicas para o patrimônio cultural, de forma a 
destacar não só o patrimônio edificado, mas também outras representações 
de igual legitimidade da nação brasileira, como seus costumes, modelos de 
ofício, festas e celebrações. Introduzia-se, então, a noção de bens culturais, 
representativos da diversidade cultural do país. (p.23) 

  

Perpassados mais de cinquenta anos, chegamos a Constituição Federal de 

1988, em que a ideia de patrimônio se expande e, na Seção II, que versa sobre 

cultura, define o seguinte: 

  

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, 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 científico. (BRASIL, 1988) 

 

 Ao longo do tempo foi se ampliando e considerando elementos de forma a 

melhor definir o que compreende o patrimônio cultural, tanto em nível nacional 

quanto internacional. Partindo do contexto deste trabalho, verificou-se que, 

preocupada em atender questões relativas aos bens culturais da Igreja, criou-se, em 

29 de Junho de 1988, por meio da promulgação da Constituição Apostólica Pastor 

Bonus a Comissão para a Conservação do Patrimônio Artístico da Igreja, visando a 

criação de estratégias culturais e “[...] uma política mais concreta e específica de 

proteção e valorização de bens e atividades culturais.” (VATICANO, 2018, tradução 

nossa)1. Tal comissão tinha como objetivo principal proteger o patrimônio histórico e 

artístico da Igreja, sendo que  

 

Nesta primeira fase institucional surge, portanto, uma tarefa conservadora 
que direciona o trabalho da Comissão para a arte em todos os seus 
campos, arquivos, bibliotecas, museus e um trabalho de sensibilização da 
comunidade eclesial. Mas o crescente interesse da cultura contemporânea 
em prol do patrimônio cultural e a sensibilidade particular do Santo Padre 
para com este setor leva a uma ampliação do interesse conservador no 
contexto da plena valorização do patrimônio histórico e artístico. É de fato 
entendido como um "bem vivo" a ser usado para os propósitos da cultura, 

                                                             
1 “Solo infatti con la promulgazione della Costituzione apostólica “Pastor Bonus”(29 giugno 1988) 
nasce una Commissione esplicitamente rivolta a questo settore ormai di grande interesse specie 
nell’impostazione delle strategie culturali degli stati moderni dove ad un generico ed astratto 
programma sulla cultura si sta preferendo una più concreta e specifica politica di tutela e di 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”  

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-index_it.html
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catequese, adoração e caridade. (VATICANO, 2018, tradução nossa)2 

  

A Comissão a partir do momento em que assume este novo caráter e 

compreensão acerca do patrimônio passa a denominar-se Comissão Pontifícia para 

o Patrimônio Cultural da Igreja, em que apresenta como competência: 

 

[…] presidir a proteção do patrimônio histórico e artístico de toda a Igreja 
(obras de arte, documentos históricos, patrimônio livreiro e preservados em 
museus, bibliotecas e arquivos); colaborar na conservação deste patrimônio 
com as Igrejas particulares e os respectivos organismos episcopais; 
promover uma consciência crescente na Igreja sobre estes bens, de acordo 
com as Congregações para a Educação Católica e para o Culto Divino e a 
Disciplina dos Sacramentos. (VATICANO, 2018, tradução nossa)3 

 

Já no ano de 1999, divulga-se uma carta circular destacando a necessidade e 

urgência em se inventariar e fazer um catálogo do patrimônio cultural da Igreja, em 

que, ao longo da carta, traz de forma pormenorizada os passos e orientações a 

serem seguidos visando a preservação do patrimônio. No ano de 2001 a referida 

Comissão publica a Carta circular sobre a função pastoral dos Museus Eclesiásticos 

em que, por meio deste documento, visa:  

 

[…] oferecer uma nova contribuição para fortalecer a ação da Igreja através 
do patrimônio cultural, a fim de promover um novo humanismo em vista da 
nova evangelização. A Pontifícia Comissão, de fato, tem o principal dever 
de assegurar que todo o povo de Deus, e, acima de tudo, (leigos e clérigos) 
aumentar em um nível pastoral a enorme patrimônio histórico e artístico da 
Igreja. (VATICANO, 2001, tradução nossa)4 

  

                                                             
2  “Emerge dunque in questa prima fase istituzionale un compito conservativo che orienta il lavoro 
della Commissione verso l'arte in tutti i suoi ambiti, gli archivi, le biblioteche, i musei e viene iniziata 
un'opera di sensibilizzazione della comunità ecclesiale. Ma il crescente interesse della cultura 
contemporanea verso i beni culturali e la particolare sensibilità del Santo Padre verso questo settore 
porta ad ampliare l’interesse conservativo nell’ambito della valorizzazione integrale del patrimonio 
storico artistico. Esso va infatti inteso come un «bene vivo» di cui usufruire ai fini della cultura, della 
catechesi, del culto, della carità”. 
 
3 […] presidir la tutela del patrimonio histórico y artístico de toda la Iglesia (obras de arte, documentos 
históricos, patrimonios libreros y aquellos que se conservan en los museos, bibliotecas y archivos); 
colaborar en la conservación de este patrimonio con las Iglesias particulares y los respectivos 
organismos episcopales; promover una sensibilización cada vez mayor en la Iglesia sobre estos 
bienes, de acuerdo con las Congregaciones para la Educación Católica y para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos. 

 
4  “[…] offrire un ulteriore contributo per rafforzare l’azione della Chiesa attraverso i beni culturali, al 
fine di favorire un nuovo umanesimo in vista della nuova evangelizzazione. La Pontificia 
Commissione, infatti, ha il compito precipuo di adoperarsi affinché tutto il popolo di Dio, e, soprattutto, 
gli operatori (laici ed ecclesiastici) valorizzino in ambito pastorale l’ingente patrimonio storico-artistico 
della Chiesa.” 



21 
 

No decorrer da referida carta, é possível perceber a preocupação da 

comissão em apontar a importância da preservação do patrimônio histórico e 

artístico da Igreja, apontando o patrimônio histórico enquanto expressão da memória 

histórica. Neste sentido, aponta como diferentes culturas preservam a memória 

cultural. Expõe que no Ocidente e culturas semelhantes “[…] cultivam a memória do 

passado preservando artefatos que se tornaram obsoletos, devido à sua importância 

histórico-artística, ou simplesmente por causa de seu valor para a memória.”5 Já em 

outras culturas, a preservação da memória se dá por meio da história oral e ainda, 

em outras, por meio da reconstrução de artefatos pertencentes aquela cultura.  

Visando a valorização e conservação do patrimônio histórico-artístico a 

Comissão aponta estratégias específicas a serem desenvolvidas, a saber: 

 

- a salvaguarda promovida por organismos específicos estabelecidos a nível 
diocesano e nacional; 
- conhecimento de seu propósito e história primários, bem como sua 
consistência através da elaboração de inventários e catálogos; 
- a contextualização das obras na experiência social, eclesial, devocional; 
- a consideração das obras do passado em referência à experiência eclesial 
e cultural de hoje; 
- a conservação e possível utilização destes trabalhos passados em 
dimensão pastoral. (VATICANO, 2001, tradução nossa)6 

 

 Assim, é possível perceber a importância do patrimônio não só para a Igreja 

como também para a comunidade em geral. Porém, sabe-se que é preciso avançar 

nas discussões e reflexões acerca do patrimônio, mas diálogos e orientações já 

existentes auxiliam na construção do reconhecimento e pertencimento ao que hoje, 

se considera patrimônio. 

 

 

 

 

 

                                                             
5 “[…] coltivano la memoria del passato conservando manufatti divenuti obsoleti, per l’importanza 
storico-artistica o semplicemente per il loro valore di ricordo.”  
 
6 “– la salvaguardia promossa da organismi specifici istituiti a livello diocesano e nazionale; – la 
conoscenza della loro precipua finalità e storia, oltreché della loro consistenza attraverso la 
predisposizione di inventari e cataloghi; – la contestualizzazione delle opere nel vissuto sociale, 
ecclesiale, devozionale; – la considerazione delle opere del passato in riferimento all’odierna 
esperienza ecclesiale e culturale; – la conservazione e la eventuale utilizzazione di tali opere del 
passato in una dimensione pastorale.”  
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2.2 ARQUIVO E PATRIMÔNIO DOCUMENTAL 

 

 Schellenberg (2006) aponta que, provavelmente, os arquivos como 

instituições, tiveram sua origem na antiga civilização grega, em que os atenienses 

guardavam seus documentos de valor no templo da mãe dos deuses, ou seja, no 

Metroon, localizado junto a corte de justiça na praça pública de Atenas, nos séculos 

V e IV a.C. Porém, pode-se afirmar que o processo de constituição dos arquivos, tal 

qual conhecemos hoje, se dá a partir da invenção da escrita em que, 

consequentemente, iniciou-se a “produção de documentos”, e foi-se acumulando o 

que se produzia. Logo, os povos passaram a um estágio de vida social em que se 

tinha uma melhor compreensão do valor dos documentos e sua importância. Assim, 

“começaram a reunir, conservar e sistematizar os materiais que fixavam, por escrito, 

o resultado de suas atividades políticas, sociais, econômicas, religiosas e até 

mesmo suas vidas particulares” (PAES, 2004, p. 15). 

 Para Lopes (1996), compreende-se como arquivos  

 

[…] acervos compostos por informações orgânicas originais, contidas em 
documentos registrados em suporte convencional (atômicos) ou em 
suportes que permitam a gravação eletrônica, mensurável pela sua ordem 
binária (bits); e produzidos e recebidos por pessoa física ou jurídica, 
decorrentes do desenvolvimento de suas atividades, sejam elas de caráter 
administrativo, técnico ou científico, independente de suas idades e valores 
intrínsecos. (p.32). 

 

Segundo Heredia Herrera, a definição mais completa de arquivo é a seguinte: 

 

Arquivo é um ou mais conjuntos de documentos, qualquer que seja sua 
data, sua forma e suporte material, acumulados em um processo natural por 
uma pessoa ou instituição pública ou privada no decorrer de sua gestão, 
preservada, respeitando essa ordem, para servir como testemunho e 
informações para a pessoa ou instituição que as produz, para os cidadãos 
ou para servir como fontes de história. (1991, p. 89, tradução nossa)7 

 

Conforme apontado pelos autores, os arquivos constituem-se de diferentes 

processos e funcionalidades, todas voltadas para facilitar o acesso a informação, 

além do papel fundamental de preservar tais informações. Considerando a 

relevância dos arquivos, a legislação brasileira, por meio da Lei n. 8.158, de 8 de 

                                                             
7 Archivo es uno o más conjuntos de documentos, sea cual su fecha, su forma y soporte material, 
acumulados en un proceso natural por una persona o instituición pública o privada en el transcurso de 
su gestón, conservados, respetando aquel orden, para servir como testimonio e información para La 
persona o instituición que los produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia. 
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janeiro de 1991, dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e 

dá outras providências e, definindo em seu Art. 2º, a compreensão de arquivo, o qual 

consiste em conjuntos documentais, sejam eles produzidos e/ou recebidos “por 

órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência 

do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos.” (BRASIL, 1991) 

Partindo de uma ideia mais recente de arquivo, Schellenberg (2006, p. 41) 

destaca que “As características essenciais dos arquivos relacionam-se, pois, com as 

razões pelas quais os documentos vieram a existir e com razões pelas quais foram 

preservados”. Neste sentido, abandonam-se definições primárias acerca dos 

arquivos, em que eram vistos apenas como depósitos de documentos e papéis e se 

passa a pensar o arquivo como importante fonte de informação e memória. 

Conforme ANDREWS apud SCHELLENBERG (2006), em 1913 já descrevia a 

importância da valorização e preservação dos arquivos, inclusive afirmando que a 

medida do grau de civilização de uma nação é a partir dos cuidados que esta dá aos 

monumentos do passado, sendo em primeiro lugar, os arquivos nacionais e locais. 

Considerando a importância e relevância dos arquivos e, consequentemente, 

do patrimônio documental, Castro (2008) traz relevantes reflexões acerca deste 

universo, destacando que a constituição dos arquivos se dá por meio de diversos 

processos seletivos, ou seja, quando se pesquisa a partir das fontes disponibilizadas 

no arquivo, considera-se apenas uma parte de um todo, pois para se obter tais itens, 

houve uma longa seleção, ou como o autor coloca: os documentos que valem a 

pena guardar. Neste sentido Le Goff destaca que  

 

A memória coletiva e a sua forma científica, a história, aplicam-se a dois 
tipos de materiais: os documentos e os monumentos. De fato, o que 
sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma 
escolha efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento 
temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência 
do passado e do tempo que passa, os historiadores. Estes materiais da 
memória podem apresentar-se sob duas formas principais: os monumentos, 
herança do passado, e os documentos, escolha do historiador. (1990, p. 
535). 

 

 Assim, o documento “não preexiste ao arquivo: um determinado artefato se 

constitui em documento na medida em que é associado, por diferentes pessoas, a 

uma série de concepções de valor, memória e passado que o levam a ser 

preservado.” (CASTRO, 2008, p. 14). Zamora destaca que “[...] não refere-se 
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apenas a documentos e livros antigos, mas a qualquer documento de caráter 

singular, único ou valioso, do presente ou do passado, porque o patrimônio também 

pode ser o que estamos criando e deixará para as gerações futuras.” (2009, p. 2)8.  

 No que se refere ao patrimônio documental, o Programa Memória do Mundo 

merece destaque, pois volta o olhar para a importância dos documentos. Na 

tentativa de preservar a memória, no ano de 1992 a UNESCO, e que posteriormente 

contou com a colaboração do Conselho Internacional de Arquivos e da Federação 

Internacional de Associações de Bibliotecários e Bibliotecas, estabelece o programa 

internacional Memória do Mundo, o qual consiste na “[…] memória coletiva e 

documentada dos povos do mundo, ou seja, seu patrimônio documental, que 

representa boa parte do patrimônio cultural mundial.” (UNESCO, 2018, não 

paginado). Foi com o intuito de salvaguardar a documentação que o programa foi 

pensado, pois se percebeu que “[…] O patrimônio documental de numerosos povos 

tem se dispersado devido aos ‘estragos da guerra’, ao deslocamento acidental ou 

deliberado de acervos arquivísticos e coleções ou a outras circunstâncias históricas. 

” (UNESCO, 2018, não paginado). 

 Neste sentido, percebe-se o patrimônio documental como parte integrante do 

patrimônio cultural, haja vista que, carrega em si informações capazes de 

(re)construir o passado e influenciar no futuro. 

 Assim, partindo de tais reflexões, apresenta-se a seguir os arquivos 

paroquiais, os quais revelam-se de grande importância, haja vista o patrimônio 

documental que constituem estes espaços. 

 

 

2.2.1 Arquivos paroquiais 

 

Nesta seção discutir-se-á sobre os arquivos paroquiais. Entretanto, antes de 

adentrar nesta temática, faz-se necessário uma discussão acerca da nomenclatura 

envolvida neste contexto. Quando se volta para arquivos da Igreja há, pelo menos, 

três terminologias diferentes que são empregadas para determinar este tipo de 

arquivo, são elas: arquivo religioso – para autores como Bellotto e Rousseau e 

                                                             
8 [...] no se refiere únicamente a documentos y libros antiguos, sino a todo documento de carácter 
singular, único o valioso, del presente o del pasado porque patrimonio puede ser también lo que 
estamos creando y dejaremos para las generaciones futuras. 
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Couture; arquivo eclesiástico – na concepção de Santos e; arquivo paroquial – 

quando consideramos os livros de batismo sob a perspectiva do Código de Direito 

Canônico. Assim, considerando os autores e documentos que embasaram esta 

pesquisa e que o objeto de estudo deste trabalho são os livros de registro de 

batismo, optou-se então, para fins desta pesquisa, a utilização do termo arquivo 

paroquial. 

Os arquivos paroquiais revelam-se de grande importância na sociedade, haja 

vista que, durante bom período de tempo, considerável volume de documentação foi 

produzida apenas pela Igreja, pode-se citar aqui os registros de batismo, 

casamentos e óbito. Considerando os documentos sob a custódia das instituições 

religiosas, Rousseau e Couture expõem que:  

 

Esta categoria engloba principalmente os arquivos das dioceses, das 
paróquias e das comunidades religiosas. Nos planos diocesano e paroquial, 
os arquivos são principalmente constituídos por documentos financeiros, 
correspondência dos bispos e dos padres ou pastores, por relatórios e 
registros paroquiais e por documentos relativos às celebrações paroquiais. 
Encontram-se também os títulos de propriedade das igrejas e templos, bem 
como as séries muito importantes dos registros de baptismo, de óbito e de 
casamento […]. (1998, p. 210). 

 

E os autores ainda complementam que “Dada a importância que as diferentes 

comunidades religiosas tiveram na nossa sociedade, compreende-se facilmente a 

riqueza dos seus arquivos.” sendo que “[…] Para cada uma delas, o arquivo 

compõe-se de documentos relativos ao seu funcionamento e organização, às 

relações com as autoridades da comunidade ou com outras comunidades […]”. 

(ROUSSEAU e COUTURE, 1998, p. 210). Assim, tais arquivos carregam consigo 

não somente informações referentes aos registros paroquiais, mas também a própria 

história da igreja: 

 

Os arquivos da Igreja são, por essência, o instrumento pelo qual a Igreja 
conserva zelosamente a memória histórica da experiência da fé nas 
gerações passadas. Relaciona a palavra "Arquivo" com a raiz que significa 
elemento primordial - archeion - sempre supõe um canal para voltar aos 
inícios e princípios da fé cristã ou aos inícios de cada uma das instituições 
eclesiásticas. (MARCHISANO, 2000, p. 101)9 

                                                             
9 Los archivos de la Iglesia constituyen por su misma esencialidad el instrumento, mediante el cual la 
Iglesia conserva celosamente la memoria histórica de la vivencia de la fe en las pasadas 
generaciones. Emparentada la palabra “Archivo” con la raíz que significa elemento primordial - 
archeion - supone siempre un cauce para remontarse a los inicios y comienzos de la fe cristiana o a 
los arranques de cada una de las Instituciones eclesiásticas. 
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 Le Goff (1990, p. 541) destaca que foi por meio do registro paroquial “[...] 

em que são assinalados, por paróquia, os nascimentos, os matrimônios e as mortes 

[...]” que se pode afirmar “[...] a entrada na história das "massas dormentes" e 

inaugura a era da documentação de massa”. Já no contexto nacional, Bellotto (2006) 

expõe a importância dos arquivos da Igreja Católica, principalmente os que possuem 

registros anteriores à Proclamação da República, devido a seu valor jurídico, haja 

vista a inexistência de Registro Civil.  

 Partindo das características apresentadas pelos arquivos sob custódia da 

Igreja, afirma-se que se trata de arquivos privados de interesse público. Bellotto, 

baseada na legislação vigente utiliza o termo “arquivos sociais”. Neste sentido, 

conforme a Lei 8.159 de 1991, em seu Art. 12, está previsto que “Os arquivos 

privados podem ser identificados pelo poder público como de interesse público e 

social, desde que sejam considerados como conjuntos de fontes relevantes para a 

história e desenvolvimento científico cultural” (BRASIL, 1991, não paginado) e ainda 

prevê, no Art. 13, que “Os arquivos privados identificados como de interesse público 

e social não poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental, 

nem transferidos para o exterior.” (BRASIL, 1991, não paginado), sendo que na 

alienação desses arquivos, o poder público terá preferência na aquisição. 

 Considerando o contexto institucional do presente estudo e o Código de 

Direito Canônico, o qual consiste em um conjunto de leis e normas que regulam a 

vida social da Igreja Católica (SANTOS, 2008, p. 2), destaca-se o Cânone 535, o 

qual prevê que:  

 

§ 1. Em cada paróquia haja os livros paroquiais, a saber: o livro dos 
baptismos, dos matrimónios, dos óbitos e outros, de acordo com as 
determinações da Conferência episcopal ou do Bispo diocesano; procure o 
pároco que estes mesmos livros sejam cuidadosamente preenchidos e 
diligentemente guardados.  
§ 2. No livro dos baptismos, averbem-se também a confirmação e aquelas 
circunstâncias que acompanham o estado canónico dos fiéis, em razão do 
matrimónio, salvaguardado o prescrito no cân. 1133, em razão da adopção, 
bem como a recepção de ordens sacras, a profissão perpétua emitida num 
instituto religioso e ainda a mudança de rito; e refiram-se sempre estes 
averbamentos nas certidões do baptismo.  
§ 3. Tenha cada paróquia um selo próprio; as certidões relativas ao estado 
canónico dos fiéis, tal como todos os actos que possam ter valor jurídico, 
sejam assinados pelo próprio pároco ou seu delegado, e munidos com o 
selo paroquial.  
§ 4. Em cada paróquia haja um cartório ou arquivo onde se guardem os 
livros paroquiais, juntamente com as cartas dos Bispos e demais 
documentos que, pela sua necessidade ou utilidade, se devem conservar; o 
pároco tenha o cuidado de não deixar cair em mãos de estranhos toda esta 
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documentação, que deve ser examinada pelo Bispo diocesano ou pelo seu 
delegado, por ocasião da visita ou noutra oportunidade.  
§ 5. Guardem-se também com diligência os livros paroquiais mais antigos, 
de acordo com as prescrições do direito particular. (CÓDIGO DE DIREITO 
CANÔNICO, 1983, p. 99) 

 

Portanto, os arquivos paroquiais, principalmente no que tangem a esfera 

brasileira, são fundamentais não somente para a construção da história da 

instituição, como também, para a formação da história social. Pois, conforme 

apresentado, eles são detentores de informações de um considerável período de 

tempo e carregam consigo importantes fontes documentais. 

Assim, considerando as características de tal documentação, a seguir discutir-

se-á sobre arquivo permanente, fase documental dos documentos trabalhados nesta 

pesquisa. 

 

 

2.2.2 Arquivo Permanente 

 

A partir da Segunda Guerra Mundial, intensificou-se o acúmulo de 

documentos da administração pública, surgindo assim, a concepção de gestão 

documental, tendo em vista que havia muito interesse nos documentos dos 

governos envolvidos. A partir de então, surge a compreensão da teoria das Três 

Idades, em que Schellenberg determina como ciclo vital dos documentos (INDOLFO, 

2007). Em uma visão mais recente, Rousseau e Couture (1998) abordam as etapas 

da vida dos documentos, em que “[…] Na idade activa, o documento serve 

regularmente para a administração; na idade semiactiva, é utilizado ocasionalmente, 

e na idade inactiva, é destruído ou conservado de modo permanente. […]”. (p. 53). 

Vindo ao encontro, Bellotto (2006) aponta as três idades do ciclo vital dos 

documentos, isto é, a primeira fase é dos arquivos correntes, em que “[…] se 

abrigam os documentos durante seu uso funcional, administrativo, jurídico; sua 

tramitação legal; sua utilização ligada às razões pelas quais foram criados. […]”. (p. 

23-24). Já a segunda fase, a qual é denominada de arquivo intermediário, 

compreende os documentos que ultrapassaram o valor jurídico-administrativo, mas 

que ainda podem ser utilizados pelo produtor. E por fim a terceira fase, dos arquivos 

permanentes, em que os documentos são recolhidos do arquivo intermediário e 

passam ao local de preservação definitiva. (BELLOTTO, 2006).  



28 
 

Considerando que este estudo se volta para os livros de registro de batismo 

da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias e que se considera os referidos 

documentos de guarda permanente, voltar-se-á então o olhar para a terceira idade 

atribuída aos arquivos. Paes (2004) aponta como sendo funções do arquivo 

permanente  

 

[...] reunir, conservar, arranjar, descrever e facilitar a consulta dos 
documentos oficiais, de uso não-corrente, ou seja, concentrar sob sua 
custódia, conservar e tornar acessíveis documentos não-correntes, que 
possam tornar-se úteis para fins administrativos, pesquisas históricas e 
outros fins. (p. 121). 

 

 Vindo ao encontro de Paes, Bellotto afirma o pertencimento de documentos 

históricos no arquivo permanente: 

 

[…] Um arquivo permanente constitui-se de documentos produzidos em 
geral há mais de 25 anos pelos vários órgãos da administração pública – 
cada órgão vindo a constituir um fundo de arquivo – remanescentes de 
eliminação criteriosa. Um documento é histórico quando, passada a fase 
ligada à razão pela qual foi criado (informação), atinge a da sua utilização 
pela pesquisa histórica (testemunho). É útil para a administração e a 
historiografia, no sentido mais crítico e científico, e não no de “deleite 
cultural”. (BELLOTTO, 2006, p. 115). 

 

 Partindo da concepção apresentada por Bellotto sobre arquivo permanente, 

cabe salientar que não necessariamente um documento produzido há mais de 25 

anos terá caráter permanente ou que um documento precise atingir este período 

para ser compreendido como de caráter permanente, isto é, um documento pode já 

“nascer” de caráter permanente ou ficar dezenas de anos arquivado e após ser 

eliminado. O que definirá seu período de guarda será a tabela de temporalidade, a 

qual aprovada por autoridade competente, determina prazos e condições de guarda.  

Considerando todo este caráter histórico atribuído aos documentos do arquivo 

permanente, Jardim expõe sobre a relação destes documentos com a memória. 

Assim, para o autor “A noção de arquivo permanente traz em seu bojo a perspectiva 

de que expressa um tipo de memória materializada. Como tal, esta memória 

confunde-se com o próprio arquivo a ser preservado.” (JARDIM, 1996, p.5).  

 Portanto, considerando tal contexto, percebe-se que os arquivos permanentes 

são constituídos de importantes fontes documentais para construção não somente 

da História, como também da própria memória de determinado povo, é a partir da 
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documentação lá encontrada que se percebe enquanto indivíduo e sociedade, ou 

seja, é lá que são construídas, (re)montadas e (re)contadas a História. 

 

 

2.2.3 Funções Arquivísticas 

 

Considerando o contexto dos arquivos, são apresentadas sete funções 

arquivísticas, a saber: criação, avaliação, aquisição, conservação, classificação, 

descrição e difusão (ROUSSEAU e COUTURE, 1998). Entretanto, a partir da 

temática deste trabalho, será dada ênfase a duas destas funções – conservação e 

descrição. Cabe salientar que, segundo os autores, “as funções devem ser 

abordadas de modo a cobrir o conjunto dos princípios, dos métodos e das 

operações que se aplicam à organização e ao tratamento dos arquivos, 

independentemente da idade destes” (ROUSSEAU e COUTURE, 1998, p. 265). 

 

 

2.2.3.1 Conservação 

 

 Pode-se afirmar que a deterioração do papel é uma das principais 

preocupações quando se fala em preservação de documentos analógicos. Devido a 

suas características físicas ou a formas errôneas de acondicionamento, pensar na 

conservação deste suporte revela-se de fundamental importância para a 

preservação do documento e consequentemente da informação.  

Diante de tais aspectos, a preservação e conservação de acervos tornam-se 

extremamente relevantes ao fazer arquivístico. Inicialmente a preservação é 

compreendida como “[...] um conjunto de medidas e estratégias de ordem 

administrativa, política e operacional que contribuem direta ou indiretamente para a 

preservação da integridade dos materiais.” (CASSARES, 2000, p. 12). Isto é, 

engloba todo e qualquer assunto relacionado ao combate à deterioração dos 

documentos, incluindo desde políticas globais voltadas à preservação até a mais 

simples ação de higienização, conforme aponta The British Library (2003). Assim, 

conforme CONARQ (2005, p. 6) “A preservação de documentos de arquivo, em 

qualquer suporte, depende dos procedimentos adotados em sua produção, 

tramitação, acondicionamento e armazenamento físico.” Partindo da compreensão 



30 
 

da preservação como algo mais amplo, a conservação tem o objetivo de interromper 

um processo de danificação ou degradação. 

A conservação, uma das sete funções arquivísticas, consiste em “um conjunto 

de ações estabilizadoras que visam desacelerar o processo de degradação de 

documentos ou objetos, por meio de controle ambiental e de tratamentos específicos 

(higienização, reparos e acondicionamento).” (CASSARES, 2000, p. 12). Ou seja, 

conforme a definição de The British Library (2003, p. 9), é “um conjunto de medidas 

específicas e preventivas necessárias para a manutenção da existência física do 

documento".  

Spinelli Júnior aponta que a conservação, compreendida como matéria 

interdisciplinar, “[...] não pode simplesmente suspender um processo de degradação, 

já instalado. Pode, sim, utilizar-se de métodos técnico-científicos, numa perspectiva 

interdisciplinar, que reduzam o ritmo tanto quanto possível deste processo.” (1997, 

p. 18). Vários são os agentes de deterioração, os quais podem ser definidos de 

forma resumida como “[...] aqueles que levam os documentos a um estado de 

instabilidade física ou química, com comprometimento de sua integridade e 

existência.” (CASSARES, 2000, p. 13). Dentre os efeitos nocivos nos acervos, 

podem-se classificar vários agentes, entre eles fatores ambientais, biológicos, 

intervenções realizadas de forma equivocada, agentes biológicos, furtos e 

vandalismo. 

 Segundo Spinelli, Brandão e França (2011) pode-se afirmar que há dois tipos 

de conservação: a preventiva e a reparadora. A primeira consiste em “[…] medidas e 

estratégias administrativas, políticas e operacionais que contribuem direta ou 

indiretamente para a conservação da integridade dos acervos e dos prédios que os 

abrigam.” (p. 4) e a segunda trata de “[…] toda intervenção na estrutura dos 

materiais que compõem os documentos, visando melhorar seu estado físico.” (p. 4). 

Sendo assim, considerando o contexto em que este trabalho está inserido, voltar-se-

á o olhar para a conservação reparadora, visando principalmente, a higienização dos 

livros de batismo. 
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2.2.3.2 Descrição  

 

Schellenberg (1980) ao abordar a natureza do processo de descrição, define 

esta função como sendo  

 

[…] todas as atividades exigidas para a preparação de instrumentos e meios 
de busca. Descrição, de acordo com o dicionário, é a enumeração das 
qualidades essenciais de um objeto. Esta definição aplica-se tanto aos 
documentos como aos demais objetos.  
Duas operações fundamentais envolve a descrição: a primeira consiste em 
identificar a unidade documentária a ser descrita; a segunda, em enumerar 
as qualidades ou atributos essenciais. (p. 199). 

 

Vindo ao encontro de Schellenberg, Bellotto (2006, p. 179) aponta que a 

descrição documental “[...] consiste na elaboração de instrumentos de pesquisa que 

possibilitem a identificação, o rastreamento, a localização e a utilização de dados”. 

Salienta que a descrição “[...] é uma tarefa típica dos arquivos permanentes”, haja 

vista que, “[…] ela não cabe nos arquivos correntes, onde seu correspondente é o 

estabelecimento dos códigos de assunto; tampouco faz sentido no âmbito dos 

arquivos intermediários onde a frequência de utilização secundária é quase nula.” 

(BELLOTTO, 1991, p. 103).  

Lopes (2009) aponta que:  

 

A necessidade da existência da fase de Descrição Arquivística, advinda da 
Arquivologia Tradicional, baseia-se na impossibilidade de um usuário ter 
acesso físico aos documentos de um arquivo, na procura de um documento 
específico de seu interesse […]. Para o auxílio ao usuário, sempre houve a 
necessidade de serem criadas representações ou descrições de entidades 
arquivísticas, onde são gravadas informações sobre atributos e relações 
registradas nos documentos. (p. 33-34). 

 

 Lopez complementa ao salientar a importância da descrição, não somente 

para o fazer arquivístico mas para os usuários que necessitam acessar as 

informações. Ele afirma que “[…] Sem a descrição, corre-se o risco de criar uma 

situação análoga à do analfabeto diante de um livro, que ele pode pegar e folhear, 

mas ao qual não pode ter acesso completo por não possuir meios que lhe permitam 

compreender a informação.” (LOPEZ, 2002, p. 12). Ainda destacando a relevância 

da função de descrever, Heredeia Herrera destaca a importância de se realizar a 

descrição adequada ao contexto em que se está inserida, pois: 
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Sem uma descrição adequada, os arquivos são como uma cidade 
desconhecida sem plano, como um baú de um tesouro sem chave, o 
mesmo que o mesmo que um viajante com um mapa impreciso corre o risco 
de se perder, assim um instrumento de descrição erroôneo ou imperfeito 
pode enganar seriamente o pesquisador, quer por falsa interpretação de 
outros dados, quer por falta de informação sobre a origem e a historia dos 
documentos. (DUCHEIN, 1991 apud HEREDIA HERRERA, 1991, p. 301, 
tradução nossa)10. 

 

Assim, a descrição documental aparece como um elo entre a informação e os 

usuários, “A descrição é a ponte que comunica o documento com os usuários11” 

(HEREDIA HERRERA, 1991, p. 300, tradução nossa). E a autora ainda 

complementa com “[…] A descrição, em suma, é o meio usado pelo arquivista para 

obter as informações contidas nos documentos e fornecê-lo aos usuários12.” 

(HEREDIA HERRERA, 1991, p. 300, tradução nossa). Logo, percebe-se a 

importância da descrição arquivística, considerando que a mesma tenta aproximar e 

facilitar a busca pela informação desejada pelos usuários.  

 

 

2.2.4 Instrumentos de pesquisa: Índice 

 

Conforme Schellenberg (2006) os documentos devem ser descritos da melhor 

forma possível, facilitando assim seu uso. Desta maneira, considerando que 

diferentes documentos assumem diferentes valores e com diferentes usos, cabe ao 

arquivista analisar o contexto e perceber qual o instrumento de descrição melhor se 

adequa a realidade em questão. 

Sendo assim, considerando a importância da descrição nos arquivos 

permanentes, os instrumentos de pesquisa são os principais meios pelos quais é 

possível chegar à localização dos documentos. Paes (2004) destaca que é por meio 

do instrumento de pesquisa que há a disseminação e recuperação da informação. 

Desta forma, é neste contexto que os instrumentos de pesquisa assumem a 

importância de fazer esta conexão entre usuário (seja ele interno ou externo) e 

                                                             
10 Sin una descripción adecuada, los archivos son como una ciudad desconocida sin plano, como el 
cofre de un tesoro sin llave, aúnpeor: lo mismo que un viajero con un mapa inexacto corre el riesgode 
extraviarse, así un instrumento de descripción errôneo o imper-fecto puede engañar gravemente al 
investigador, sea por falsa inter-pretación de otros datos, sea por falta de informaciones referentes 
alorigen y a la historia de los documento. 
11 La descripción es el puente que comunica el documento con los usuários. 
12 La descripción, en definitiva, es el medio utilizado por el archivero para obtener la información 
contenida en los documentos y facilitarla a los usuários. 
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informação, pois consiste essencialmente em “[…] obras de referência que 

identificam, resumem e localizam em diferentes graus e amplitudes os fundos, as 

séries documentais e/ou unidades documentais existentes em um arquivo 

permanente.” (BELLOTTO, 1991, p. 108). 

 Quando se realiza a descrição arquivística, é possível elaborar diversos 

instrumentos, considerando o contexto do arquivo. Partindo dos estudos e autores 

referência na área, pode-se destacar entre os principais instrumentos de pesquisa 

utilizados: o Guia, o qual consiste em descrever os fundos de arquivo, de forma 

genérica e globalizante; o Inventário, que visa descrever as séries documentais; o 

Catálogo, o qual busca descrever os documentos de um ou mais fundos, assumindo 

critérios que podem ser temáticos, cronológicos, onomástico ou geográfico de forma 

sumária ou pormenorizada; e o Índice, produto deste trabalho, o qual pode se 

apresentar enquanto instrumento individual ou auxiliar a demais instrumentos.  

Considerando o contexto do arquivo desta pesquisa, partir-se-á da concepção 

de índice enquanto instrumento de pesquisa, e não como auxiliar a outro 

instrumento pois, conforme Bellotto (2006), os índices com personalidade própria 

podem ser incluídos entre os instrumentos de pesquisa, possuindo a mesma 

utilidade e importância que os demais, haja vista que “[...] faz referência direta aos 

documentos, sem passar pelo verbete (de inventário, catálogo ou catálogo seletivo) 

como intermediário.” (BELLOTTO, 2006, p. 214). Desta forma, para a referida 

autora: 

 

Apontando nomes, lugares ou assuntos em ordem alfabética e remetendo o 
leitor às respectivas notações de localização, os índices podem ser parte 
complementar de inventários ou catálogos analíticos, ou ter personalidade 
própria, indexando diretamente os documentos. (BELLOTTO, 2006, p. 214).  

 

Logo, o índice consiste em “[…] uma lista sistemática, pormenorizada, dos 

elementos do conteúdo de um documento ou grupo de documentos, disposta em 

determinada ordem para indicar sua localização no texto.” (PAES, 2004, p. 139). 

“Sua finalidade é remeter rapidamente o leitor ao contexto onde se acha inserido o 

termo indexado e apresenta-se de duas formas: como obra independente ou como 

parte integrante da obra indexada.” (PAES, 2004, p. 139) 

 Conforme o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, o índice 

consiste em uma “Relação sistemática de nomes de pessoas, assuntos ou datas 
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contidos em documentos ou em instrumentos de pesquisa, acompanhados das 

referências para sua localização.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 107, grifo do 

autor). Cunha e Cavalcanti (2008) apontam o índice como “Mecanismo, tipo de fonte 

de informação e instrumento auxiliar empregado na busca, localização e 

recuperação de documentos, informações ou dados numéricos.” (p. 197).  

 Ribeiro (2011, p. 29) destaca que o índice “[...] guia o utilizador na busca de 

informação, facilita-lhe o acesso à mesma e serve-lhe como instrumento mediador 

na localização da informação que necessita.” Desta forma, tal instrumento auxilia de 

forma significativa na localização de documentos, facilitando assim, o acesso a 

informações. 



35 
 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO DIOCESANA E POLÍTICA DE CACEQUI 

 

 Neste capítulo serão apresentadas de forma breve as dioceses as quais a 

Paróquia Nossa Senhora das Vitórias pertenceu e a qual pertence atualmente, bem 

como um breve histórico e contextualização do Município de Cacequi. Antes de 

apresentar as dioceses, faz-se necessário compreender terminologias específicas 

da organização da Igreja.  

Segundo o Código de Direito Canônico:  

 

Cân. 369 — A diocese é a porção do povo de Deus que é confiada ao Bispo 
para ser apascentada com a cooperação do presbitério, de tal modo que, 
aderindo ao seu pastor e por este congregada no Espírito Santo, mediante o 
Evangelho e a Eucaristia, constitua a Igreja particular, onde 
verdadeiramente se encontra e actua a Igreja de Cristo una, santa, católica 

e apostólica. (1983, p. 67).  
 

Neste sentido, de forma a promover uma ação pastoral comum às dioceses 

próximas, considerando as pessoas e os lugares, além da relação mútua entre os 

Bispos, instituem-se Províncias Eclesiásticas (Cân. 431, §1) sendo que a autoridade 

de tal província fica a cargo do provincial e o Metropolita (Cân. 431, §2). 

Logo, as dioceses são formadas por partes distintas, chamadas de paróquias 

e o Bispo possui poder legislativo, executivo e judiciário. Segundo o Código de 

Direito Canônico, em seu Cânone 469: “A cúria diocesana compõe-se das 

instituições e pessoas que prestam serviço ao Bispo diocesano no governo de toda 

a diocese, principalmente na direcção da acção pastoral, na administração da 

diocese e no exercício do poder judicial.” (1983, p. 86).  

Ainda segundo o referido Código, no Cânone 515 define-se que “§ 1. A 

paróquia é uma certa comunidade de fiéis, constituída estavelmente na Igreja 

particular, cuja cura pastoral, sob a autoridade do Bispo diocesano, está confiada ao 

pároco, como a seu pastor próprio” (CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO, 1983, p. 

95). 

De forma a melhor compreender a administração da Cúria, segue, conforme 

Figura 1, o organograma da mesma: 
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Figura 1 – Organograma da Cúria Diocesana 

 

 
 
Fonte: CNBB Regional Sul 3. 

 

 Partindo do organograma apresentado na Figura 1, é possível perceber o 

quão complexa é a organização administrativa de uma Cúria, por isso justifica-se os 

breves esclarecimentos, os quais visaram definir alguns conceitos acerca da 

organização e constituição da Igreja. A seguir serão apresentadas as Dioceses pelas 

quais pertenceu a Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, bem como seu contexto 

diocesano atual e contextualização no município de Cacequi, município em que a 

Paróquia está inserida. 
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3.1 DIOCESE DE URUGUAIANA 

 

 Por meio da Bula “Praedecessorum Nostrorum” (Anexo B), de 15 de agosto 

de 1910, o Papa São Pio X cria a Diocese de Uruguaiana, juntamente com as 

Dioceses de Pelotas e Santa Maria. Porém a instalação da Diocese de Uruguaiana 

aconteceu apenas no dia 19 de maio de 1912, momento em que toma posse o 

primeiro Bispo, Dom Hermeto José Pinheiro. 

 Com a criação desta nova Diocese, o antigo território dos Sete Povos das 

Missões fica incorporado a Diocese de Uruguaiana, sendo que, conforme consta, os 

jesuítas, frente o que foi estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, iniciam no ano de 

1826, sob chefia do Pe. Roque Gonzales a “[…] atravessar o Rio Uruguai e iniciar na 

margem esquerda as novas reduções: São Nicolau (1628), São Miguel e São Luiz 

Gonzaga (1632), São Borja (1682), São Lourenço (1691), São João Batista (1699) e 

Santo Ângelo (1707).” (DIOCESE DE URUGUAIANA, 2018, não paginado).  

Segundo a Declaração do Papa Pio XI, de 18 de maio de 1925, a Diocese de 

Uruguaiana possui como Padroeiro Diocesano São Miguel Arcanjo, por Declaração 

do Papa Pio XI, de 18 de junho de 1925 e, Nossa Senhora da Conquistadora, por 

meio do Breve Apostólico do Papa Pio XII, de 07 de junho de 1957.  

Situada no oeste do Rio Grande do Sul e em um território de 35.439 Km² e 

429.057 habitantes, a Diocese de Uruguaiana atualmente é composta por 13 

municípios e 16 paróquias13, num total de 292 Comunidades, e conta com 23 padres 

diocesanos e 2 religiosos padres. Inicialmente, pertenciam a Diocese de Uruguaiana 

as cidades de Alecrim, Alegrete, Vila Alegria, Cacequi, Caibaté, Campina das 

Missões, Catuípe, Cerro Largo, Cinquentenário, Dom Pedrito, Giruá, São Vicente, 

Guarani das Missões, Horizontina, Inhacorá, Itaqui, Mata, Piapó, Porto Lucena, 

Quaraí, Livramento, Santa Rosa, Rosário do Sul, Santo Ângelo, Santo Cristo, 

Santiago, São Borja, São Francisco de Assis, São Gabriel, São Luiz Gonzaga, São 

Miguel, São Paulo das Missões, São Pedro do Pontão, Três de Maio e Tucunduva. 

                                                             
13 Municípios com as respectivas paróquias que compõem a Diocese de Uruguaiana: Alegrete 
(Paróquias: Nossa senhora da Conceição Aparecida, Nossa Senhora Conquistadora e São José); 
Itacurubi (Paróquia Santa Terezinha); Itaqui (Paróquia São Patrício); Maçambará (Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus); Manoel Viana (Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes); Quaraí 
(Paróquia São João Batista); Santiago (Paróquia Nossa Senhora da Conceição); São Borja 
(Paróquias: Imaculada Conceição e São Francisco de Borja); São Francisco de Assis (Paróquia São 
Francisco de Assis) e; Uruguaiana (Paróquias: Nossa Senhora do Carmo, São João Batista, São 
Miguel Arcanjo e a Catedral Sant’Ana). 
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Atualmente, o Vigário Geral da Diocese é o Pe. José Artur Friggi e o Bispo 

Diocesano Dom José Mario Scalon Angonese. A seguir um quadro apresentando os 

Bispos que já passaram pela Diocese de Uruguaiana bem como o respectivo 

período de atuação dos mesmos na referida Diocese:  

 

 

Quadro 1 – Bispos da Diocese de Uruguaiana e o respectivo período de atuação. 

 

 

NOME 

 

PERÍODO DE  

ATUAÇÃO 

                                                   Bispos  

Dom José Mário Scalcon Angonese             2017 –  

Dom Frei Aloísio Alberto Dilli 2007 – 2016  

Dom Frei Ângelo Domingos Salvador 1999 – 2007  

Dom Pedro Ercílio Simon 1995 – 1998  

Dom Augusto Petró 1964 – 1995  

Dom Luís Filipe de Nadal 1955 – 1963  

Dom José Newton de Almeida Baptista 1944 – 1954  

Dom Hermeto José Pinheiro 1911 – 1941  

 
Fonte: Autora 

 

 Cabe salientar que a Diocese possui como Bispo Emérito Dom Ângelo 

Domingos Salvador e, atualmente pertence à Província Eclesiástica de Santa Maria. 

Da Diocese de Uruguaiana originou-se parte do território da Diocese de Bagé 

(1960), a qual será apresentada na sequencia, e a totalidade do território da Diocese 

de Santo Ângelo (1962).  

 

 

3.2 DIOCESE DE BAGÉ 

 

 Por meio da Bula “Qui Divino Concílio” do Papa João XXIII, foi criada a 

Diocese de Bagé no dia 25 de junho de 1960. Porém sua instalação só aconteceu 

no dia 24 de outubro de 1960, sendo seu território desmembrado das Dioceses de 



39 
 

Uruguaiana e Pelotas. Seu primeiro Bispo Diocesano foi Dom José Gomes, o qual 

tomou posse em 16 de julho de 1961. A Diocese possui como padroeiro São 

Sebastião, sendo celebrada sua festa no dia 20 de janeiro. (DIOCESE DE BAGÉ, 

2016, não paginado) 

 Situada na Campanha do Rio Grande do Sul e em um território de 36.121 Km² 

e 382.724 habitantes, a Diocese de Bagé atualmente é composta por 12 municípios 

e 16 paróquias14, e conta com 17 padres diocesanos. Atualmente o Vigário Geral é o 

Pe. Olindo Carlini e o Bispo Diocesano Dom Gilio Felicio. Abaixo um quadro em que 

são apresentados os Bispos que já passaram pela Diocese de Bagé e o respectivo 

período de atuação dos mesmos na referida Diocese: 

 
 
Quadro 2 – Bispos da Diocese Bagé e o respectivo período de atuação. 
 

 

NOME 

 

PERÍODO DE  

ATUAÇÃO 

                                                Bispos  

Dom Cleonir Paulo Dalbosco             2018 – 

Dom Gílio Felício             2002 – 2018 

Dom Laurindo Guizzardi 1982 – 2001  

Dom Angelo Félix Mugnol 1962 – 1982  

Dom José Gomes 1961 – 1968  

 
Fonte: Autora 

  

A Diocese de Bagé, pertence a Província Eclesiástica de Pelotas, juntamente 

com a Diocese de Rio Grande. 

 

 

 

 

                                                             
14 Municípios com as respectivas paróquias que compõem a Diocese de Bagé: Bagé (Catedral São 
Sebastião e Paróquias Nossa Senhora Auxiliadora, São Pedro, Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição, São Judas Tadeu e Sagrada Família); Lavras do Sul (Paróquia Santo Antônio); Santana 
do Livramento (Paróquias Sant’Ana, Santa Terezinha e Nossa Senhora do Rosário); Dom Pedrito 
(Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio); São Gabriel (Paróquia do Arcanjo São Gabriel); Rosário 
do Sul (Paróquia de Nossa Senhora do Rosário); Pinheiro Machado (Paróquia Nossa Senhora da 
Luz); Hulha Negra (Paróquia São José) e; Candiota (Paróquia do Sagrado Coração de Jesus).  
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3.3 ARQUIDIOCESE DE SANTA MARIA 

 

A Diocese de Santa Maria foi criada no dia 15 de agosto de 1910, por meio da 

Bula “Praedecessorum Nostrorum” (Anexo B) que contou com o empenho de Dom 

Cláudio José Ponce de Leão, o qual atuou como 3º Bispo do Rio Grande do Sul, no 

período de 1890 a 1912 e que, juntamente com o Bispo Coadjutor Dom João 

Antônio Pimenta, enviaram um documento a Santa Sé. Foi então, a partir deste 

documento enviado que o Papa São Pio X que se criou a Diocese de Santa Maria.  

Considerando a grande superfície territorial, a Diocese ficou conhecida como 

Diocese Missionária, a qual abrigava os seguintes municípios: Santa Maria, 

Cachoeira do Sul, Rio Pardo, Santo Amaro, São Vicente do Sul, Julio de Castilhos, 

Tupanciretã, Cruz Alta, Santo Ângelo, Palmeira, Candelária, Soledade, Agudo, 

Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Vacaria, São Francisco de Paula de Cima da Serra 

e Bom Jesus, totalizando uma área de cerca de 95.000 km² de extensão. Entretanto, 

devido a sua grande territorialidade a Diocese foi se desmembrando e algumas 

paróquias foram sendo alocadas em outras dioceses do estado do Rio Grande do 

Sul. Assim, no ano de 1971, a Diocese de Santa Maria, abrangia uma extensão de 

29.263 km².  

Atualmente compõem a Arquidiocese 26 municípios (Figura 2), a qual é 

constituída por 40 paróquias, sendo 15 destas localizadas na cidade de Santa Maria 

e 25 nos municípios e/ou localidades próximas, compreendendo uma área de 20.263 

km²  

 Considerando as Normas Pastorais da Arquidiocese de Santa Maria (2009), 

mais especificamente em seu Capítulo III, o qual versa sobre a organização da 

Igreja, além da organização em comunidade e paróquia, aponta que para maior 

eficácia pastoral, as paróquias são organizadas em sete áreas pastorais, a saber: 

Área Pastoral São Sepé, Área Pastoral Quarta Colônia, Área Pastoral Mãe de Deus, 

Área Pastoral São Pedro, Área Pastoral Missioneira, Área Pastoral Imaculada 

Conceição e área Pastoral Medianeira. A paróquia de Cacequi pertence a Área 

Pastoral Missioneira, juntamente com as paróquias dos municípios de São Vicente 

do Sul, Mata, Jaguari e Nova Esperança do Sul. 
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Figura 2 – Mapa dos municípios que compõem a Arquidiocese de Santa Maria 

 

 
 
Fonte: Arquidiocese de Santa Maria (2018, não paginado). 

 

 

No dia 13 de abril de 2011, o Papa Bento XVI erigiu a Província Eclesiástica 

de Santa Maria, elevando assim, a Diocese à Arquidiocese de Santa Maria. A partir 

de então, Santa Maria se tornou a sede da Província Eclesiástica com as Dioceses 

sufragâneas de Uruguaiana, Santo Ângelo, Cruz Alta, Santa Cruz do Sul e 

Cachoeira do Sul.  

Atualmente o Governo da Arquidiocese é composto pelo Arcebispo 

Metropolitano Dom Hélio Adelar Rubert, pelo Vigário Geral Padre Rubem Natal Dotto 

e pelo Conselho Presbiterial. A seguir um quadro demonstrativo com os bispos e 

arcebispo que atuaram e ainda atua na Arquidiocese de Santa Maria, bem como o 

período no qual exerceram suas atividades: 
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Quadro 3 – Bispos e Arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria e o respectivo 
período de atuação  
 

 

NOME 

 

PERÍODO DE  

ATUAÇÃO 

                                              Arcebispo  

Dom Hélio Adelar Rubert             2011 – 

                                                  Bispos  

Dom Hélio Adelar Rubert             2004 – 2011 

Dom José Ivo Lorscheiter 1974 – 2004 

Dom Érico Ferrari 1971 – 1973 

Dom Luís Vitor Sartori 1960 – 1970 

Dom Antônio Reis 1931 – 1960 

Dom Ático Eusébio da Rocha 1922 – 1928 

Dom Miguel de Lima Valverde 1911 – 1922 

                                 Bispos Auxiliares  

Dom Servílio Conte 1976 – 1996 

Dom Antônio do Carmo Cheuiche 1969 – 1971 

Dom Walmor Battú Wichrowski 1961 – 1965 

Dom João Cláudio Colling 1949 – 1951 

 
Fonte: Autora 

 

 

3.3.1 Paróquia Nossa Senhora das Vitórias 

 

 Criada por meio do Decreto n. 48 (ANEXO C) a Paróquia Nossa Senhora das 

Vitórias, no município de Cacequi, inicia suas atividades oficialmente no dia 08 de 

setembro de 1935. Porém, já vinham sendo desenvolvidas atividades na localidade 

antes da referida data pois, segundo Torres (2010), o Pe. Boaventura Garcia, ao ser 

nomeado pároco da Paróquia São Vicente Ferrér, no município vizinho de São 

Vicente do Sul, começa a realizar visitas no povoado de Cacequi.  

No ano de 1918 há registro de que o Pe. Vicente D’Elia, então pároco de São 

Vicente do Sul, manifesta interesse em construir capelas em comunidades da 
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paróquia da referida cidade, como: Umbu (hoje Distrito de Cacequi), Vila Clara 

(atualmente município de Mata) e Cacequi. Ainda no ano de 1918, por meio de Visita 

Pastoral de Dom Miguel de Lima Valverde ao povoado, o referido Bispo confirma 

uma sede em Cacequi (TORRES, 2010). Porém, no ano de 1921, a paróquia São 

Vicente Ferrér é desmembrada da Diocese de Santa Maria e anexada à Diocese de 

Uruguaiana, o que acabou provocando certa demora em se instituir a referida capela 

em Cacequi. 

No ano de 1924, mais precisamente no dia 23 de fevereiro, foi lavrada 

Escritura Pública de doação de terreno para a Capela e casa canônica em Cacequi, 

sendo os doadores o casal Marcelino de Oliveira e Márcia Prates de Oliveira. 

(TORRES, 2010). Conforme o autor, em 29 de maio de 1924, Dom Hermeto, em 

Visita Pastoral na Paróquia São Vicente Ferrér, abençoou a pedra fundamental da 

Capela que seria construída no povoado de Cacequi. Em março de 1928 realiza-se 

a primeira missa na Capela Nossa Senhora das Vitórias.  

Na Figura 3 é possível ver o registro fotográfico de uma celebração no interior 

da primeira Igreja com os fiéis. 

  

 

Figura 3 – Interior da antiga Igreja Matriz com fiéis 
 

 
 
Fonte: Arquivo da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias. 
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Mais tarde, em 04 de janeiro de 1932, o sacerdote Adolpho Gallas assume o 

recém criado Curato de Cacequi. Tais informações são apresentadas de forma bem 

resumida no Livro Tombo III, página 105 e 106, em que no ano de 1995, ao 

comemorar 60 anos de existência, são escritos pelo então pároco Pe. Maurício 

Gottardi os “Pequenos dados históricos da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias na 

história de Cacequi.” (ANEXO D). 

No ano de 1947, Dom José Newton aprova a comissão para a construção da 

nova Igreja Matriz, sendo concedida a licença no mês de janeiro de 1948 e em 29 de 

junho de 1949 abençoa a Pedra Fundamental da nova Igreja. Na Figura 4, é 

possível ver a construção da nova Matriz, sendo a esquerda a casa Paroquial, ao 

centro a construção da nova Igreja Matriz e ao lado a antiga Igreja. 

 

 

Figura 4 – Casa paroquial, construção da nova Igreja Matriz e a antiga Matriz. 

 

 
 
Fonte: Arquivo da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias. 
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Já na Figura 5, é possível ver uma celebração realizada a nova Igreja Matriz 

ainda em construção: 

 

 

Figura 5 – Celebração no interior da nova Igreja Matriz em construção 

 

 
 
Fonte: Arquivo da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias. 

 

 

 Apesar de não ser possível afirmar exatamente a razão das celebrações 

mostradas nas Figuras 3 e 5, é possível perceber grande participação da 

comunidade nas celebrações realizadas na paróquia. Salienta-se que tais imagens 

encontram-se junto ao arquivo da paróquia, porém sem qualquer tratamento 

arquivístico, o que dificulta a descrição das mesmas, ou seja, não é possível afirmar 

o contexto e ano em que foram fotografadas, nem identificar as pessoas que 

aparecem nas imagens. 

No ano de 1960, a Paróquia Nossa Senhora das Vitórias passa a pertencer a 

recém criada Diocese de Bagé, conforme registro no Livro Tombo II, página 20 
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frente e verso (ANEXO E). Cabe destacar que somente no ano de 1974 é que houve 

a criação e fundação do Primeiro Conselho Paroquial. No ano de 1997, a referida 

paróquia, é transferida novamente para a Diocese de Santa Maria, conforme registro 

no Livro Tombo III, páginas 111 e 112 (ANEXO F). 

 Pode-se afirmar que no ano de 2003 houve um importante marco na 

paróquia, pois conforme o Livro Tombo IV, folha 92 verso e folha 93 frente, a 

Paróquia Nossa Senhora das Vitórias é elevada a Santuário15 Diocesano (ANEXO 

G).  

Conforme o Código de Direito Canônico o mesmo define que: 

 

Cân. 1230 — Pelo nome de santuário entende-se a igreja ou outro lugar 
sagrado aonde os fiéis, por motivo de piedade, em grande número acorrem 
em peregrinação, com a aprovação do Ordinário do lugar. […] 
Cân. 1233 — Poderão ser concedidos alguns privilégios aos santuários, 
quando as circunstâncias dos lugares, a afluência dos peregrinos e 
sobretudo o bem dos fiéis pareçam aconselhá-los.  
Cân. 1234 — Nos santuários ponham-se à disposição dos fiéis meios de 
salvação mais abundantes, com o anúncio cuidadoso da palavra de Deus, o 
fomento da vida litúrgica, principalmente por meio da celebração da 
Eucaristia e da penitência, e ainda com o cultivo de formas aprovadas de 
piedade popular.  
§ 2. Nos santuários ou em lugares adjacentes conservem-se e guardem-se 
com segurança para serem vistos os ex-votos de arte popular e outros 
testemunhos de piedade. (CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO, 1983, p. 212) 

 

  

Considerando a Igreja enquanto templo, área física, pode-se afirmar que, 

após algumas reformas ao longo dos anos, a Paróquia Nossa Senhora das Vitórias 

encontra-se hoje em bom estado de conservação (Figuras 6 e 7) e sua localização 

na região central da cidade, permite aos fiéis uma maior participação nas atividades 

desenvolvidas. 

 

 

 

 
 
 

                                                             
15 Conforme percepção do atual pároco, Pe. Antônio Tadielo Taschetto, a comunidade católica de 
Cacequi parece ainda não ter se apropriado do termo Santuário, e relata as dificuldades em envolver 
a comunidade em ações que caracterizam um Santuário. Relata também que, juntamente com a 
comunidade, busca desenvolver ações de forma a atender tais aspectos. Por esta razão, justifica-se 
que, aqui neste trabalho, convencionou-se a utilização do nome Paróquia Nossa Senhora das Vitórias 
e não Santuário, considerando então, a identificação da comunidade. 
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Figura 6 – Fachada atual da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias. 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 

Figura 7 – Interior da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias. 
 

   
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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 Atualmente, além da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, há 13 

comunidades e mais 04 centros de atendimentos16 sob a jurisdição da referida 

paróquia, conforme apresentado no Quadro 4. Cabe salientar que a comunidade 

existente no Distrito de Capela do Saicã, é atendida pela paróquia do município 

vizinho Rosário do Sul, porém, juridicamente, a comunidade pertence à Cacequi. 

 

 
Quadro 4 – Comunidades e centros de atendimento sob a jurisdição da Paróquia 
Nossa Senhora das Vitórias 
 

 

NOME DA COMUNIDADE 

 

LOCALIDADE 

Imaculado Coração de Maria  Cedro 

Nossa Senhora Aparecida Vila Cruzeiro 

Nossa Senhora de Fátima Macaco Branco 

Nossa Senhora de Guadalupe Foguista Lacerda 

Nossa Senhora do Rosário de Fátima Bairro Álvaro Leitão 

Nossa Senhora Medianeira Bairro Iponã 

Sagrado Coração de Maria Umbu 

Santo Antônio Bairro Maria Nora 

São José de Anchieta Vila Mauá 

São José Operário Vila Cândido 

São Lucas Parada São Lucas 

São Miguel Bairro São Miguel 

São Pedro Apóstolo  Bairro Povo Novo 

 
Fonte: Autora 

 

 

De forma a atender a comunidade católica do município, vários foram os 

párocos que passaram pela Paróquia Nossa Senhora das Vitórias. No quadro 5 são 

apresentados todos os párocos e vigários paroquiais que passaram pela 

comunidade bem como o período de atuação de cada um deles. 

                                                             
16 Há comunidades que não disponibilizam um espaço físico unicamente para as celebrações, sendo 
as mesmas realizadas na escola, como é o caso da localidade de São Lourenço e, Boa Vista, 
Foguista Lacerda, São Lucas e Cedro, em que as celebrações são realizadas nas casas de famílias 
da localidade. 
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Quadro 5 – Párocos e vigários paroquiais e o respectivo período de atuação na 
Paróquia Nossa Senhora das Vitórias 
 

 

NOME 

 

PERÍODO DE  

ATUAÇÃO 

                                                 Párocos  

Pe. Antônio Tadiello Taschetto             2016 –  

Pe. Flávio Somavilla17 2014 – 2016 

Pe. Alcenir João Garlet Março de 2014 

Pe. Éderson da Rosa Pereira 2011 – 2014  

Pe. Saulo José Faccin 2007 – 2010 

Pe. Amauri Alexandrino Ferreira 2005 – 2007 

Pe. Artêmio Luiz Santi 1997 – 2005 

Pe. Maurício Gottardi 1987 – 1997 

Pe. Zalmiro Francisco Dubal Figueiró 1984 – 1987 

Pe. Antônio Botton 1977 – 1984  

Pe. Hermes da Silva Ignácio 1973 – 1976  

Pe. Quirino Joaquim Bin 1957 – 1972  

Pe. Pedro Victorino de Camargo 1941 – 1956  

Pe. José Luiz Horn 1937 – 1941  

Pe. Adolpho Gallas18 1935 – 1937  

                               Vigários paroquiais  

Pe. José Piveta 1984 – 1986  

Pe. José Macke 1972 

Pe. Hermes da Silva Ignácio 1962 

 
Fonte: Autora 

 

 

 

                                                             
17 Pe. Flávio Somavilla, pároco na Paróquia São Vicente Ferrér, no município de São Vicente do Sul, 

foi designado a ser Administrador Paroquial no período de 2014 a 2016 na Paróquia Nossa Senhora 
das Vitórias. 
 
18 No período de 1932 a 1935, Pe. Adolpho Gallas foi Cura na então Capela Nossa Senhora das 

Vitórias. 
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 A partir do quadro apresentado, é possível perceber o período de contribuição 

de cada padre junto a paróquia, sendo que o padre que atuou por mais tempo na 

comunidade foi o Pe. Quirino Joaquim Bin, totalizando 15 anos e o que atuou por 

menor tempo foi o Pe. Alcenir João Garlet, que contribuiu com a comunidade por 

apenas um mês. 

 Cada pároco que passou pela comunidade contribuiu de alguma forma. 

Atualmente, nas comunidades e centros de atendimento, são realizadas celebrações 

pelo pároco uma vez por mês e as celebrações na Igreja Matriz são às quartas-

feiras, com a missa da saúde e a missa dominical. Além das celebrações citadas na 

Matriz, cabe destacar o terço das famílias rezado nas segundas-feiras e a adoração 

ao Santíssimo realizado nas sextas-feiras 

 

 

3.3.1.1 Nossa Senhora das Vitórias 

 

 No ano de 1627, a cidade de La Rochelle, na França, foi tomada por 

protestantes. Com objetivo de dar fim ao crescimento anticatólico, o Rei Luís XIII, 

juntamente com o cardeal Richelieu, reuniram um exército e cercaram La Rochelle, a 

fim de barrar o crescimento do protestantismo. Porém, prevendo que não seria 

possível tal vitória, haja vista que, os protestantes eram apoiados pela Inglaterra, o 

então rei Luís XIII, solicitou a Rainha Ana da Áustria, a qual era sua esposa, que 

motivasse os católicos a realizarem orações públicas nas Igrejas de Paris pedindo a 

vitória. Teve início grandes movimentações em que todos rezavam o terço pedindo a 

Senhora, intercessão de Maria. Ao perceber um bom momento, Luís XIII avançou 

sobre os protestantes que se renderam.  

 Por este fato, Rei Luís XIII, como forma de gratidão por tal vitória, lançou a 

pedra fundamental, na cidade de Paris, da que ele chamou Igreja de Nossa Senhora 

das Vitórias. 
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Figura 8 – Igreja de Nossa Senhora das Vitórias em Paris, na França. 

 

 
 
Fonte: http://mariasegundojoaoscladias.blogspot.com/2011/03/nossa-senhora-das-vitorias.html 

 

 

A partir dos referidos fatos a Igreja passou a ser um dos templos mais 

visitados da França. Construída num estilo clássico ela 

 

[…] está coberta de ex-votos e sua iluminação é feita por lâmpadas votivas 
de milhares de velas, que atestam a veneração popular à Mãe Imaculada. 
Em sua fachada, foi gravada, em letras de ouro, uma legenda de gratidão, 
por tantas vitórias que lhe vieram do Céu, especialmente d’Aquela que 
arrasou a heresia. (TORRES, 2010, p. 20) 

 

 Na Figura 9 a imagem de Nossa Senhora das Vitórias presente na Igraja 

supracitada em Paris. 
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Figura 9 – Imagem19 de Nossa Senhora das Vitórias presente na Igreja em Paris 

 

 
 

Fonte: http://mariasegundojoaoscladias.blogspot.com/2011/03/nossa-senhora-das-vitorias.html 

  

 

 Conhecida a história de Nossa Senhora das Vitórias, volta-se o olhar para a 

paróquia de Cacequi. Conforme escritos do Pe. Maurício Gottardi, no Livro Tombo 

III, páginas 106 verso e 107 frente, (ANEXO H), acredita-se que a escolha de Nossa 

Senhora das Vitórias à paróquia de Cacequi, se dê pelo fato de que no período em 

que a referida comunidade se constituiu, a mesma pertencia a São Vicente do Sul e 

a paróquia de lá era dirigida por fiéis missionários franceses. Porém, segundo Torres 

(2010), no período compreendido entre a criação da paróquia São Vicente Ferrér e a 

constituição da paróquia em Cacequi, não foi possível encontrar registros de que de 

fato, tenham passado por São Vicente do Sul, missionários franceses. 

 Entretanto, ainda conforme os escritos do Pe. Maurício Gottardi, leva-se a 

crer que se trata da mesma Nossa Senhora das Vitórias encontrada lá em Paris, 

                                                             
19 Destaca-se que, para fins desse estudo, não foram encontradas informações que dessem conta de 
como se deu a instituição da imagem de Nossa Senhora Vitórias, a qual carrega consigo uma 
criança. 
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haja vista que, a imagem existente na paróquia em Cacequi (Figura 10) muito se 

assemelha a de Paris.  

 

 

Figura 10 – Imagem de Nossa Senhora das Vitórias presente na Paróquia em 
Cacequi 
 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

  

 

Outra justificativa apresentada por alguns cacequienses sobre Nossa Senhora 

das Vitórias ser padroeira do município, diz respeito a histórias de que o primeiro 

povoador da localidade, Joaquim José Domingues, atribuiu o nome de sua fazenda 

à Santa, vindo daí a homenagem. Porém, conforme apontam Canto (2008) e Torres 

(2010) não há registros que deem conta deste fato. 

Conforme a Lei Municipal n. 3.244, de 27 de outubro de 2009, a qual prevê os 

feriados civis e religiosos, dia 08 de dezembro considera-se feriado municipal em 

honra a padroeira do município, sendo assim comemoradas festividades dedicadas 
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à Nossa Senhora das Vitórias. Ainda sobre a devoção dedicada à Santa, destaca-se 

a Oração (ANEXO I), a Novena dedica a Padroeira de Cacequi (ANEXO J) e o Hino 

a Nossa Senhora das Vitórias (ANEXO K). 

 

 

3.4 O MUNICÍPIO DE CACEQUI 

 

Escrever sobre o município de Cacequi, conhecido como a capital da 

melancia, revelou-se um grande desafio, haja vista a dificuldade em encontrar fontes 

documentais ou bibliográficas capazes de descreverem a história do município. 

 Considerando a localização geográfica, Cacequi limita-se ao norte com São 

Vicente do Sul e São Pedro do Sul, ao sul com Rosário do Sul e São Gabriel, a 

oeste com Alegrete e, com Dilermando de Aguiar, a leste, conforme mostra a figura 

abaixo: 

 

 

Figura 11 – Localização geográfica do município de Cacequi. 

 

 
 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cacequi#/media/File:Locator_map_of_Cacequi_in_Rio_ 
Grande_do_Sul.svg 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cacequi#/media/File:Locator_map_of_Cacequi_in_Rio_
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Cacequi está na Fronteira Sudoeste do Rio Grande do Sul, integrando a 

Microrregião Geográfica de Santa Maria, que compreende também os municípios de 

Dilermando de Aguiar, Itaara, Jaguari, Mata, Nova Esperança do Sul, Santa Maria, 

São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Toropi e 

Vila Nova do Sul. Está localizado a 428,1 Km da capital gaúcha, Porto Alegre. 

Segundo Almeida (2017, p. 44) “Essa terra é como uma ilha cercada de água 

doce. É que as terras que hoje fazem parte da cidade de Cacequi se encontram 

entre os rios Cacequi, Ibicuí e Santa Maria. Uma bela moldura d’água.”, e foi este 

fato que serviu de ponto de referência para os índios, os quais foram os primeiros 

habitantes: 

 

Patos. Tapes. Guanaans. Jês-Tapuias. Huárpios. Charruas. Minuanos. 
Tupis. Guaranis. São esses alguns dos nomes que encontramos nos 
poucos livros que falam sobre os antigos moradores desse local. Alguns 
escritos dizem que por ser entre rios, essa terra não pertencia a nenhum 
desses grupos. Aqui seria uma espécie de zona neutra. Um ponto de 
referência. Outros já dizem o contrário: aqui seria uma zona de conflitos 
justamente por ser uma terra disputada. (ALMEIDA, 2017, p. 44) 

 

Talvez pela diversidade indígena encontrada nos primórdios do município é 

que haja certa dificuldade em definir de forma exata a origem do nome destas terras. 

Canto (2008, p. 23-24) expõe o parecer do professor Jacy Waldyr Fischer, sobre a 

possível origem do nome da cidade. Conforme o citado professor “A grande maioria 

dos estudiosos da toponímia de origem tupi ou guarani afirma que Cacequi significa 

‘rio do cacique’. Originado de cacique e y, água.” Porém o professor alerta que a 

palavra cacique é de origem dos tainos, língua extinta de indígenas pré-colombianos 

e que provavelmente chegou até aqui por intermédio dos espanhóis, sendo 

improvável a utilização da palavra pelos indígenas do estado do Rio Grande do Sul. 

Sendo assim, conforme professor Fischer “[...] A explicação mais provável para 

Cacequi parecer ser a que foi dada por Padberg-Drenkpol no livro ‘Cavacos de 

Português’, de 1936, de caá-acyg-y, rio do mato cortado (ou reduzido, 

retalhado)” e complementa: “O termo acyg significa pedaço, cortado, ou curto como 

em virtude do corte. Parece que nas nascentes do rio Cacequi haveria tal caá-

acy(g), um pedaço de mato ou resto de mato já bastante cortado” (CANTO, 2008, p. 

23, grifo do autor). Assim, o arroio teria tomado o nome de “Caacyguy, transformado 

em Caaciguy, Ca(a)ciquy, finalmente Cacequi” (CANTO, 2008, p. 23, grifo do autor). 
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Conforme histórico disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Cacequi, a 

ocupação da localidade se deu durante as disputas entre Portugal e Espanha. A 

Região das Missões, da qual fazia parte a área do atual município de Cacequi, 

pertencia aos portugueses, em troca da Colônia do Sacramento, acordo efetuado 

durante a assinatura do Tratado de Madri, em 1750. Mais tarde, ratificado pelo 

Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, onde os espanhóis ficariam com as Missões, 

Colônia do Sacramento e as rotas de navegação do Rio da Prata. 

Conforme Telles (1998) as terras que atualmente constituem o município de 

Cacequi pertenciam ao município de Rio Pardo, sendo que o primeiro morador da 

localidade, considerado oficialmente, foi José Joaquim Domingues “[...] que recebeu 

uma sesmaria, na fronteira do Rio Pardo, possuindo uma légua de frente por três de 

fundo, sendo a concessão feita pelo Marquez de Alegrete – Luís Telles da Silva 

Caminha de Menezes, por carta de 14 de junho de 1816.” (TELLES, 1998, p. 19). 

Porém, conforme outra carta de concessão de sesmaria “[...] em favor de João 

Machado de Bittencourt, em 1914, que recebeu a sesmaria de Jaguaretã [...] na 

margem esquerda do Rio Santa Maria confluência com o Ibicuí, este é efetivamente 

o primeiro povoador do município de Cacequi.” (TELLES, 1998, p. 19). 

Em 4 de abril de 1848, pela Lei Provincial n°08, cria-se o município de São 

Gabriel e dele fazendo parte o povoado de Cacequi. São Gabriel desmembrou-se do 

Município de Caçapava do Sul, criado pela Resolução de 25 de outubro de 1825, 

que correspondia ao Município de Rio Pardo. Posteriormente, é criado o Município 

de São Vicente do Sul, então chamado de General Vargas, pela Lei Provincial 

n°1032, de 29 de abril de 1876. Dessa forma, ocorre uma transferência 

administrativa das terras de Cacequi para o Município de São Vicente do Sul. Nessa 

época, a sede de Cacequi era a Vila Saicã, situada a margem direita do arroio Saicã 

pela Lei Provincial de 4 de dezembro de 1860, para onde foi transferida a sede da 

Freguesia de Nossa Senhora do Rosário. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CACEQUI, 2018) 

 Segundo Telles (1998, p. 58) em “Maio de 1890 – Rasgando o pampa desde 

Santa Maria, chega a Cacequi o caminho de ferro da BGS – ‘Brazil Ground Station’, 

de origem Belga.” Pode-se afirmar que “Cacequi nasceu com a chegada da máquina 

que desbravava e trazia progresso. E se desenvolveu ao redor dos trilhos.” (CANTO, 

2008, p. 89). Ainda segundo o autor, entre a década de 20 até o início da década de 

60, Cacequi chegou a ter quase dois mil ferroviários, distribuídos entre a estação, o 
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depósito de locomotivas e na Via Permanente. Conhecido como o maior 

entroncamento ferroviário do estado, no município de Cacequi encontravam-se as 

linhas de Bagé, Livramento, Uruguaiana e Porto Alegre. Ainda conforme Canto, “A 

inauguração da primeira estação ferroviária de Cacequi se deu com a entrega do 

trecho Santa Maria – Cacequi em 23 de dezembro de 1890” (2008, p. 92).  

 Devido a sua localização, a denominação atribuída a cidade como maior 

entroncamento ferroviário do estado só foi possível graças a imponente Ponte do 

Entroncamento. Segundo relato de Canto, o chefe do Governo Estadual da época, 

solicitou que o engenheiro Hermínio Lira, buscasse subsídios em grandes obras que 

possuíam estruturas metálicas: Torre Eiffel de Paris e Canal do Panamá, como é 

exposto a seguir: 

 

O chefe do Governo Estadual, Júlio de Castilhos, trouxe do Rio de Janeiro o 
Engenheiro Hermínio Lira orientando-o a buscar subsídios nas duas 
grandes obras do estrangeiro para ligar a fronteira com o resto do estado. 
Teria que ser feita enorme ponte, capaz de ultrapassar o rio Santa Maria e a 
extensa várzea com muita areia e área de mato. A primeira remessa de aço 
veio justamente da França, depois da Alemanha e da Bélgica e as pedras 
dos pilares foram trazidas de carretas dos cerros do Loreto e do Carmo, em 
São Vicente do Sul. (CANTO, 2008, p.93) 

 

Conforme o autor supracitado, os buracos para construção da ponte eram 

abertos a força de pá e muita gente morreu e, no dia 15 de novembro de 1907 se 

deu a primeira passagem na ponte, porém o canteiro de obras foi desmontado 

somente no ano de 1914. A ponte tem grande valor patrimonial e histórico para 

cidade pois é reconhecida como a maior ponte metálica da América Latina. Segundo 

Canto (2008, p. 95) a ponte construída sobre o Rio Santa Maria mede exatos 1.537 

metros e 30 centímetros.  

A ponte está localizada em terras da família Dalla Nora, a qual possui 

concessão para retirada de areia do rio e é por meio destas terras o único caminho 

para se chagar o referido ponto, precisando de autorização para acessá-la. A Figura 

12 mostra a Ponte do Entroncamento, importante ponto turístico e de orgulho dos 

cacequienses: 
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Figura 12 – Ponte do Entroncamento. 

 

 
 
Fonte: https://www.cacequi.rs.gov.br/noticias/governo-municipal-busca-restaurar-o-predio-da-estacao-
ferrea-de-cacequi-2.html 

 

 

 Considerando o contexto ferroviário, a antiga Estação Férrea do município 

também ganha destaque como ponto turístico e foi inaugurada em 1890. Até o ano 

de 1907, a estação foi ponta de linha da ferrovia, haja vista, vários empecilhos que 

dificultavam a construção entre a referida estação e Alegrete. Localizada à rua 

Borges de Medeiros s/n, o prédio da antiga Estação Férrea hoje é cedido à 

prefeitura municipal, sendo que no andar superior do prédio, localiza-se a Secretaria 

de Educação do município e o Centro da Memória Ferroviária de Cacequi, o qual 

conta com alguns itens relacionados à história da rede ferroviária e da cidade. Nas 

salas do térreo estão alocadas algumas entidades do município. A Figura 13 ilustra o 

prédio citado: 

 

 

 

 

https://www.cacequi.rs.gov.br/noticias/governo-municipal-busca-restaurar-o-predio-da-estacao-ferrea-de-cacequi-2.html
https://www.cacequi.rs.gov.br/noticias/governo-municipal-busca-restaurar-o-predio-da-estacao-ferrea-de-cacequi-2.html
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Figura 13 – Antiga Estação Férrea. 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora.  

 

 

 Conforme pode ser viasualizado na imagem acima, por meio de recursos 

públicos, das entidades e setores da prefeitura municipal que ocupam o prédio da 

antiga estação férrea o mesmo revela-se em bom estado de conservação, o que 

corrobora para preservação do patrimônio arquitetônico da cidade.  

Outro ponto turístico do município que merece destaque são as Voçorocas ou 

Boçorocas do Macaco Branco. Boçoroca é um fenômeno resultante da erosão do 

solo que apresenta aspectos esculturais devido a ação do vento. Conforme a 

Prefeitura Municipal de Cacequi (2018, não paginado) “[...] A cavidade no solo é 

gigantesca e proporciona especial encantamento aos visitantes. [...] No interior da 

cratera há formação vegetal. Tem uma profundidade aproximada de 80 metros e a 

descida só é possível com algum cuidado.”  

Conforme Souza (1996, não paginado) 
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O Macaco Branco constitui-se de imensas boçorocas, que se localizam nas 
proximidades da estrada municipal, que liga a cidade de Cacequi com o 
distrito de Umbu. A origem do nome Macaco Branco está ligada a 
Revolução Farroupilha, conforme relatos de pessoas idosas. Dizem que na 
época um regime oficial das tropas revolucionárias acampou no local, 
ocupando-o como trincheira para ataque e defesa. Esse regimento era 
comandado por um oficial muito enérgico e exigente e que diferenciava-se 
dos demais soldados por ter a cor da pele muito branca, enquanto os outros 
eram morenos. Nos momentos em que o oficial de cor muito clara saía de 
dentro da boçoroca, os soldados diziam pejorativamente: “cuidado, aí vem o 
Macaco Branco”.  

 

 A figura a seguir mostra o referido ponto turístico: 

 

 

Figura 14 – Voçorocas do Macaco Branco 

 

 
 
Fonte: http://turismoriograndesul.blogspot.com/2012/12/bocoroca-vocorocaou-barrancograndes .html 

 

 

A emancipação do município se deu por meio do Decreto-Lei n. 715, de 28 de 

dezembro de 1944. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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(IBGE), a extensão territorial do município é de 2.360,040km² e a população 

estimada no município no ano de 2017 seria de 13.552 pessoas, sendo que no 

último censo, o qual foi realizado em 2010, a população era de 13.676 pessoas, 

possuindo uma densidade demográfica de 5,77 hab/km².  

Quanto a denominação atribuída ao município como capital da melancia, não 

se sabe ao certo desde quando ou por meio de quem a cidade ganhou este “título”. 

Porém, tal “titularidade” é reconhecida a nível estadual.  
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4 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Considerando-se a delimitação desta pesquisa, o estudo está estruturado a 

partir de uma abordagem qualitativa, a qual se ocupa em responder 

 

[...] a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com 
um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou 
seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 
aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. (MINAYO, 2012, p. 21) 

 

 Segundo Patton (1986 apud ALVES, 1991, p. 77), em uma pesquisa de cunho 

qualitativo, o pesquisador é considerado o principal instrumento de investigação, 

surge assim, a necessidade de uma maior interação com o campo em estudo. 

Nesse sentido, o autor aponta também a natureza dos dados qualitativos: 

“descrições detalhadas de situações, eventos, pessoas, interações e 

comportamentos observados; citações literais do que as pessoas falam sobre as 

suas experiências, atitudes, crenças e pensamentos [...]”. 

 Como apontado anteriormente, este estudo parte dos Livros de Registro de 

Batismo da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, configurando-se assim um estudo 

de caso, que é entendido como uma investigação mais específica de uma instância, 

ou seja,  

  

[...] pretendem retratar o idiossincrático e o particular como legítimos em si 
mesmos. Tal tipo de investigação toma como base o desenvolvimento de 
um conhecimento idiográfico, Isto é, que enfatiza a compreensão dos 
eventos particulares (casos). O “caso” é assim um “sistema delimitado”, algo 
como uma instituição, um currículo, um grupo, uma pessoa, cada qual 
tratado como uma identidade única, singular. (ANDRÉ, 1984, p. 52) 

 

O estudo foi desenvolvido junto a Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, 

localizada na Rua Bento Gonçalves, 444, Bairro Centro, no Município de Cacequi, 

Rio Grande do Sul, tratando-se assim de um estudo de caso. Optou-se por esta 

paróquia pelo fato da autora deste trabalho ser natural da cidade e já ter 

desenvolvido trabalho de arquivista junto a Arquidiocese de Santa Maria. Partindo 

deste contexto, percebeu-se fragilidades no processo de localização de informações 

nos Livros de Batismo da referida paróquia, pois atualmente há quatro livros com 

índice, que compreendem o período de 1932 a 2015, porém as informações contidas 

nestes muitas vezes não condizem com a respectiva informação do Livro de 
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Registro, ou até mesmo não há, no índice o apontamento do registro, além das 

informações nele contidas serem muito genéricas. 

Visando atender os objetivos propostos e considerando as sete funções 

arquivísticas, a pesquisa foi desenvolvida em etapas, a saber: definição do local, 

objeto de estudo e recorte temporal; higienização do material selecionado; digitação 

dos dados, constituindo um índice onomástico e; elaboração do exemplar a ser 

entregue a paróquia.  

Em linhas gerais, a higienização consiste na  

 

[…] eliminação mecânica de todas as sujidades que se encontram nos 
documentos e dos agentes considerados agressores, tais como: os clipes 
oxidados ou não, os excrementos de insetos, os grampos metálicos, os 
itens generalizados utilizados como marcadores de páginas, as poeiras e, 
todos os elementos espúrios à estrutura física dos documentos. (SPINELLI, 
BRANDÃO E FRANÇA, 2001, p.4)  

 

Já no que tange a descrição arquivística, optou-se pela construção de um 

índice onomástico, o qual é construído a partir dos nomes das pessoas. (CUNHA E 

CAVALCANTI, 2008, p. 200).  

A seguir será apresentado um diagnóstico dos livros de forma a melhor 

exemplificar a realidade do arquivo em que se desenvolveu o estudo aqui 

apresentado. 

 

4.1 DIAGNÓSTICO 

 

O acervo documental pertencente a Paróquia Nossa Senhora das Vitórias 

consiste basicamente em documentos administrativos e os livros referentes a 

atividade-fim da instituição. Compõem o acervo: vinte livros de registro de batismo 

do período de 1932 até os dias atuais; cinco livros de registro de casamento, do 

período de 1934 até os dias atuais; quatro livros de registro de crisma, do período de 

1935 até os dias atuais; um livro de registro de primeira eucaristia, do período do 

ano 2000 até os dias atuais; um livro de registro de óbito do período de 1932 a 1951; 

e cinco livros tombo.  

Os Livros de Registro de Batismo da Paróquia estão localizados na secretaria 

junto a Casa Paroquial, em um arquivo de aço com gavetas, conforme a Figura 15.  
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Figura 15 – Arquivo de aço com os Livros de Registro de Batismo. 
 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

  

  

Os livros de registro de batismo estão armazenados em uma das gavetas do 

arquivo de aço, sendo colocados na vertical com a lombada voltada para cima, e 

identificados com o número do Livro e a indicação do período do registro encontrado 

no livro, conforme mostra a Figura 16.  
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Figura 16 – Disposição dos Livros de Registro de Batismo 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 

A identificação é datilografada em papel branco e fixada com fita adesiva na 

lombada de cada livro. Na Figura 17 é possível visualizar a identificação dos quatro 

livros utilizados na pesquisa. 

Cabe salientar, que os Livros de Registro de Batismo, de modo geral, estão 

em bom estado de conservação, porém apresentam pequenos rasgos, sujidades, 

poeira, manchas e amarelecimento das folhas. 
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Figura 17 – Identificação dos Livros de Batismo 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 

Os livros são compostos por unidades de registro, em que os campos a 

serem preenchidos podem ser visualizados nos exemplos a seguir: 

 

 

Figura 18 – Informações a serem preenchidas em cada unidade de registro dos 
Livros de Batismo antigos 
 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

  

Já a Figura 19, mostra as informações que atualmente devem constar no 

momento em que é efetuado o registro de batismo: 

 

 



67 
 

Figura 19 – Informações a serem preenchidas em cada unidade de registro nos 
Livros de Batismo atuais 
 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Partindo das informações solicitadas atualmente para realizar o registro, o 

campo 1) Nº corresponde ao número do batismo no livro, ou seja, cada livro se inicia 

uma nova numeração. O campo 2) Nome refere-se ao nome da pessoa batizada, 

não considerando o sobrenome. Já no campo 3) An. compreende informações a 

serem inseridas posteriormente a data de registro de batismo, como por exemplo, 

anotação de casamento, óbito, ou outra informação que considerar pertinente. Cabe 

salientar que no campo Padre deve-se informar o padre que realizou o batismo e no 

campo Pároco, última informação do registro, refere-se ao padre responsável pela 

paróquia, que não é, necessariamente, o que realizou o Batismo. 

Conforme relatado anteriormente, na paróquia possuem quatro livros que 

constam índices dos registros de batismo, conforme pode ser verificado na Figura 

20. Já na Figura 21, ilustra a primeira folha do Livro 1 do índice e, conforme pode ser 

visto, são apresentados apenas o prenome da pessoa batizada, a página em que 

pode ser encontrado o registro e o prenome dos pais.  
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Figura 20 – Imagem dos livros que constam o índice utilizado pela paróquia. 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 

Figura 21 – Índice utilizado atualmente na paróquia 

 

  
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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 Um fator que chama a atenção no índice utilizado pela paróquia, são os 

registros que apontam para páginas que não existem no livro de registro de batismo. 

Um exemplo que se pode citar é o último registro mostrado na Figura 21, em que o 

registro “Eva” remete à página 149, porém o livro de registro vai somente até a 

página 100. Sendo assim, o mesmo não se revela funcional, o que acaba criando 

um obstáculo, pois conforme relatos da funcionária da paróquia, há vários nomes 

repetidos, tendo então que fazer as buscas diretamente no Livro de Registro, o que 

dificulta a pesquisa e a torna morosa. 
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5 RESULTADOS 

 

Inicialmente buscou-se compreender os documentos do arquivo paroquial 

enquanto patrimônio. Assim sendo, a partir dos autores apresentados no decorrer do 

estudo, é inegável o caráter patrimonial dos livros de registro de batismo da 

Paróquia de Cacequi, haja vista sua relevância e por ser única fonte documental de 

parte dos habitantes do município no período de 1933 a 1941. Diante deste fato, a 

preocupação com este patrimônio documental revelou-se ainda maior. 

Estima-se que neste arquivo paroquial possua por volta de 20 mil registros de 

batismo em seus livros. Desta forma, levando-se em consideração o volumoso 

número de registros e o período de tempo para realização deste estudo, delimitou-se 

que o índice a ser apresentado como produto desta dissertação, será do primeiro 

registro do ano de 1932 ao último registro do ano de 1944. Justifica-se este recorte 

temporal pelas seguintes razões: primeiro pelo fato de, como já apresentado na 

justificativa deste trabalho, não haverem registros de nascimento no cartório do 

município no período de 9 de setembro de 1933 e 22 de julho de 1941; então optou-

se por considerar o primeiro registro do ano de 1932 e, o segundo motivo, foi 

considerar a data de emancipação da cidade de Cacequi, a qual é 28 de dezembro 

de 1944. Sendo assim, o índice construído considerou as informações contidas nos 

Livros 1, 2, 3 e 4, totalizando em torno de 4.200 registros, pois cada um dos livros, a 

exceção do Livro 2 que possui 1.200 registros, os demais Livros apresentam 1.000 

registros cada. 

Partindo das informações contidas em cada unidade de registro, pensou-se 

nos campos a serem contemplados no índice proposto. Para isso, analisou-se o 

índice já existente na Paróquia e definiu-se que as informações contidas no novo 

índice seriam as seguintes: ano de batismo, nome da mãe, nome do pai, nome da 

pessoa batizada, livro em que o registro se encontra e folha. Partindo dos campos 

previstos no novo índice e a forma de organização do mesmo, destaca-se:   

- a primeira coluna aponta o ano de realização do batismo indicados em algarismos 

arábicos;  

- na segunda coluna (nome da mãe), serão organizados de forma alfabética em 

cada ano, tomando-se como referência o último sobrenome, escrito em caixa alta, 

seguido de vírgula e o prenome com o restante do sobrenome se houver, em que a 

primeira letra será maiúscula e as demais minúsculas; 
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- a terceira coluna (nome do pai) seguirá a mesma estrutura de escrita do nome da 

mãe, porém não em ordem alfabética, considerando que tal ordem se dará a partir 

do nome da mãe; 

- a quarta coluna contempla o nome da pessoa batizada, sendo a primeira letra 

maiúscula e o restante do nome com letras minúsculas;  

- a quinta coluna apresenta o número do livro em que o registro se localiza, o qual 

será representado por algarismos arábicos;  

- a sexta e última coluna, especifica-se a folha em que se poderá localizar o registro 

no livro, a qual será indicada por meio de algarismos arábicos seguidos da letra F, 

para designar frente e V para designar verso.  

A partir tais definições, fazem-se necessárias explicações e melhor 

detalhamento dos procedimentos adotados. Inicialmente, havia-se pensado em 

elaborar o índice a partir do sobrenome da pessoa batizada, porém, constatando nos 

livros que havia apenas o prenome, optou-se então, em fazer a primeira referência 

pelo sobrenome seguido do prenome da mãe (o que se justifica pelo fato de que em 

alguns registros não há a identificação do pai), seguido do sobrenome e prenome do 

pai. Assim, o nome da pessoa batizada passou para a terceira coluna, haja vista que 

esta informação é muito genérica. 

 Estabelecidos os campos e os critérios a serem adotados, iniciou-se o 

trabalho prático. A primeira ação desenvolvida foi a higienização dos livros, 

conforme mostra a Figura 22. A limpeza foi efetuada com auxílio de trincha para 

remoção de sujidades e realizou-se a retirada de agentes de degradação 

encontrados nos livros, como por exemplo, clipes de metal e alguns pequenos 

papéis que utilizavam para marcação de alguns registros. Para realizar esta limpeza, 

a arquivista utilizou máscara e luvas descaráveis. Concluído este processo, iniciou-

se a indexação dos dados.  
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Figura 22 – Higienização dos livros 

 

 
 
Fonte: arquivo pessoal da autora 

   

 

 Primeiramente os dados foram inseridos em uma tabela básica do Word, após 

formatada para inclusão em formato para publicação. Vários foram os obstáculos 

encontrados neste momento da pesquisa, pode-se afirmar que o principal foi 

compreender os nomes que constavam em cada unidade de registro. Por esta razão 

pode ter acontecido alguns equívocos quanto aos nomes das pessoas envolvidas, 

mas buscou-se fazer o trabalho com muita atenção de forma a tentar garantir o 

mínimo de erro possível. Outro fator que deve ser considerado, são os nomes que 

tratavam-se da mesma pessoa, porém estavam escritos de forma diferente. Isso 

talvez possa vir a dificultar a localização, entretanto considerou-se o que estava 

grafado no livro, ou seja, a descrição fiel de como estava a unidade de registro. 

Como exemplo desta situação pode-se citar os registros encontrados no Livro 1, ano 

de 1932 em que em um registro aparece como nome da mãe Carolina da Silva 

Caurio e em outro, o nome está grafado como Coralina da Silva Caurio e parece 

tratar-se da mesma pessoa, haja vista o sobrenome e o nome do pai.  

Merece destaque também os registros em que são identificados apenas os 

padrinhos ou os pais de criação. Para situações como estas, optou-se em utilizar 

notas de rodapé no índice afim de indetificar estes casos.  
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A publicação produzida bem como o índice onomástico ficará disponível na 

Paróquia Nossa Senhora das Vitórias. Salienta-se que a versão impressa desta 

publicação é impressa em gráfica, utilizando-se o formato A4, frente e verso, sendo 

para a capa e contracapa papel supremo (4x0) e para as folhas do interior do livro, 

papel sulfite (4x4). A versão impressa será entregue a paróquia juntamente com 

uma cópia em versão digital para que possa ser dada continuidade no trabalho 

desenvolvido, além de uma cópia desta dissertação. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Ao falar em patrimônio, normalmente pensa-se em construções edificadas e 

bens materiais, e ao falarmos em patrimônio cultural é comum relacionar aos bens já 

citados e a algo que vem sendo passado de geração em geração e, raramente 

remete-se ao patrimônio documental. Considerando tais percepções, a presente 

pesquisa, em linhas gerais, buscou dar visibilidade e importância ao patrimônio 

documental existente na Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, no município de 

Cacequi. 

 Assim, partindo do patrimônio documental existente na referida paróquia e da 

necessidade de acesso às informações, este trabalho teve como objetivo geral a 

elaboração de um índice onomástico para os registros de batismo existentes entre 

os anos de 1932 a 1944. Dentre os objetivos específicos buscou-se discutir acerca 

do patrimônio arquivístico e documental, a realização da higienização dos livros e 

elaboração de uma publicação, a qual apresenta o índice de forma a facilitar a busca 

das informações, além é claro de estar contribuindo com a preservação do objeto 

desta pesquisa.  

Buscando corroborar com o estudo e com o produto aqui apresentado, 

inicialmente partiu-se da compreensão de tais registros enquanto patrimônio 

arquivístico e documental, haja vista o contexto em que os documentos foram 

produzidos e sua relevância para a sociedade.  

 Concomitante a esta construção de entendimento, fez-se necessário 

compreender a contexto do município e da paróquia. Entretanto um fato que cabe 

aqui o registro, foi a dificuldade de encontrar no município documentos, livros ou 

trabalhos que dessem o suporte necessário para compreender a origem, construção 

e constituição do município. É válido salientar que o município não dispõe de arquivo 

histórico e nem de arquivista em seu quadro de funcionários, além de a biblioteca 

pública não possuir nenhum livro que trate da história da cidade, o que é uma 

lástima, haja vista a importância e relevância da localidade, principalmente no 

período de expansão da ferrovia.  

Posteriormente a isto, inicou-se o processo de higienização dos livros, fazer 

este muito relevante considerando a visão de preservação pretendida com os livros 

trabalhados. Ao desenvolver esta atividade, foi possível perceber a importância de 

tentar barrar a ação de agentes que degradam os documentos, visando sua melhor 
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conservação. 

 Na fase seguinte, que consistiu na indexação dos dados dos registros, foi o 

processo mais demorado desenvolvido ao longo da pesquisa, pois demandou não 

apenas tempo, mas muita atenção por parte da pesquisadora, tanto para 

identificação dos nomes que estavam sendo analisados, bem como para a digitação 

correta destes dados. É válido salientar que foram trabalhados com quase 13 mil 

nomes e que, apesar de toda a atenção desprendida ao trabalho, possa haver 

alguns equívocos, sejam erros de interpretação dos nomes, sejam erros de 

digitação. 

 Partindo do pressuposto que se entende como ação primordial do arquivista 

facilitar e dar acesso às informações, é que foi pensado o produto desta pesquisa. A 

elaboração do índice e consequentemente a construção da publicação que 

contivesse o instrumento de pesquisa, com certeza facilitará não somente o público 

interno mas auxiliará a pesquisadores e pessoas em particular pois, conforme já 

relatado, alguns registros existem apenas nos livros de batismo.  

 Esta pesquisa buscou corroborar com informações acerca de uma parcela 

dos habitantes da cidade, pois tem-se consciência de que nem todos os habitantes 

da época eram católicos e que não necessariamente todos os católicos tenham sido 

batizados em Cacequi. Porém esta pesquisa tem o intuito de contribuir, mesmo que 

de forma restrita com informações sobre a construção e constituição do município. 

Assim, a presente pesquisa serviu como uma amostra de como é possível, 

por meio da descrição documental, facilitar o acesso às informações. Sugere-se que, 

considerando que o índice existe na paróquia não é funcional, possa se dar 

continuidade a este trabalho, realizando a indexação dos dados até os dias atuais, 

de forma a facilitar o acesso as informações. 

 Desta forma, a pesquisa realizada buscou dar visibilidade ao patrimônio 

documental existente no arquivo paroquial, bem como lançar o olhar arquivístico 

sobre a documentação custodiada pela Paróquia Nossa Senhora das Vitórias. 

Assim, pretendeu-se mostrar a importância do fazer arquivístico bem como a 

agilidade na localização de informações. 
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ANEXO A – O CARTÓRIO ENLOUQUECEU 
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Fonte: CANTO (2008, p. 109-110).
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ANEXO B – BULA PAPAL PRAEDECESSORUM NOSTRORUM 
 

 
 
Fonte: O Santuário, Ed. Especial. Ano VIII, n.8, agosto/85, p.02. 
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ANEXO C – DECRETO Nº 48: CRIAÇÃO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS 
VITÓRIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

 

 
 
 



88 
 

ANEXO D – PEQUENOS DADOS HISTÓRICOS DA PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DAS VITÓRIAS NA HISTÓRIA DE CACEQUI 
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ANEXO E – REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DA PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DAS VITÓRIAS DA DIOCESE DE URUGUAIANA À DIOCESE DE 
BAGÉ 
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ANEXO F – REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
DAS VITÓRIAS DA DIOCESE DE BAGÉ À DIOCESE DE SANTA MARIA 
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ANEXO G – REGISTRO EM QUE A PARÓQUIA DE CACEQUI É ELEVADA A 
SANTUÁRIO DIOCESANO 
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ANEXO H – JUSTIFICATIVA PARA SE DEDICAR A PARÓQUIA À NOSSA 
SENHORA DAS VITÓRIAS 
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ANEXO I – ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS 
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ANEXO J – NOVENA DE NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS 
 
 

 
 
 

 



97 
 

 
 

 
 
 



98 
 

 
 

 



99 
 

ANEXO K – HINO A NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS 

 
 
 

 
 
Fonte: TORRES, 2010, p. 308. 


