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RESUMO 

 

 

 

ROTA DAS EDIFICAÇÕES CATÓLICAS EM SILVEIRA MARTINS/RS: 

CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA PAISAGEM CULTURAL 

 

AUTOR: MARCELO PISSUTTI 

ORIENTADOR: RICARDO DE SOUZA ROCHA 
 

 

Este estudo teve por objetivo caracterizar o patrimônio e a paisagem cultural da rota de 

edificações católicas existentes no território do município de Silveira Martins/RS, como forma 

de apoio à preservação sustentável. Para tanto, foi utilizada uma abordagem metodológica 

qualitativa cuja pesquisa foi operacionalizada por meio de um estudo de caso. As fontes de 

evidências utilizadas consistiram em levantamentos bibliográficos e documentais, observações 

in loco, iconografia (levantamentos fotográficos, de mapas e de plantas baixas), fichas de 

inventário e consultas à comunidade local. A combinação das múltiplas fontes de evidências 

foi fundamental para o êxito da pesquisa. Nesse sentido, quanto aos resultados, foi possível 

descrever o contexto do município e identificar dezesseis edificações católicas existentes no 

seu território, de forma a inventariar o patrimônio arquitetônico. Na sequência, as edificações 

identificadas foram caracterizadas quanto aos aspectos de acesso, entorno, história, 

levantamentos arquitetônico e fotográfico, festejos e atividades religiosas. Por fim, 

caracterizou-se a paisagem cultural da rota das edificações católicas do município, integrando 

os diferentes aspectos naturais, culturais e econômicos que as circundam, como forma de apoio 

à preservação sustentável. Dessa forma, foi possível identificar uma teia complexa que integra 

as edificações e sua paisagem, bem como mapear as práticas a elas associadas. Identificou-se 

que o contexto das edificações perpassa pela história da imigração italiana na medida em que 

materializam (e imaterializam) a fé que os primeiros imigrantes trouxeram consigo nos porões 

dos navios. A fé, somada à perpetuidade da cultura e identidade de um povo, foram aspectos 

que as mantiveram no território da Quarta Colônia de Imigração Italiana. Os templos 

inventariados revelaram-se como locais para o exercício do sagrado, mas também, de maneira 

sobreposta, para o exercício das funções social e cultural. São locais de encontro que integram 

e mantêm usos e costumes associados à comunidade da região. Diante do exposto, considerando 

que as edificações e suas práticas sociais estão tramadas a uma atrativa paisagem, mostrou-se 

relevante a abordagem de rotas ou itinerários culturais. Essa perspectiva compreendeu uma 

análise integrada do patrimônio e das paisagens culturais que pode promover o turismo e, 

principalmente, a perpetuidade do contexto em que as edificações estão inseridas, dando suporte 

à preservação sustentável das mesmas.  

 

Palavras-chave: patrimônio cultural, paisagem cultural, preservação sustentável, templos 

religiosos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

ROUTE OF CATHOLIC BUILDINGS IN SILVEIRA MARTINS / RS: 

 HERITAGE AND CULTURAL LANDSCAPE CHARACTERIZATION 

 

AUTHOR: MARCELO PISSUTTI 

ADVISOR: RICARDO DE SOUZA ROCHA 
 

 

The study aimed to feature the cultural heritage and scenery along the route of existing Catholic 

buildings in Silveira Martins - RS county, as a way of supporting sustainable preservation. 

Therefore, a qualitative methodological approach was used, whose research was 

operationalized through a case study. The sources consisted of bibliographic and documentary 

surveys, on-site observations, iconography (photographic, map and floor plan surveys), 

inventory sheets and local community interviews. A combination of multiple sources was 

critical to the success of the research. In this sense, regarding the results, it was possible to 

describe the municipality's context and identify sixteen Catholic buildings existing in its 

territory, in order to inventory the architectural heritage. Then, the buildings identified were 

characterized in terms of access, surroundings, history, architectural and photographic surveys, 

celebrations and religious activities. Finally, the cultural landscape of the route of Catholic 

buildings in the municipality was characterized, integrating the different natural, cultural and 

economic aspects that surround them, as a way of supporting sustainable preservation. In this 

way, it was possible to identify a complex web that integrates the buildings and their landscape, 

as well as draw it’s associated practices. It was identified that the context of the buildings 

permeates the history of Italian immigration to the extent that they materialize (and 

immaterialize) the faith that the first immigrants brought with them in the holds of ships. Faith, 

added to the perpetuity of the culture and identity of a people, were aspects that kept them in 

the territory of the Fourth Colony of Italian Immigration. The inventoried temples proved to be 

places to exercise the sacred, but also, in an overlapping way, to social and cultural functions. 

They are meeting places that integrate and maintain the habits and customs associated with the 

community in the region. In face of what was found, considering that the buildings and their 

social practices are woven into an attractive landscape, the approach of cultural routes or 

itineraries proved to be relevant. This perspective included an integrated analysis of heritage 

and cultural landscapes that can promote tourism and, mainly, the perpetuity of the context in 

which the buildings are inserted, supporting their sustainable preservation. 

 

Keywords: cultural heritage, cultural landscape, sustainable preservation, religious temples. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Compreende-se que os aspectos relativos à cultura e à identidade de uma sociedade 

relacionam-se com a memória coletiva e a difusão do conhecimento para as futuras gerações. 

Ainda que existam outros fatores, a formação da noção de cidadania também se dá a partir da 

apropriação do patrimônio e das formas de proteção do mesmo (GATTERMANN, 2012). 

Além da concepção histórica, de acordo com Luporini (1998), o termo patrimônio pode 

abranger diferentes aspectos, tais como o edificado, o natural, o antropológico, o urbano, o 

ecológico, o científico, entre outros. Por esse motivo, adotou-se a expressão patrimônio cultural 

para abarcar as diferentes perspectivas de análise. Vale ressaltar que o patrimônio cultural 

compreende manifestações materiais e imateriais que afirmam e promovem a identidade de um 

povo (ZANIRATO, 2007). 

Choay (2017) infere que a expressão patrimônio designa um bem destinado ao usufruto 

de uma comunidade, constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objetos que 

se congregam por seu passado comum, tais como obras e obras-primas das belas artes e das 

artes aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes e competências (savoir-faire) dos seres 

humanos. 

Entre os incontáveis e heterogêneos bens do patrimônio, Choay (2017) destaca uma 

categoria que se relaciona mais diretamente com a vida de todos: o patrimônio histórico 

representado pelas edificações. De acordo com essa autora, o domínio patrimonial não se limita 

aos edifícios individuais, compreendendo, também, os aglomerados de edificações e a malha 

urbana (exemplos: aglomerados de casas e bairros, aldeias, cidades inteiras e até mesmo 

conjuntos de cidades). 

Nesse contexto, apresenta-se o caso da aglomeração de edificações da Igreja Católica 

encontrada no município de Silveira Martins, localizado na região central do Rio Grande do 

Sul. Ressalta-se que a religiosidade e a intensa devoção aos diferentes santos da Igreja Católica 

estavam presentes nos imigrantes italianos que deram início à colonização da então localidade 

no final do século XIX. Todavia, os colonizadores não tiveram o auxílio espiritual de que 

necessitavam pela inexistência de párocos e de paróquias. Para suprir essas carências, 

construíram diversos capitéis em suas propriedades nas quais se reuniam para rezar e pedir a 

proteção divina (RIGHI; BISOGNIN; TORRI, 2001). 

As edificações da Igreja Católica constituem um patrimônio que pode ser analisado dos 

pontos de vista imaterial e material. Enquanto manifestação cultural imaterial, as igrejas são 

consideradas patrimônio religioso (CAMURÇA; GIOVANNINI JR, 2003; BARICHELLO, 
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2010). A imaterialidade dos sentimentos religiosos, por outro lado, está associada à 

materialidade e preservação das edificações e objetos sacros (GONÇALVES, 2006). 

Mais do que o exame de uma única edificação, o presente trabalho pretende abordar o 

domínio patrimonial da rota existente entre diferentes edificações localizadas no município. 

Nesse processo, busca-se incluir a noção de paisagem cultural para superar o mapeamento 

(inventário) meramente material das edificações. O conceito de paisagem cultural remete a uma 

nova forma de pensar e preservar o patrimônio cultural, a partir da contemplação da 

materialidade e imaterialidade dos bens, bem como sua esfera natural e cultural (COSTA; 

SERRES, 2016).  

Paisagem cultural, de acordo com Nór (2013), é um termo recente que tem recebido 

atenção no âmbito patrimonial.  Paisagens culturais são resultantes da interação entre o homem 

e a natureza. Possibilitam, a partir de observações, especificar culturas e locais, sensibilidades, 

práticas, crenças e tradições (UNESCO, 1995). 

Assim, em ampliação ao conceito de patrimônio, o conceito de paisagem cultural aborda 

os aspectos materiais e imateriais, muitas vezes pensados separadamente, indicando as 

interações significativas entre o homem e o meio ambiente natural (CASTRIOTA, 2009). De 

acordo com Vasconcelos (2012), as relações entre o construído e o natural passaram a ser vistas 

como uma unidade indissociável dotada de valor cultural. 

Portanto, as dualidades material/imaterial e construído/natural inclusas no conceito de 

paisagem cultural oferecem uma análise capaz de elucidar aspectos relevantes no esforço para 

sua preservação como referência cultural ou bem patrimonial (NÓR, 2013). 

O governo brasileiro, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), reconheceu que a paisagem cultural considera o caráter dinâmico da cultura e da ação 

humana sobre as porções do território a que se aplica. Dessa forma, abarca as transformações 

inerentes aos desenvolvimentos econômico e social sustentáveis e valoriza a motivação 

responsável pela preservação do patrimônio (BRASIL, 2009). 

Infere-se que a relação entre paisagem e patrimônio cultural é uma construção. Assim 

como os demais bens culturais, a paisagem não possui um valor que lhe é aderente, mas pode 

ser “patrimonializada” a partir da atribuição de valor (VASCONCELOS, 2012). 

Diante do exposto, considerando a relevância das edificações da Igreja Católica no 

contexto explorado, compreende-se que, para a preservação sustentável das mesmas é 

necessário mais do que apenas caracterizar seus estados físicos por meio de um inventário. 

Considera-se que cada edificação carrega em si não apenas o material de que é composta, mas 

toda uma gama de significados e vivências ali experimentadas. Assim, torna-se também 
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plausível compreender a rota existente entre as mesmas, caracterizando a paisagem cultural 

estabelecida, de forma a subsidiar a interpretação dos modos de vida e costumes associados. 

Dessa forma, tem-se como problema de pesquisa a questão: Tendo em vista a 

preservação sustentável, como são caracterizados o patrimônio e a paisagem cultural da rota 

de edificações católicas existentes no município de Silveira Martins/RS? 

Por consequência, tendo em vista a resolução do problema de pesquisa, apresenta-se 

como objetivo geral: Caracterizar o patrimônio e a paisagem cultural da rota de edificações 

católicas de Silveira Martins/RS, como forma de apoio à preservação sustentável. 

Em desdobramento, foram estabelecidos os objetivos específicos abaixo discriminados: 

 Descrever o contexto do município de Silveira Martins e identificar as edificações 

católicas existentes no mesmo, de forma a inventariar o patrimônio arquitetônico. 

 Caracterizar as edificações identificadas relativamente aos aspectos: acesso, 

entorno, história, levantamentos arquitetônico e fotográfico, festejos e atividades 

religiosas; 

 Caracterizar a paisagem cultural da rota das edificações (aspectos naturais, culturais 

e econômicos), como forma de apoio à preservação sustentável. 

Sendo assim, este trabalho visa estabelecer um percurso para as principais edificações 

da Igreja Católica existentes no município pesquisado, com a realização do seu inventário e 

complementarmente, a caracterização da paisagem onde se inserem – que é recriada por elas, 

seus frequentadores e suas práticas religiosas. Acredita-se que essa caracterização do 

patrimônio e da paisagem direcionará os rumos necessários para o desenvolvimento de 

propostas objetivando a preservação de edificações que foram concebidas, principalmente, 

entre o final do século XIX e meados do século XX. Além disso, acredita-se que o levantamento 

do patrimônio, combinando aspectos relativos às forças naturais, sociais, econômicas e 

culturais, promoverá uma visão mais ampla do mesmo, na medida em que aborda suas 

contingências, tornando a análise singular.  

Justifica-se a realização do estudo pelo entendimento de que a preservação dos bens 

(materiais ou imateriais) herdados das gerações passadas promove a perpetuidade da história e 

cultura de uma comunidade. Considerando que o município de Silveira Martins/RS também é 

reconhecido por eventos religiosos que atraem fiéis de vários municípios em seu entorno, este 

estudo apresenta-se como relevante para o desenvolvimento regional. A preservação das 

edificações religiosas, nesse contexto, é adequada ao acolhimento e percepção de cuidado por 

parte dos turistas que frequentam tais eventos. 
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Destaca-se que as edificações estão distribuídas por todo o território de Silveira Martins, 

equiparando-se em área de abrangência à cidade vizinha de Santa Maria. Três edificações estão 

localizadas no perímetro urbano do município e, as outras treze, distribuídas pela zona rural. 

Algumas das edificações têm difícil acesso, pois as estradas que levam até elas são estreitas e 

de chão batido, ficando escorregadias em períodos de chuva. A dificuldade de acesso é 

recompensada pela beleza da paisagem, constituída pelo mosaico natural/rural, com 

construções esparsas, normalmente integradas aos locais visualmente. 

De acordo com Ribeiro (2007), os aspectos relacionados à paisagem deveriam ser 

organizados e classificados, completando os inventários. Contudo, esses feitos são ainda muito 

raros, até mesmo na Europa, por falta de pessoas especializadas em identificação e classificação 

das paisagens. Por isso, opta-se por ampliar a temática (ROCHA, 2018), preenchendo lacunas, 

no contexto de templos católicos localizados em Silveira Martins. 

A próxima seção apresenta os pressupostos teóricos considerados necessários à 

concretização do estudo. Na sequência, são apresentados os materiais e métodos utilizados. Por 

fim, são apresentados os resultados e as considerações do estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta seção apresenta a fundamentação teórica considerada necessária à condução da 

pesquisa. A primeira subseção aborda aspectos conceituais de patrimônio cultural. A segunda 

subseção apresenta noções sobre paisagem cultural. Por fim, a terceira subseção apresenta o 

contexto, tipologias e elementos constitutivos das edificações da Igreja Católica. 

 

2.1 PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

 Relativamente ao patrimônio cultural, esta subseção aborda aspectos relacionados à 

evolução conceitual e ao desenvolvimento no Brasil, assim como apresenta noções de 

preservação e sustentabilidade. 

 

2.1.1 Evolução Conceitual do Patrimônio 

 

A história do homem é relacionada aos espaços que idealizou para que neles acontecesse 

sua história. De acordo com Santos (1984), não há maneira de pensar um espaço significativo 

desacompanhado da história que o explique. 

Na sociedade ocidental, foram valorizados e preservados enquanto patrimônio os bens 

qualificados por sua riqueza, monumentalidade, excepcionalidade e por sua relação com o 

poder. Porém, no decorrer da história, a noção de patrimônio adquiriu novos significados e 

ampliou sua abrangência, refletindo na incorporação de novas visões a respeito de cultura, com 

o reconhecimento da diversidade cultural e a valorização do vernacular e do contemporâneo 

(CHOAY, 2017). 

Segundo Castriota (2007; 2009b), ao final da Segunda Guerra, o conceito de patrimônio 

passou por importantes mudanças, vindo a sofrer uma ampliação que alterou a natureza do seu 

campo. Especificamente em relação ao patrimônio arquitetônico, a sua concepção inicial, muito 

presa à ideia tradicional de monumento histórico único, foi ampliada, passando a se preocupar 

com o entorno, a ambiência e o significado das edificações. 

De acordo com Kühl (1998), a terminologia patrimônio passou a englobar não apenas 

os grandes monumentos isolados de qualidade excepcional, mas ambientes urbanos ou rurais 

inteiros, dando-se maior importância ao tecido urbano e à arquitetura vernacular. Nessa 

perspectiva, são também abrangidas as construções mais recentes, como aquelas incluídas no 

patrimônio industrial e a herança do movimento moderno. O patrimônio, então, é considerado 
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não apenas como testemunho de gerações passadas, que nos transmitem seus valores culturais 

e de uso, mas, também, abrange e se insere aos valores sociais e econômicos da atualidade. 

Sendo assim, a concepção do patrimônio deixou de se referir apenas aos grandes 

monumentos artísticos da antiguidade, passando a ser entendido como o conjunto dos bens 

culturais, referente às identidades coletivas. Seu objeto de análise ampliou-se para paisagens, 

arquiteturas, tradições, gastronomias, expressões de arte, documentos e sítios arqueológicos, os 

quais passaram a ser reconhecidos e valorizados pelas comunidades e organismos 

governamentais de todas as esferas, de locais a internacionais (ZANIRATO; RIBEIRO, 2006). 

Nessa visão, adotou-se a expressão patrimônio cultural para abarcar as diferentes perspectivas 

de análise (ZANIRATO, 2007). 

Compreende-se, assim, que houve uma ampliação da noção de patrimônio que, por 

contribuição da antropologia, passou a integrar os aportes de grupos e segmentos sociais que se 

encontravam à margem da história e da cultura dominante. Nesse processo, a noção de cultura 

passou a englobar também as manifestações populares e a cultura de massa (CASTRIOTA, 

2007; 2009b).  

Nessa ampliação conceitual, o patrimônio passa a compreender elementos materiais e 

imateriais, naturais ou culturais, herdados do passado ou criados no presente, no qual um 

determinado grupo de indivíduos reconhece sinais de sua identidade. Sendo assim, é necessário 

entender o patrimônio não como a soma de objetos singulares, mas como a manifestação 

integral de ações, funções e movimentos do homem ao longo da história (CASTILHO RUIZ, 

2009).  

De acordo com Arantes (2006), o patrimônio é uma construção social e, como tal, 

compreende o contexto das práticas sociais que o geram e lhe conferem sentido. Os bens 

culturais encontram-se necessariamente situados, ou seja, localizam-se em determinado tempo-

espaço, integram atividades de determinados grupos sociais e são dotados de significados e de 

sentidos que são construídos e transformados, tanto por essas mesmas atividades, quanto pelas 

estruturas de relacionamento social que as ordenam. 

A ideia de patrimônio, portanto, não está limitada apenas ao inventário de bens materiais 

de uma comunidade ou população, mas também se estende a tudo aquilo que é considerado 

valioso pelas pessoas, ainda que não tenha valor para outros grupos sociais ou valor de mercado 

(IPHAN, 2012). 

Assim, o patrimônio cultural consiste nas referências consideradas como representativas 

de diferentes grupos sociais. Segundo Nór (2013b), o valor dessas referências culturais, as quais 

compreendem bens materiais e imateriais, é atribuído em função dos interesses de um 
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determinado grupo humano. É importante destacar que as referências culturais pressupõem a 

necessidade de sujeitos para os quais as mesmas façam sentido. Dessa forma, os bens não valem 

por si mesmos, não têm um valor intrínseco, sendo determinados pelas relações sociais. 

 

2.1.2 Patrimônio Cultural no Brasil 

 

No Brasil, a partir da segunda década do século XX, foi considerada a possibilidade de 

perda irreparável de monumentos, principalmente aqueles relacionados à arte colonial. Nesse 

sentido, foram feitos alertas por parte dos intelectuais da época, os quais posteriormente se 

integraram ao modernismo. Em resposta às reivindicações, inicialmente no nível dos estados 

detentores de monumentos históricos e artísticos, foram tomadas as providências iniciais para 

suas preservações (FONSECA, 1997). 

A inserção do Governo Federal no âmbito da preservação do patrimônio ocorreu durante 

o governo de Getúlio Vargas, quando o então ministro Gustavo Capanema solicitou ao poeta 

Mário de Andrade que redigisse um anteprojeto para criação de um órgão destinado à 

preservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Em resultado, foi criado o Serviço de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), o qual iniciou experimentalmente suas 

atividades no ano de 1936, mas só foi consolidado em 30 de novembro de 1937, por meio do 

Decreto-Lei n.º 25 (TOMAZ, 2010). Destaca-se que o “despertar” para o patrimônio também 

foi decorrente do cenário internacional, sobretudo, pelas cartas patrimoniais (PELEGRINI, 

2006). 

Ressalta-se que o Decreto-Lei nº 25 (BRASIL, 1937) concebeu patrimônio como “o 

conjunto de bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse 

público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu 

excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. 

Essa concepção compreendia uma visão elitista e simplista de patrimônio na medida em 

que se restringia à memória social de apenas alguns segmentos sociais (dominantes) e de apenas 

algumas manifestações dessa memória (CERQUEIRA, 2005). Relata-se que a análise do 

patrimônio no Brasil, posteriormente à publicação do Decreto-Lei nº 25/1937, foi marcada pela 

preservação de bens imóveis sob a ótica estética, em detrimento da concepção histórica e de 

outras perspectivas de análise (FONSECA, 1997). 

O SPHAN, instituição que posteriormente passou a ser concebida como Departamento, 

Instituto, Secretaria e, na atualidade, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), foi dirigida por Rodrigo Melo Franco de Andrade de 1937 até 1969. Nesse período, 
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as ações foram concentradas, majoritariamente, em tombamentos sobre a arte e a arquitetura 

barrocas em Minas Gerais, principalmente nos monumentos religiosos católicos. Esse órgão, 

portanto, realizou o primeiro levantamento dos bens de interesse histórico e cultural nacionais 

a serem salvaguardados (PELEGRINI, 2006). 

Além da organização, determinação e tombamento do que era considerado patrimônio 

histórico e artístico, cabia ao SPHAN o papel de articulador com outras entidades, tais como 

igrejas e instituições científicas, com a finalidade de conservação/preservação dos patrimônios 

selecionados (OLIVEIRA, 2008). 

De acordo com Pelegrini (2006), o caráter oficial dos primeiros inventários de bens 

tombados no Brasil expressa as acepções simbólicas do patrimônio nacional atribuídas à 

arquitetura pública. Nesse sentido, foram tombadas fortalezas e fortes, aquedutos, casas da 

câmara, igrejas, engenhos, fazendas, pontes, casas nobres, solares e sobrados. Até o início da 

década de 1970, portanto, havia o privilégio de construções religiosas, militares, bem como das 

residências senhoriais e dos palácios relacionados a um poder centralizador e oligárquico 

(OLIVEIRA, 2008). 

Uma mudança de perspectiva, de acordo com Oliveira (2008), foi percebida com a 

implementação do Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas (PCH), no ano 

de 1973. Tratava-se de um montante de recursos destinado à preservação/conservação do 

patrimônio histórico no Nordeste. Em 1975, o projeto foi expandido para os estados de Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essa nova política focou na preservação de conjuntos 

e não mais as construções individuais. Havia o intuito de desenvolver o turismo e o comércio 

em áreas consideradas de tradição histórica e cultural (PELEGRINI, 2006). 

Em paralelo, no ano de 1975, foi instituída a Política Nacional de Cultura, que viabilizou 

a criação do Centro de Referência Cultural (CNRC). Foi uma iniciativa voltada à revisão de 

políticas de preservação do patrimônio, pela inclusão de variantes culturais, étnicas e religiosas 

(OLIVEIRA, 2008).  

Nesse sentido, considerando que patrimônio cultural abrange a heterogeneidade e a 

complexidade da cultura, levando em conta também as formas de manifestação cultural de todos 

os níveis sociais, de todas as regiões do país, de todos os grupos regionais ou étnicos, é possível 

notar a ressignificação legal de sua concepção por meio do Artigo nº 216 da Constituição 

Federal de 1988: 
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Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

I – as formas de expressão; 

II – os modos de criar, fazer e viver; 

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico- culturais; 

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988). 

 

Relativamente à preservação do patrimônio cultural, a Carta Magna de 1988 (§ 1º, do 

Artigo nº 216), dispôs que o Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 

protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

O governo brasileiro, portanto, passou a considerar patrimônio cultural bens de 

diferentes naturezas, tais como a gastronomia de um povo, as expressões da diversidade 

religiosa nacional e as técnicas construtivas e ornamentais, a exemplo dos prédios destinados à 

elite, das senzalas remanescentes do período escravista e das casas de pedra dos colonos 

italianos que imigraram para o Brasil (CERQUEIRA, 2005). 

Na atualidade, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

autarquia federal vinculada ao Ministério do Turismo, responde pela preservação do patrimônio 

cultural brasileiro. Cabe ao Iphan proteger e promover os bens culturais do país, assegurando 

sua permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras. O Iphan possui 27 

Superintendências (uma em cada Unidade Federativa), 37 Escritórios Técnicos, a maioria deles 

localizados em cidades que possuem conjuntos urbanos tombados, as chamadas Cidades 

Históricas e, ainda, seis Unidades Especiais, sendo quatro delas no Rio de Janeiro e duas em 

Brasília (IPHAN, 2019). 

 

2.1.3 Patrimônio, Preservação e Sustentabilidade 

 

De acordo com Cerqueira (2005), um novo deslocamento conceitual se tornou 

necessário ao abordar o patrimônio cultural em decorrência do avanço da questão ambiental 

na sociedade moderna ao final do século XX. Todavia, desde o século XIX e ao longo do século 

XX, os Estados modernos desenvolveram, ao mesmo tempo e de forma relativamente 

independente, políticas de preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural. Em âmbito 

nacional, por exemplo, foram instituídos o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
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dos Recursos Naturais Renováveis), então ligado ao Ministério do Meio Ambiente, e o IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), então ligado ao Ministério da Cultura. 

Essa desvinculação das políticas públicas, por muito tempo, fez com que se estabelecem 

dicotomias entre as visões de patrimonialistas e ambientalistas. De acordo com Cerqueira 

(2005), esse dilema está sendo atenuado pela compreensão de que o patrimônio não contempla 

apenas as obras produzidas diretamente pela ação humana, mas também, o contexto natural que 

é cenário das memórias e identidades sociais. Outrossim, muitos ambientalistas 

compreenderam a necessidade de uma conceituação socioambiental das políticas de defesa do 

meio ambiente. 

De acordo com Menezes e Gregori (2015), os conceitos de meio ambiente e de 

patrimônio cultural deveriam ser tratados como complementares, uma vez que a proteção de 

bens materiais e imateriais tem estreita ligação com a qualidade de vida, levando-se em 

consideração que possuem valores que fazem referência à identidade, ação e memória. 

Uma sociedade é construída pela interação entre indivíduos, os quais atuam na criação 

de produtos e intervenções no ambiente capazes de permitir a compreensão e perpetuidade de 

sua história às gerações futuras. Contudo, a degradação dos bens herdados das gerações 

passadas acarreta o rompimento dessa corrente de conhecimento, fato este que nos desperta 

para a importância da preservação dos mesmos (GHIRARDELLO; SPISSO, 2008). 

De acordo com Nór (2013b), a ideia de patrimônio remete à de preservação. No caso do 

patrimônio edificado, o mesmo apresenta massa construída, configuração espacial, relação 

entre volume edificado e vazio, ritmos e cores, inserção na paisagem urbana ou natural. As 

alterações que vêm sendo feitas, principalmente nos centros urbanos, por vezes violentas e 

rápidas, têm acentuado a conscientização da necessidade de se preservar o conjunto dessas 

construções. A falta de consideração para com o patrimônio pode apagar as bases históricas do 

conhecimento, que são indispensáveis a toda criação contemporânea e à inovação (KÜHL, 

1998). 

Sobre o processo de proteção do patrimônio, Freitas (2012) infere que o mesmo deve 

ocorrer de forma sustentável, o qual significa preservar valores culturais que se modificam dia 

após dia. A não observação desse princípio acarretaria apenas na preservação do passado.  

Sustentabilidade, portanto, é uma questão de inteligência sistêmica e de equilíbrio ecológico 

em sentido amplo (FREITAS, 2012). A exigência de sustentabilidade implica a 

responsabilidade social dos agentes (indivíduos e instituições) da preservação, e deve, com 

urgência, ser convidada à mesa de discussão sobre o patrimônio cultural (ARANTES, 2006). 
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 Sendo assim, conforme indica Ribeiro (2016), propostas e projetos de intervenção 

devem respeitar o valor documental de uma edificação histórica, assim como agregar valor ao 

existente, sem menosprezar aquele bem que representa parte da história e da memória de uma 

sociedade. Para isso, é necessário que a criatividade esteja presente nas decisões do projeto de 

forma a valorizar o patrimônio edificado. 

 

2.1.4 Inventário como Instrumento de Preservação do Patrimônio 

 

 Entre as formas de proteção e preservação do patrimônio, a fim de respeitar seu valor 

cultural, destaca-se a metodologia de inventários. A importância de tais procedimentos já estava 

demonstrada na Carta de Atenas, de 1931, na medida em que atribuía ao Estado, ou a 

instituições criadas ou reconhecidamente competentes para esse trabalho, a responsabilidade de 

realizar inventários dos monumentos históricos nacionais, contendo fotografias e informações 

dos mesmos (RIBEIRO; SILVA, 2010). 

Enquanto ferramenta metodológica, conforme Nakamuta (2006), o inventário tem como 

objetivo o conhecimento sistemático dos bens para salvaguarda e proteção, podendo ser 

classificado em três tipos: inventários de identificação (simples listagens dos bens culturais), 

inventários científicos (instrumentos para se esgotar o conhecimento dos bens, com função 

principalmente acadêmica) e inventários de proteção (organização de dados suficientes para a 

proteção dos bens culturais). 

De acordo com Gonzalez-Varas (2003), os inventários são instrumentos de 

documentação que produzem informações especializadas sobre o bem, tais como a 

identificação, descrição e localização do mesmo, seus valores históricos, artísticos, culturais, 

sua conformação material, as técnicas empregadas em sua fabricação, os materiais e métodos 

empregados em sua produção, as intervenções já realizadas, os componentes primitivos e os 

acréscimos posteriores, suas dimensões e estado de conservação. O inventário é um instrumento 

importante e consiste no primeiro passo para a intervenção ativa e a proteção do bem 

patrimonial. 

Em consecução ao inventário, Zanirato e Cavicchioli (2013) indicam a posterior análise 

do estado material do bem: 
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Cada objeto ou bem material é constituído por um ou mais materiais, foi criado com 

técnicas particulares e se situa em um determinado lugar, exposto a fatores de 

deterioração em maior ou menor intensidade. Para melhor compreender esse estado 

há que se fazer um diagnóstico, ou seja, uma análise dos materiais e a identificação 

de patologias e de eventuais mecanismos de deterioração em ato, objetivando a 

apresentação de possíveis soluções. Para isso, empregam-se métodos analíticos 

variados que dependem da natureza do bem, de sua estrutura física, de seu tamanho e 

de sua localização, e, sobretudo, da informação analítica desejada, do grau de precisão 

e acurácia, da complexidade de matriz em exame e da possibilidade de realizar uma 

amostragem e/ou uma análise com caráter não-destrutivo. (ZANIRATO; 

CAVICCHIOLI, 2013, p. 5). 

  

 Para a realização dos inventários, é possível basear-se em fichas descritivas do 

patrimônio. De acordo com Martins e Rossignolo (2013), o departamento de Patrimônio 

Material e Fiscalização do IPHAN, para a gestão e proteção do patrimônio cultural, 

desenvolveu o Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG). Esse sistema tem o 

objetivo de integrar dados sobre o patrimônio cultural, com foco nos bens de natureza material, 

reunindo em uma base única informações sobre cidades históricas, bens móveis e integrados, 

edificações, paisagens, arqueologia, patrimônio ferroviário, conjuntos rurais e outras 

ocorrências do patrimônio cultural no Brasil.  

O SICG possui fichas de inventário agrupadas nos módulos Conhecimento, Gestão e 

Cadastro. Cada uma das fichas captura e organiza informações do patrimônio conforme o 

objetivo do estudo ou inventário. Os módulos do SICG, bem como suas fichas, foram 

idealizados para permitir uma abordagem ampla do patrimônio cultural, partindo do geral para 

o específico, com recortes temáticos e territoriais. Possibilita a integração com outras 

metodologias, tais como o Inventário Nacional de Referências Culturais – INRC, o qual é 

voltado para a identificação de bens de natureza imaterial (SICG, 2009). 

Os objetos do INRC são atividades, lugares e bens materiais que constituam marcos e 

referências de identidade para determinado grupo social. Contempla a análise de celebrações, 

tais como as festividades religiosas do Divino Espírito Santo; formas de expressão, tais como a 

cantoria e a xilogravura no Nordeste; os ofícios e modos de fazer, tais como a carpintaria no sul 

da Bahia; as edificações, tais como da Igreja de Nossa Senhora Aparecida (SP) e; os lugares 

que possuam sentido cultural diferenciado para a população local (INRC, 2000). 

Esse processo de inventário deve contemplar um levantamento preliminar, por meio de 

pesquisas em fontes secundárias e primárias, buscando reunir as informações necessárias a um 

mapeamento geral do bem. Em seguida, na fase de identificação, a pesquisa deve ser 

aprofundada no sentido de compreender a dinâmica do bem em questão, sua produção, 

reprodução, transmissão e relação com outros bens, através de entrevistas e pesquisas de campo, 

bem como o preenchimento das fichas de identificação. Na fase de documentação, por fim, a 
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metodologia do INRC indica a produção de relatórios acerca da pesquisa e do bem 

(CARNEIRO, 2015). 

Assim como as fichas do SICG, as do INRC são codificadas conforme o escopo do 

projeto ou pesquisa. A ficha de identificação de edificações, por exemplo, possui o código Q30 

e inventaria o bem pela sua localização, condição atual, categoria, época da construção, 

proteção, características arquitetônicas (área, relação com o lote e a rua, plantas baixas, 

cobertura, fachada, sistema construtivo, etc.), posição na paisagem, bens móveis integrados, 

aspectos históricos (origens e alterações), usos e costumes associados, registros audiovisuais, 

entre outros aspectos. 

Diante do exposto, os pressupostos teóricos apresentados permitem considerar o 

patrimônio cultural enquanto elementos materiais e imateriais, naturais ou culturais, no qual um 

determinado grupo de indivíduos reconhece sinais de sua identidade. Cabe destacar a não 

dissociabilidade do mesmo em relação ao ambiente, motivo pelo qual foi introduzida a noção 

de preservação, que associa a significação cultural do patrimônio ao desenvolvimento 

sustentável. Por fim, tendo em vista uma atuação preventiva, os possíveis processos de 

intervenção compreendem a realização de inventários, assim como análises pormenorizadas 

dos bens. 

 

2.2 PAISAGEM CULTURAL 

 

De acordo com Nór (2013b), previamente à exposição conceitual sobre paisagem 

cultural, além do conhecimento sobre patrimônio, é necessário compreender o conceito de 

paisagem, o qual possui suas bases na geografia. 

Com a evolução conceitual ocorrida a partir do início do século XX, em oposição ao 

determinismo geográfico, entende-se que a paisagem, além da dimensão visual concreta 

(objetiva), incorpora história, relações, valores e símbolos inerentes à cultura dos grupos 

sociais, e que pode ser também permeada pela subjetividade do observador. A paisagem não 

reside somente no objeto e nem somente no sujeito, mas engendrada em sua complexa interação 

(NÓR, 2013b). 

A paisagem é humanizada ao se considerar ação e pensamento. Dessa forma, para além 

de algo concreto, a paisagem pode ser considerada uma forma intelectual, uma vez que os 

grupos sociais percebem, interpretam e constroem marcos significativos a respeito da mesma, 

segundo sua concepção cultural (SCHIER, 2003). Cada grupo, portanto, vê a paisagem através 

da lógica de uma cultura que lhe é própria (BERTRAND, 2004). 
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Nesse sentido, as paisagens representam o trabalho combinado da natureza e dos 

indivíduos, e ilustram a trajetória da sociedade e seus assentamentos ao longo do tempo, sob 

influência de contingências físicas e/ou oportunidades apresentadas pelo ambiente natural e das 

sucessivas forças sociais, econômicas e culturais (UNESCO, 2009), motivos que culminaram 

na formulação do conceito de paisagem cultural. 

De acordo com Read (2011), todos conhecem paisagens culturais, ainda que não as 

reconheçam por essa nomenclatura. São zonas rurais, praias ou mesmo regiões de subúrbio, às 

quais são atribuídos significados. A retenção dessa significância, de acordo com Read (2011), 

transpassa pela ideia de preservação. Nesse sentido, podem ser utilizadas ferramentas tais como 

a documentação, o mapeamento, as fotomontagens e o envolvimento da comunidade para 

avaliar o grau das mudanças já ocorridas e que podem vir a ocorrer. 

Acerca da distinção entre paisagens naturais e culturais, Melnick (1981) aponta que as 

primeiras estão basicamente mantidas ou preservadas em um estado que replica ou apoia os 

sistemas ecológicos naturais o mais próximo possível. As paisagens culturais, ainda que possam 

estar sobrepostas às paisagens naturais, são áreas que representam ou refletem claramente os 

padrões de ocupação ou uso da paisagem por um longo tempo, bem como a evolução dos 

valores culturais, normas e atitudes em relação à terra. 

Paisagens culturais representam um continuum de uso da terra que se estende por muitas 

gerações. Elas evoluíram ou exibem remanescentes de padrões de assentamentos humanos 

conhecidos anteriormente ou práticas de uso da terra para essa área. Como a paisagem cultural 

é derivada de anos de mudanças evolutivas, ela possui um padrão organizacional geral que 

reflete a relação de longa data entre as influências humanas e a paisagem natural (MELNICK, 

1981). 

A noção sobre patrimônio se pauta em parâmetros cada vez mais amplos e complexos 

na atualidade, pela tentativa de se entender quais políticas e instrumentos corresponderiam a 

sua preservação, valorização e proteção (CARDOSO; CASTRIOTA, 2012). Compreende-se, 

portanto, a existência de alterações no campo do patrimonializável, que abarca uma infinidade 

de bens. A noção de paisagem cultural, nesse rumo, envolve a articulação de diferentes 

construções de sentido (que temporalmente foram sendo consolidadas) acerca da noção de 

patrimônio, como patrimônio material e imaterial, patrimônio cultural e natural. Ainda que sua 

concepção seja apontada como uma nova (e mais completa) forma de pensar e preservar o 

patrimônio cultural, a noção de paisagem já integra discussões anteriores, em concepções 

diversificadas e sob diferentes valores (COSTA; SERRES, 2016). 
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Em 1992, a convite do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) e do 

Comitê do Patrimônio Mundial da UNESCO, alguns especialistas se reuniram na França para 

pensar a forma como a ideia de paisagem cultural poderia ser incluída na Lista do Patrimônio 

Mundial, visando a valorização das relações entre o homem e o meio ambiente, entre o natural 

e o cultural (RIBEIRO, 2007).  

Em seu documento final, esse grupo ofereceu a definição de paisagens culturais 

enquanto patrimônio:  

 

[...] as paisagens são consideradas ilustrativas da evolução da sociedade humana e 

seus assentamentos ao longo do tempo, sobre a influência de contingências físicas 

e/ou oportunidades apresentadas pelo ambiente natural, bem como pelas sucessivas 

forças social, econômica e cultural, que nelas interferem. Elas deveriam ser 

selecionadas pelo seu valor universal e pela sua representatividade em termos de uma 

região geocultural claramente definida e também pela sua capacidade de ilustrar 

elementos culturais essenciais e distintos dessa região. (RIBEIRO, 2007, p. 41). 

 

Esse grupo fez ainda uma distinção entre alguns tipos de paisagens culturais, criando 

assim três categorias diferentes de paisagens para serem inscritas como patrimônio, as quais 

estão indicadas no Quadro 01. 

Outros encontros de especialistas foram realizados nos anos seguintes ao de entrada em 

vigor das normas para inscrições das paisagens culturais e alterações foram sendo realizadas no 

decorrer dos anos. 

Em 1995, o documento Recomendação da Europa apontou que a paisagem cultural é 

definida e caracterizada da maneira pela qual determinado território é percebido por um 

indivíduo, ou por uma comunidade, testemunhando, do passado ao presente, o relacionamento 

entre o homem e seu meio ambiente. A partir de sua observação, é possível especificar 

culturas e locais, sensibilidades, práticas, crenças e tradições (IPHAN, 1995). 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por meio da Portaria 

n. 127, de 30 de abril de 2009, considerou como paisagem cultural brasileira a porção peculiar 

do território nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, 

à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas, ou atribuíram valores. Essa Portaria ainda 

considera o caráter dinâmico da cultura e da ação humana sobre as porções do território a que 

se aplica, convive com as transformações inerentes ao desenvolvimento econômico e social 

sustentável e valoriza a motivação responsável pela preservação do patrimônio (IPHAN, 2009). 

Mesmo com essa evolução conceitual, e até mesmo legal, muito se discute acerca da 

inserção da paisagem ao se realizar um inventário. Compreende-se que os aspectos relacionados 

à paisagem deveriam ser organizados e classificados, completando o inventário patrimonial. 
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Contudo, esses feitos são ainda muito raros, até mesmo na Europa, por falta de pessoas 

especializadas em identificação e classificação das paisagens. Por isso, opta-se por ampliar a 

temática, preenchendo lacunas, no contexto que compreende a rota das edificações católicas 

localizadas em Silveira Martins/RS, as quais estão dispostas, principalmente, em áreas rurais. 

 

Quadro 01 - Tipos de paisagens culturais 

 

Paisagem Cultural 

 

I. Paisagens 

claramente 

definidas 

 

São aquelas desenhadas e criadas intencionalmente, na qual se encaixam jardins e parques 

construídos por razões estéticas. 

 

II. Paisagem 

evoluída 

organicamente 

 

Resulta de um imperativo 

inicial social, econômico, 

administrativo e/ou religioso e 

desenvolveu sua forma atual 

através da associação com o 

seu meio natural e em resposta 

ao mesmo. 

 

Paisagem 

relíquia ou 

fóssil 

 

Aquela cujo processo de construção 

terminou em algum tempo passado, mas 

cujos aspectos ainda são visíveis como 

vestígios materiais. Exemplo: igrejas 

Paisagem 

contínua 

Retém um ativo papel na sociedade 

contemporânea, profundamente associada 

com formas devida tradicionais, e na qual 

processos evolutivos ainda estão em 

progressão, ao mesmo tempo em que 

exibe significativa evidência material de 

sua evolução através do tempo. Exemplos 

de paisagem cultural organicamente 

evoluída são os terraços de arroz das 

Cordilheiras Filipinas. 

 

 

III. Paisagem 

cultural 

associativa 

 

Paisagens que têm seu valor dado em função das associações que são feitas acerca delas, 

mesmo que não haja manifestações materiais da intervenção humana. Sua inclusão na lista 

do patrimônio mundial é justificada em virtude de poderosas associações religiosas, 

artísticas ou culturais com o elemento natural, sem a evidência material da cultura, que 

pode ser insignificante, ou mesmo ausente. 

 
Fonte: Elaborado a partir de Ribeiro (2007). 

 

 Destaca-se que outros autores tratam a temática da paisagem cultural, com outros pontos 

de vistas e relações. Segundo Farina (2000), a estrutura da paisagem é moldada pela sociedade 

e pela natureza. Dois terços da superfície terrestre é constituído por terras agrícolas, pastagens 

de gado e florestas e isso mostra a importante relação do homem com a criação da paisagem. 

Grande parte do capital natural e cultural da terra sobrevive nessas paisagens de influência 

humana, que podem ser consideradas “paisagens culturais”. 

As paisagens culturais são áreas geográficas nas quais as relações entre a atividade 

humana e o meio ambiente criaram padrões ecológicos, socioeconômicos e culturais. O cultivo 
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é a atividade básica em uma paisagem cultural. Medidas ambientais tais como manter os fluxos 

de água e preservar os nutrientes do solo conectam estes locais com grupos de animais. A 

complexidade da paisagem cultural, segundo Farina (2000), é expressa em três componentes 

principais: natural, cultural e econômico. Esses componentes são descritos no Quadro 02.  

 

Quadro 02 – Componentes da complexidade da paisagem cultural 

 

Componente Descrição 

Natural Relacionada a remanescentes florestais e a grupo de animais que encontram habitats 

temporários adequados nesses remanescentes. 

Cultural Relacionado ao uso de recursos humanos e a um amplo espectro de crenças éticas e 

religiosas sobre o uso da terra. 

Econômica Relacionado ao uso diversificado de recursos locais para prover o auto sustento. 

 

Fonte: Elaborado a partir de Farina (2000). 

 

Um sistema saudável gera resiliência, capaz de retornar ao seu estado original depois de 

uma perturbação. As paisagens culturais reforçam esse sistema saudável, onde os seres 

humanos conseguem reduzir a vulnerabilidade do sistema. Todavia, uma vez interrompida a 

paisagem cultural, o sistema pode voltar à vulnerabilidade. Segundo Naveh (1998) e Blondel e 

Haronson (1999), apud Farina (2000), a biodiversidade é frequentemente mais alta em 

paisagens culturais do que em remanescentes de paisagens naturais. 

Apesar das mudanças ocorridas nas últimas quatros décadas em relação à distribuição 

da população e o uso desenfreado dos recursos, é possível encontrar paisagens culturais que 

foram mantidas com sucesso através do gerenciamento e conservação dos recursos. Com a 

concentração da população nas grandes áreas urbanas, a necessidade alimentar demanda uma 

produção agrícola maciça, o que não é suportado em uma paisagem cultural. A paisagem 

cultural produz itens em quantidades suficientes para atender mercados locais, sobrevivendo 

mais a regiões isoladas, onde as pessoas estão distribuídas, mas desempenham um papel 

importante em regiões menos desenvolvidas e em alguns países em desenvolvimento. Uma 

sociedade saudável requer uma economia saudável e um sistema natural conservado, fatores 

estes que podem ser alcançados com o modelo de paisagem cultural (FARINA, 2000). 

Nesse contexto, o modelo de paisagem cultural poderia ser usado para criar novas 

estratégias a fim de alcançar sociedades e economias saudáveis. As paisagens culturais devem 
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ser usadas como uma arena na qual as questões econômicas devem ser analisadas juntamente 

com os fatores ambientais. 

No passado, as relações entre capital econômico e capital natural eram mantidas pelo 

capital cultural. Tais interações criaram paisagens culturais. A atual paisagem globalizada é 

dominada pelo capital econômico, que considera o capital natural apenas como fonte de energia 

ou biomassa. Sendo assim, um verdadeiro equilíbrio econômico na paisagem moderna deve, 

portanto, considerar não apenas a renda bruta dos produtos alimentícios, mas também os custos 

e benefícios ecológicos dos processos. Para equilibrar os custos e benefícios em sentindo amplo, 

é importante monitorar a taxa de esgotamento natural, bem como a perda dos serviços 

ecossistêmicos prestados (COSTANZA, 1996). 

Em zonas rurais (tais como as de Silveira Martins), segundo Donadieu (1994), a 

demanda social da paisagem divide-se entre o desejo de conservar os lugares memoráveis e o 

de ver persistir a vida social e econômica do campo. No intuito de considerar o espaço rural 

como “espetáculo” e, ao mesmo tempo, como meio de vida, esse autor questiona em que 

condições é possível agir tanto sobre os olhares quanto sobre os processos de produção da 

paisagem.  

Nesse sentido, de acordo com Silva (2014), dois olhares coexistem sobre os territórios 

rurais. Seja por parte do citadino permanente, ou do turista, há o olhar exterior ou exógeno sobre 

os territórios rurais, o qual é contemplativo e nada se interessa pelos processos de produção e 

reprodução da paisagem. Esse olhar é induzido pela capacidade de obter diversões e sensações 

(novas ou convencionais) e usufruto do patrimônio cultural (ar fresco, refúgio, descanso, 

desafogo da cidade, fauna e flora, marcos e monumentos). 

Por sua vez, por parte daquele de quem o produz e o habita, há o olhar interior ou 

endógeno sobre os territórios rurais. Esse olhar não se interessa pela apreciação lúdica da 

paisagem, mas sim pelo reconhecimento identitário que o território lhe possibilita, pois nele 

estão inscritos os mitos, os ritos, os conflitos e as histórias locais (SILVA, 2014). 

Esses polos de percepção e de demandas sobre a paisagem, assim como as controvérsias 

socioeconômicas que delas surgem, tornam desafiadoras as definições das bases sobre as quais 

são tomadas as decisões referentes ao futuro dos territórios, na medida em que a evolução das 

paisagens afeta ambos os olhares, externo e interno (SILVA, 2014). 

Nesse antagonismo, surge como estratégico o novo papel do paisagista, o qual deve 

evitar a defesa de um ator em particular. Quando existem conflitos entre os olhares, de acordo 

com Conan (1994), o resultado da negociação precisa ser: i) justo, posto que todas as partes 

tenham reconhecido mutuamente seus pontos de vista, suas morais e suas identidades; ii) eficaz, 
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na medida em que se substitua uma situação de barganha por uma situação de coprodução (cada 

parte envolvida encontre um interesse específico substancial); iii) realizável e; iv) durável, isto 

é, não corra o risco de ser rapidamente contestado e superado. 

Portanto, é importante reconhecer a maneira como as paisagens são representadas, seja 

em textos, escritos, pinturas, fotografias, filmes ou mapas, os quais revelam uma maneira 

particular de olhar (NÓR, 2013b). 

Relativamente a exemplificações de paisagens culturais, destaca-se que, em 1993, 

Tongariro (Nova Zelândia) se tornou a primeira propriedade a ser inscrita na lista do patrimônio 

mundial sob os critérios revisados que descrevem paisagens culturais. O local foi descrito da 

seguinte maneira: “As montanhas no coração do parque têm significado cultural e religioso para 

o povo Maori e simbolizam os elos espirituais entre essa comunidade e seu ambiente. O parque 

tem vulcões ativos e extintos, uma gama diversificada de ecossistemas e algumas paisagens 

espetaculares” (UNESCO, 2019). 

Em 2010, segundo Castriota (2017), já havia 55 paisagens culturais oficialmente 

inscritas na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco: 

 

O conjunto de bens inscritos reflete a diversidade do conceito: dos remanescentes 

arqueológicos do Vale Bamivan, no Afeganistão, até os terraços de arroz nas Filipinas, 

do Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, na Austrália, até os Jardins Botânicos Reais em 

Kew, Inglaterra, as paisagens culturais da lista da Unesco englobam as diversas 

regiões do globo (embora a maioria delas esteja concentrada na Europa) e representam 

configurações variadas. (CASTRIOTA, 2017, p. 17). 

 

O Brasil destaca-se pela inscrição da cidade do Rio de Janeiro na Lista de Patrimônio 

da Humanidade, na categoria Paisagem Cultural, durante a 36ª sessão do Comitê do Patrimônio 

Mundial, ocorrida no dia 1º de julho de 2012: 

 

A paisagem cultural do Rio é única no mundo e representa um exemplo excepcional 

dos desafios, das contradições e da criatividade do povo brasileiro. A harmonia entre 

a paisagem natural e a intervenção do homem, incluindo o uso e as práticas em seu 

espaço e suas manifestações culturais, tornou o Rio de Janeiro internacionalmente 

conhecido. Sua inscrição na categoria de Paisagem Cultural, pelo valor universal 

excepcional, foi um passo importante para consolidar as ações de proteção e 

preservação de uma interação única entre a cultura e a natureza, em uma metrópole 

densamente ocupada. (IPHAN, 2019). 

 

De acordo com o IPHAN (2009), o processo de chancela de paisagens culturais é 

embrionário no Brasil, mas sua constituição já vislumbra lugares aos quais claramente é 

adequado. O Pantanal Matogrossense, por exemplo, é cotado como forte candidato a Paisagem 
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Cultural Brasileira. Essa região é um exemplo de como homem e natureza convivem de forma 

equilibrada e harmoniosa. 

Outros exemplos apostados pelo IPHAN (2009b) são as regiões de imigração do Sul do 

Brasil (tal como a que é objeto deste estudo), os núcleos de pescadores que formam, com seus 

barcos e suas habitações, as paisagens tradicionais do patrimônio naval; o rio São Francisco e 

o Vale do Ribeira – conjunto de cidades do litoral do estado de São Paulo que margeiam o rio 

Ribeira de Iguape. 

Para a avaliação do cenário cultural da paisagem, Melnick (1981) indica o levantamento 

de duas categorias de informações. A primeira consiste no levantamento de dados culturais e 

históricos e a segunda, por sua vez, consiste na avaliação visual associada aos dados culturais 

e históricos. 

A avaliação cultural/histórica deve se concentrar na integridade da paisagem, no 

significado cultural e no significado histórico. Aborda a forma como a terra foi usada, 

manipulada ou gerenciada ao longo do tempo, sobretudo, por meio da análise de documentos 

que remetem à paisagem (escritos, fotografias, desenhos ou histórias orais). A avaliação visual, 

por sua vez, possui o objetivo de identificar e descrever os atributos e propriedades físicas que 

literalmente definem a paisagem cultural, ou seja, aqueles que, por meio de documentação 

histórica/cultural anterior, foram identificados como significativos. Compreende avaliações da 

condição atual da paisagem, tais como sua forma, seu interior, sua tipologia (exemplos: 

expansiva, característica, fechada, focal, com dossel), bem como detalhes que contribuem para 

seu impacto como unidade (MELNICK, 1981). 

Destaca-se, por fim, uma vertente de pesquisa que envolve o campo do patrimônio e sua 

interface com a noção de paisagem cultural: o mapeamento de rotas ou itinerários culturais. De 

acordo com Cardoso e Castriota (2012), o tema foi apresentado e debatido pela primeira vez 

quando a Rota dos Peregrinos para Santiago de Compostela foi incluída na Lista do Patrimônio 

Mundial em 1993, em Cartagena na Espanha. Em 1995, na 19ª sessão em Berlim, o Comitê do 

Patrimônio Mundial realizou uma revisão dos critérios para a inclusão de bens culturais na Lista 

do Patrimônio Mundial, ratificando que as chamadas rotas culturais fazem parte do nosso 

Patrimônio Cultural. 

O conceito de rotas ou itinerários culturais, portanto, foi concebido para incluir 

interações entre os bens patrimoniais tangíveis e intangíveis, culturais e naturais, e nos leva a 

um aprofundamento no campo do patrimônio cultural, por não promover a dicotomia muitas 

vezes existente entre essas relações (CARDOSO; CASTRIOTA, 2012).  
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Conforme Pistorello (2013) e Ruy e Almeida (2017), a instauração de roteiros ou 

itinerários culturais pode contribuir na salvaguarda dos bens vinculados. De acordo com o 

ICOMOS (2008), um itinerário cultural conecta e inter-relaciona a geografia e os bens 

patrimoniais mais diversos. Esses itinerários e o seu meio incluem várias paisagens naturais e 

culturais, que apresentam características específicas e distintivas conforme as diferentes zonas, 

regiões ou distritos. A preservação dos itinerários culturais exige um conhecimento 

aprofundado das características históricas, naturais e culturais do respectivo meio. As possíveis 

intervenções a serem feitas devem obedecer suas características intrínsecas, sem deformar a 

paisagem tradicional, quer seja natural, cultural ou mista. 

No Brasil, aproxima-se o caso do projeto dos Roteiros Nacionais de Imigração, 

elaborado pelo IPHAN (2007). Conduzido no contexto dos processos de imigração ocorridos 

no estado de Santa Catarina, o objetivo central do projeto é interligar os elementos de interesse 

de preservação, formando uma rede e, assim, evitando o isolamento, e resultar numa eficaz 

preservação dos bens materiais e imateriais que se encontram nos itinerários abordados. 

O trabalho corresponde a inventários, por meio dos quais os bens são identificados e 

apresentados em mapas. Eles estão dispostos ao longo dos principais caminhos, que podem vir 

a constituir os roteiros (IPHAN, 2007). 

 

2.3 CONTEXTO, TIPOLOGIAS E ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DAS EDIFICAÇÕES 

DA IGREJA CATÓLICA 

 

A igreja cristã, de acordo com Zevi (2011), não é simplesmente o edifício misterioso 

que guarda o simulacro de um Deus. Tampouco, é apenas “a casa de Deus”. Trata-se, mais 

apropriadamente, de um lugar de reunião, de comunhão e de oração dos fiéis, estabelecido 

culturalmente. É um local pensado para que os fiéis se sintam acolhidos, de sua entrada ao altar, 

apresentando uma visão cenográfica composta por elementos característicos, tais como colunas 

e arcos.   

De acordo com Rosendahl (2012), a construção do templo religioso e sua área de 

abrangência são demarcadas pelos itinerários simbólicos, pelos lugares em que ocorrem as 

práticas devocionais e pelos espaços das atividades sagradas. Assim, tais espaços assumem 

também dimensões simbólicas e culturais. 

No contexto dos templos religiosos da Igreja Católica, são tradicionais os festejos aos 

diferentes santos, acontecimentos que se convertem em facetas de patrimônio cultural no Brasil, 

conforme apontam Aragão e Macedo (2011). 
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Desde o século XVI (início do período colonial) até a atualidade, as festas brasileiras 

em devoção aos santos continuam atraindo pessoas que se deslocam de diversas partes 

do Brasil. Motivadas em render graças através dos rituais de pagamento de promessa, 

pedido de graça, participação em procissão, os indivíduos em trânsito fazem com que, 

estas comemorações, sejam ao longo do ano, promotoras do fluxo de pessoas nas 

cinco regiões do país. Ano após ano, o que era em sua origem expressão local para 

propagar a força régia e religiosa portuguesa, tornou-se parte da cultura brasileira. 

Além de celebrar momentos especiais, os festejos religiosos mantêm viva a tradição 

das comemorações dentro dos espaços das cidades coloniais, possibilitando assim, 

que os acontecimentos festivos, tornem-se um verdadeiro patrimônio cultural. 

(ARAGÃO; MACEDO, 2011, p. 401). 

 

Os templos religiosos católicos podem ser enquadrados em categorias distintas 

conforme suas características. De acordo com Medeiros e Brodbeck (2011) são possíveis as 

classificações: Paróquia, Igreja, Matriz, Oratório, Capela, Catedral, Basílica e Santuário. O 

Quadro 03 apresenta suas descrições.  

 

Quadro 03 – Tipologias de templos católicos 

(continua) 

Tipologia Descrição 

Paróquia é a divisão territorial ou pessoal de uma Diocese. É a comunidade de fiéis que se reúne em 

volta de um pároco, um sacerdote, cujo trabalho pastoral lhe é confiado pelo bispo de uma 

diocese e que ali exerce sob sua autoridade de pastor as instruções episcopais da sua 

jurisdição eclesiástica. Pode ser pessoal, agregando preferencialmente pessoas ligadas a 

alguma cultura, língua específica etc, ou territorial, agregando as pessoas mais fisicamente 

próximas ao templo. A paróquia não é uma igreja, não é um templo, mas uma organização 

diocesana, uma pessoa jurídica de Direito Canônico. A sede da paróquia é uma igreja (a 

matriz), e, em seu território, podem funcionar outras igrejas (sob a responsabilidade do 

pároco ou de outro sacerdote, chamado reitor), oratórios, capelas e mesmo outros locais 

provisórios de culto (que alguns chamam "comunidade", porém, inexistindo esse termo 

como designação de uma estrutura paroquial). 

Igreja é o templo católico mais comum, e que se caracteriza por ser de acesso público: todos podem 

nele ingressar. Pode ser sede de uma paróquia ou não. Assim, em uma paróquia podem 

existir várias igrejas. O sacerdote responsável por uma igreja paroquial chama-se pároco, e 

o responsável por uma igreja não-paroquial chama-se reitor. 

Matriz é a igreja que é sede de uma paróquia. 

Oratório é o templo católico que se caracteriza pelo acesso restrito dos fiéis, pois é ligada, geralmente, 

a um colégio, um hospital, um instituto de vida consagrada ou sociedade de vida apostólica. 

É erigido em favor de uma determinada comunidade ou grupo (as pessoas dos tais colégio, 

hospital etc), sendo que os demais fiéis só podem ser admitidos nele com o consentimento 

do superior. Na linguagem popular, chama-se de capela, o que, na verdade é outra coisa. 

Capela canonicamente falando, é o lugar sagrado autorizado pela autoridade eclesiástica em favor 

de uma ou mais pessoas físicas, isto é, um pequeno templo ou altar em alguma residência 

particular, para a celebração de atos de culto. 
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Quadro 03 – Tipologias de templos católicos 

(conclusão) 

Tipologia Descrição 

Catedral é a igreja principal da Diocese. Significa "sede do bispo" (sé) e sua origem vem da palavra 

cátedra, cadeira, que é o símbolo da missão de ensino e de governo do pastor da diocese, o 

senhor bispo. É dela que ecoa a palavra do episcopado. É o centro da vida diocesana. Graças 

a esse status que encontraremos na Catedral de uma diocese as principais festas litúrgicas 

sob a presidência do bispo pela sua cátedra. É também na catedral que são sepultados os 

bispos de cada diocese. 

Basílica é um título concedido pelo Vaticano a algumas igrejas que se destacam pela sua importância 

em antiguidade, por serem centros de peregrinação, por possuírem alguma relíquia de um 

ou mais santos, por possuir grande influência na vida espiritual de uma jurisdição 

eclesiástica etc. O nome basílica provém aproximadamente do séc. IV d.C. como uma 

apropriação de edifícios públicos romanos para realização dos serviços de culto cristão. 

Normalmente tem um grande porte que ressalta suas qualidades de centro espiritual. 

Santuário é um lugar sagrado, templo ou não, que possui acentuada característica de piedade e que se 

torna para a vida da comunidade uma fonte de peregrinação e de santificação. Pode possuir 

uma relíquia de algum santo, pode ser consagrado à alguma devoção particular da fé católica 

etc. Normalmente é objeto de grande apreço para os fiéis devotos que dele fazem um local 

de constante meio de santificação através do uso constante dos sacramentos. 

 

Fonte: Adaptado de Medeiros e Brodbeck (2011). 

 

Relativamente à caracterização dos elementos arquitetônicos das edificações religiosas, 

Cole (2011) aponta a possibilidade de análise de cúpulas, colunas, torres, arcos e arcadas, 

portais, janelas, frontões e gabletes, tetos e telhados, abóbadas e escadarias. O Quadro 04 

caracteriza cada um desses elementos. 

 

Quadro 04 – Elementos constitutivos de edificações religiosas 

(continua) 

Elementos Características 

Cúpulas A cúpula – ou domo – é, essencialmente, uma estrutura arqueada que pode ser construída sobre 

plantas de formas variadas. Crê-se que sua origem esteja nas cabanas construídas com galhos 

de madeira dispostos de forma cônica (unidos no topo) e cobertos com sapê. Com o tempo, ela 

passou a representar a abóbada celeste e a denotar autoridade. O desenvolvimento do concreto 

pelos romanos tornou possível a construção de grandes cúpulas hemisféricas – principal 

característica do estilo bizantino, que mistura influências clássicas e orientais. Enquanto os 

romanos utilizam cúpulas apenas sobre espaços circulares ou poligonais, os construtores 

bizantinos – assim como os islâmicos – desenvolveram uma técnica para colocá-las sobre 

espaços quadrados ou retangulares com o uso de perchinas. 
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Quadro 04 – Elementos constitutivos de edificações religiosas 

(continuação) 

Elementos Características 

Colunas 

 

A coluna é um suporte vertical constituído por três partes: base, fuste e capitel. Na arquitetura 

clássica, os gregos uniram a coluna a um entablamento – elementos que, combinados, eram a 

base de sustentação dos telhados. Já os romanos usavam as colunas como elementos mais 

decorativos que estruturais, preferindo arcos para sustentar telhados ao sistema grego de pilares 

e arquitraves. O resultado é uma enorme variedade de colunas, meias colunas e pilastras. Há 

colunas duplas (romanas), em grupos (normandas) ou independentes (como a indiana). O fuste 

pode ser simples, como o da ordem toscana ou decorado com exuberância. Os capitéis vão do 

medieval simples ao egípcio ricamente ornamentado.  

Torres As torres, distinguidas pela altura, são comuns em várias culturas e períodos. Muitas formas – 

como os campanili italianos, os mirantes islâmicos e as sikharas indianas – se ligam a edifícios 

religiosos, embora nem sempre sejam fisicamente conectadas a eles. Os sinos do andar de cima 

(campanário) de uma torre chamam as pessoas para a oração enquanto a torre, em si, marca o 

lugar sagrado no território. As torres do período gótico são adornadas com requinte particular, 

e em geral, dispostas no centro (da cruz) ou na face oeste das igrejas. As torres também são 

quase sempre encimadas por uma flecha, remate pontudo que pode ter diversas formas. Em 

tempos turbulentos, como a Idade Média, as torres tornaram-se elemento importante de defesa 

e vigilância, incorporando-se a fortificações e castelos. Na Escócia, na Irlanda e no Norte da 

Inglaterra, há residências compactas de defesa eram chamadas “casas-torres”. 

Arcos e 

Arcadas 

 

O arco é uma estrutura que se estende sobre uma abertura. O topo, ou cabeça, em geral é curvo, 

mas pode ir do horizontal, passando pelo semicircular, até o semielíptico e o pontudo. O arco 

curvo consiste em blocos cortados, ou aduelas, dispostos de forma a suportar peso. Na 

arquitetura clássica ocidental, a última pedra a ser colocada no lugar – no centro do arco – é a 

chave. Nos arcos góticos pontudos, não há chave porque o peso é distribuído para fora e para 

baixo, o que faz o arco ser suportado pelas laterais e pelas extremidades. Arcos também podem 

ser usados para sustentar grandes extensões de parede ou muro e em fundações. Uma arcada é 

uma série de arcos suportados por colunas ou pilares que formam uma passagem aberta ou um 

corredor coberto aberto de um lado. A “arcada cega” é uma série de arcos aplicados à superfície 

de uma parede – forma comum de decoração em igrejas medievais.  

Portais 

 

Os portais constituintes um dos aspectos mais significativos da arquitetura exterior e em geral 

têm papel central na definição de caráter e na função de um edifício – seja público, seja privado. 

Portais também podem ser o foco arquitetônico do exterior, e a ornamentação da entrada pode 

determinar o estilo de toda a fachada. Em alguns exemplos, a entrada se estende por um portal 

com terraço na parte de cima ou uma seção vertical da elevação. Portais representam a passagem 

do exterior ao interior, e os temas e objetivos internos, em geral, são apresentados já na parte 

externa pela articulação e pela decoração do portão ou da porta. Como parte mais vulnerável da 

elevação, os portais são protegidos tanto na prática – com molduras, cornijas, telhados e pórticos 

contra a chuva – como simbolicamente – com esculturas maciças, estátuas ou imagens de 

“guarda” talhadas. 
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Quadro 04 – Elementos constitutivos de edificações religiosas 

(conclusão) 

Elementos Características 

Janelas 

 

As primeiras janelas eram simples aberturas, sem vidro ou outra proteção, que permitiam a 

entrada da luz e a ventilação em espaços fechados. As janelas envidraçadas, funcionais e 

decorativas foram introduzidas pelos romanos por volta do ano 65 d.c, mas o vidro tornou-se 

comum apenas a partir do século XIII nas igrejas e no século XVI nas residências. A importante 

função estética das janelas se reflete na variedade de estilos. Ao longo da história, seu desenho 

sofreu mudanças em função dos avanços na produção do vidro. Janelas mais antigas, com 

pequenos pedaços de vidros unidos por chumbo, foram substituídas nos séculos XVII e XVIII 

por outras, com molduras de madeira, no estilo chamado “guilhotina”. Por volta da década de 

1840, as novas tecnologias permitiram que vidros mais finos, mais baratos e maiores 

proporcionaram vistas desimpedidas – sem barras de sustentação na frente – para fora e para 

dentro dos edifícios. 

Frontões e 

Gabletes 

 

Comuns em arquiteturas de inspiração clássica, os frontões são gabletes baixos, em geral 

situados sobre um pórtico e, muitas vezes decorados com escultura em alto-relevo, o que pode 

adicionar significado ao edifício. Frontões também são usados como elementos decorativos em 

janelas e molduras de portas, assim como em túmulos e em outros monumentos. Os gabletes 

são formados pela parte superior das paredes, nos extremos de um telhado de duas águas, e sua 

forma básica é triangular, embora também possa ser curva, em forma de sino ou em degraus. A 

decoração do gablete foi importante na arquitetura doméstica do norte da Europa nos séculos 

XVI e XVII, época em que proliferam variações inventivas. 

Tetos e 

telhados 

 

O telhado é a cobertura externa de um edifício, feita para proteger das intempéries quem e o 

que nele se encontra. É quase sempre de madeira e revestido de telhas – de mármore ou 

terracota, como em exemplos clássicos –, mas pode ser coberto de palha, ardósia, pedra, 

madeira, chumbo e cobre, entre outros materiais. As formas variam de acordo com o período, a 

região e o estilo, e os mais básicos são inclinados e planos. A estrutura de apoio interna é 

considerada parte do telhado (armação). No início, ela era simples, mas foi ficando mais 

complexa, até culminar na arquitetura inglesa do fim do período medieval. A estrutura triangular 

rígida de madeira que abrange o edifício e o divide em tramos é a treliça, que na forma mais 

básica era composta de vigas e de uma trave – o suporte transversal principalmente. 

Abóbadas 

 

Telhados arqueados, as abóbadas têm sido elemento-chave na arquitetura desde os tempos pré-

romanos. Na forma mais simples, são construídas a partir de duas paredes paralelas em que, por 

meio da forma como as pedras são cortadas e dispostas, cada lado se inclina gradualmente, até 

se reunir em uma pedra angular central. Para a abóbada se sustentar acima do nível do chão, seu 

peso (que a empurra para fora, bem como para baixo) deve ser transferido para o solo através 

da estrutura das paredes e, se necessário de contrafortes. A construção de abóbadas foi essencial 

para a criação dos grandes espaços das basílicas da arquitetura clássica romana e alcançou o 

clímax e a maior variedade nas catedrais da Idade Média, parecendo desafiar a gravidade. 

Escadarias 

 

Existem múltiplas combinações e possibilidades de escadas, elementos cuja função 

indispensável é criar o acesso entre dois níveis ou andares. Podem ser circulares, em “L” ou em 

“U”, retas, com distintos números de entradas e saídas adaptáveis a espaços cilíndricos ou 

cúbicos adequados a subir e descer. Os degraus, compostos pelo cobertor (superfície superior) 

e pelo espelho (a seção vertical entre eles), às vezes são pintados ou esculpidos, mas a decoração 

das escadarias em geral depende de corrimãos ornamentados com seus suportes verticais, e de 

balaustradas. As escadas também são usadas simbolicamente, contando com a inclinação, a 

amplitude e a altura para maior efeito. Jardins e terraços muitas vezes dependem das vistas e 

das opções espaciais oferecidas pelas cidades. 

 

Fonte: Cole (2011). 
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Por tudo que fora exposto, percebe-se que os tempos religiosos católicos, classificados 

nas suas diferentes formas e compostos por elementos arquitetônicos característicos, 

representam mais do que apenas edificações para o exercício da fé. São, também, elementos de 

uma paisagem complexa que envolve história, cultura, simbolismo e identidade.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta seção tem por intuito apresentar os procedimentos metodológicos utilizados para a 

consecução dos objetivos definidos no estudo. Primeiramente, o delineamento da pesquisa é 

descrito, seguido pela apresentação do contexto do estudo, das técnicas de coleta de dados e das 

estratégias para a análise dos resultados. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Relativamente à abordagem do problema, a presente pesquisa configura-se como 

qualitativa. Essa abordagem busca oferecer uma ampla e progressiva compreensão do processo 

em análise e sua subjetividade, trazendo à tona aspectos da realidade que extrapolam a 

quantificação (MINAYO, 2010). A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados 

são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas 

estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados, e o pesquisador é o 

instrumento-chave (GIL, 2008). 

A pesquisa qualitativa é fundamentalmente interpretativa. Isso significa que o 

pesquisador faz uma interpretação dos dados, o que inclui o desenvolvimento da descrição de 

uma pessoa ou de um cenário, a análise de dados para identificar temas ou categorias e, 

finalmente, interpretar ou tirar conclusões sobre seu significado, pessoal e teoricamente, 

mencionando as lições aprendidas e oferecendo mais perguntas a serem feitas (WOLCOTT, 

1994).  

Relativamente ao atendimento dos objetivos propostos, o estudo tem caráter descritivo, 

pois pretende a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2008).  

 

3.2 CONTEXTO DO ESTUDO 

 

A unidade de análise a ser descrita no presente estudo consiste na rota de edificações 

católicas dispostas no território do município de Silveira Martins/RS, ou seja, consiste em um 

patrimônio cultural aglomerado, composto por elementos arquitetônicos e unidades de 

paisagem. 
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O supracitado município compõe a chamada Quarta Colônia de Imigração Italiana, a 

qual reflete o processo de colonização italiana ocorrido ao final no século XIX na região central 

do estado do Rio Grande do Sul. 

Dessa forma, o método a ser utilizado na pesquisa é o estudo de caso, no qual, segundo 

Yin (2015), algumas fontes de evidências podem ser pertinentes, tais como a documentação, os 

registros em arquivos, as entrevistas, a observação direta, a observação participante e os 

artefatos físicos. Os procedimentos utilizados para coletar cada tipo de evidência devem ser 

desenvolvidos e administrados independentemente, a fim de garantir que cada fonte seja 

adequadamente utilizada. 

 

3.3 TÉCNICAS DE COLETA DOS DADOS 

 

As técnicas de coleta dos dados foram consideradas conforme a consecução dos 

objetivos específicos estabelecidos na pesquisa. 

Para o atendimento do primeiro objetivo da pesquisa - descrever o contexto do 

município de Silveira Martins e identificar as edificações católicas existentes no mesmo, de 

forma a inventariar o patrimônio arquitetônico – foram realizados levantamentos 

bibliográficos e documentais, bem como observações preliminares in loco. 

Os levantamentos permitiram a apresentação do processo de imigração da Quarta 

Colônia de Imigração Italiana, em especial, acerca do contexto do município de Silveira 

Martins/RS. As observações in loco, por sua vez, foram fundamentais para a definição do rol 

de edificações da Igreja Católica existentes no território do município, constituindo o inventário 

do patrimônio arquitetônico considerado na pesquisa. 

Para atendimento do segundo objetivo específico da pesquisa - caracterizar as 

edificações identificadas relativamente aos aspectos: acesso, entorno, história, levantamentos 

arquitetônico e fotográfico, festejos e atividades religiosas – foram realizados levantamentos 

com o objetivo de caracterizar o patrimônio inventariado. De acordo com Ribeiro (2016), esses 

levantamentos de dados são possíveis por meio do conhecimento do bem edificado, de sua 

história, seu estado de preservação e as intervenções que sofreu ao longo do tempo. Portanto, o 

presente trabalho adotou a concepção dessa autora para realizar a caracterização das edificações 

da Igreja Católica, considerando-as enquanto objetos históricos e físicos, conforme os 

levantamentos indicados a seguir: 

 Objeto histórico: ocorre por meio de levantamento histórico e artístico, 

levantamento sobre a construção e as alterações ocorridas na edificação, bem 
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como levantamentos iconográficos e legais. Para tanto, nesta pesquisa, foram 

utilizadas fontes de evidências bibliográficas e documentais, obtidas por meio 

de livros, atas das comunidades religiosas, placas históricas, documentos oficiais 

da prefeitura municipal e fotografias antigas. 

 Objeto físico: ocorre por meio de levantamentos arquitetônicos, da edificação e 

seu entorno, assim como o levantamento dos estados de preservação.  Para tanto, 

nesta pesquisa, foram realizadas observações in loco, levantamento fotográfico 

e plantas baixas. Esses levantamentos foram suportados pela utilização de uma 

Ficha de Inventário da edificação e de sua paisagem, elaborada pelo autor (ver 

Apêndice A). 

No presente estudo, as observações foram caracterizadas pela presença e atuação do 

pesquisador junto ao contexto analisado (GODOY, 1995). As mesmas foram consideradas 

fundamentais aos levantamentos documentais, fotográficos e iconográficos que permitiram 

inventariar o patrimônio cultural em relação aos aspectos históricos, aos elementos 

arquitetônicos, à preservação e ao entorno das edificações. 

Destaca-se que o processo de criação da ficha de inventário levou em consideração boa 

parte das informações demandadas nas fichas de inventário desenvolvidas pelo IPHAN, 

dispostas no Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG), bem como nas fichas 

relacionadas ao Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC). Os principais dados 

coletados foram: localização, condição atual, categoria (tipologia), época da construção, 

características arquitetônicas (área, capacidade, acessos, relação com o lote e a rua, croqui de 

planta baixa, elementos constitutivos, sistema construtivo, pintura), posição na paisagem, bens 

móveis integrados, aspectos históricos (origens e alterações), usos e costumes associados, 

festejos, santos de referência, eventos, periodicidade de missas, comunidade local envolvida, 

edificações do entorno, estradas de acesso e sua conservação, atrativos nas proximidades 

(restaurantes, mirantes, balneários, capitéis e potencialidades naturais). Destaca-se, ainda, que 

o entorno das edificações foi analisado, sobretudo, em relação à constituição da paisagem 

disposta. 

Por fim, com o intuito de atender ao terceiro objetivo específico da pesquisa - 

caracterizar a paisagem cultural da rota das edificações (aspectos naturais, culturais e 

econômicos), como forma de apoio à preservação sustentável – foram realizados levantamentos 

de acessos entre as edificações, bem como mecanismos de caracterização da paisagem cultural 

da rota constituída. 
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Para o levantamento dos aspectos de acesso, foram utilizadas ferramentas online 

(Google Earth e Google Maps) e observações in loco para mapear as rotas existentes entre as 

edificações, considerando estradas e distâncias.  

Para a caracterização da paisagem cultural da rota constituída, por sua vez, foi utilizada 

a análise de componentes proposta por Farina (2000), a qual versa sobre os aspectos natural, 

cultural e econômico da paisagem. Além disso, foi considerada a tipologia proposta por Ribeiro 

(2007), a qual versa sobre a constituição das paisagens. Nesse sentido, a fim de explorar 

potencialidades e fragilidades, foram realizados levantamentos documentais (consultas a 

folders, sítios institucionais e de redes sociais das comunidades), levantamentos fotográficos, 

observações in loco e questionamentos básicos a integrantes da comunidade (agentes públicos, 

religiosos e comunidade em geral). 

Essas múltiplas fontes de evidências permitiram conectar e descrever os aspectos 

natural, cultural e econômico da rota, bem como estabelecer rotas alternativas. Acredita-se que 

a aproximação com objeto do estudo, conjuntamente às diferentes fontes de evidências 

utilizadas, permitiram identificar as diferentes percepções e demandas sobre a paisagem 

estudada, assim como as controvérsias socioeconômicas que delas surgem. 

Com o levantamento das contingências físicas e/ou oportunidades apresentadas pelo 

ambiente natural, bem como das sucessivas forças social, econômica e cultural que nelas foram 

influentes, tornou-se possível compreender a paisagem cultural da rota as edificações da Igreja 

Católica em Silveira Martins/RS.  

 

3.4 ESTRATÉGIAS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Por meio da triangulação dos dados coletados, tornou-se possível caracterizar o 

patrimônio inventariado conjuntamente com a paisagem cultural estabelecida. A análise 

oferecida subsidiará a definição de diretrizes para a preservação sustentável da rota de 

edificações de Silveira Martins. Segundo Motta e Rezende (2016), quando se inventaria o 

patrimônio cultural se produz um conhecimento que necessariamente parte do estabelecimento 

de critérios, pontos de vista e recortes sobre determinados universos sociais e territoriais, 

construindo um saber. É uma maneira de valorizar as edificações enquanto patrimônio cultural 

e, indiretamente, promover uma conscientização de preservação sustentável. 

Ao levantar dados do conjunto de 16 edificações, paralelamente, a partir da noção de 

paisagem cultural, tornou-se possível uma caracterização das tramas social, econômica e 
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paisagística, dentre outros aspectos, que as envolvem e que fornecem suporte às práticas 

religiosas nelas realizadas. 

Essa identificação, associada ao vislumbre de possibilidades e oportunidades – pontos 

turísticos de interesse natural ou outros, calendários festivos religiosos e laicos, etc. – 

sinalizaram possíveis caminhos no sentido da construção de uma teia complexa de suporte que 

permita a preservação das edificações, das paisagens e das práticas a elas associadas 

constituindo, assim, uma rota das edificações da Igreja Católica de Silveira Martins/RS. 

De fato, falar em preservação das edificações católicas de Silveira Martins sem uma 

preocupação com o desenvolvimento desta visão mais ampla – a paisagem cultural – parece 

algo restrito a ações pontuais, de duração efêmera, ou fadado a efeitos limitados. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta seção apresenta os resultados da pesquisa. A primeira subseção apresenta o 

contexto do município de Silveira Martins/RS e o inventário das edificações católicas 

distribuídas em seu território. A segunda subseção é dedicada à caracterização das dezesseis 

edificações inventariadas. A terceira subseção, por sua vez, realiza a classificação tipológica e 

apresenta os elementos constitutivos das edificações. Por fim, a quarta subseção apresenta a 

caracterização da paisagem cultural da rota das edificações, como forma de apoio à preservação 

sustentável. 

 

4.1 O MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS/RS E SUAS EDIFICAÇÕES CATÓLICAS 

 

 A fim de apresentar o contexto do município de Silveira Martins/RS, primeiramente, 

são apresentadas notas sobre a história da Quarta Colônia de Imigração Italiana no Rio Grande 

do Sul. Uma vez contextualizado, foram inventariadas dezesseis edificações católicas 

distribuídas no território do município. 

 

4.1.1 Quarta Colônia de Imigração Italiana no Rio Grande do Sul 

 

No Brasil, nos anos 1870 e 1880, buscou-se uma alternativa à utilização da mão de obra 

escrava na agricultura, sobretudo, pelo fim da imigração forçada de africanos e da estipulação 

da Lei do Ventre Livre. Aponta-se que os primeiros italianos chegaram no ano de 1874, com 

foco inicial no cultivo de café do sudeste brasileiro. Nessa época, a Itália passava por um 

acelerado crescimento demográfico, com falta de terras e desemprego (BETHELL, 2012). 

Graças à imigração italiana, a abolição da escravatura não resultou em catástrofe econômica 

para a fazenda de café, como aconteceu em outros setores; pelo contrário, foi devido à 

substituição do braço escravo pelo livre que ela progrediu tanto (HOLANDA, 2004). 

Segundo Holanda (2004), a possibilidade de conseguir um lote de terra dentro de alguns 

anos era o grande chamariz para os imigrantes italianos, que em seu país tinham poucas 

oportunidades semelhantes. Para Giron (1992), a miséria foi o principal fator da imigração. 

Os italianos começaram a chegar em maiores contingentes em meados dos anos 1880. 

Entre 1885 e 1886, foram recebidos cerca de 35 mil imigrantes no Brasil, dos quais 20 mil eram 

italianos. No ano de 1887, dentre os 55 mil novos imigrantes, 40 mil eram italianos. Em 1888, 

por sua vez, dos 135 mil novos imigrantes, cerca de 105 mil eram italianos. Ao total, nos anos 
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1880, o Brasil recebeu em torno de 450 mil imigrantes, dos quais, aproximadamente, 62% eram 

italianos (BETHELL, 2012). 

Deve-se ao imigrante em geral, e no caso de São Paulo especialmente aos italianos, a 

reabilitação do trabalho manual e da terra, que, no Brasil, em consequência do regime 

escravocrata, era considerado degradante. Pouco a pouco o imigrante deixava de ser 

considerado um “escravo branco” porque trabalhava a terra. À medida que se verificava a 

ascensão social do colono assalariado, a ideia de que o trabalho da terra era desonroso 

desaparecia, principalmente porque certo número de colonos das fazendas de café conseguiu, 

depois, destacar-se em vários setores econômicos ou na própria lavoura, ou na indústria, ou no 

comércio (HOLANDA, 2004). 

Inicialmente, a maior parte dos italianos foi para São Paulo, que desde 1884 estava 

subsidiando as passagens dos imigrantes. No entanto, outra parcela de imigrantes rumou ao Sul 

do Brasil, formando colônias de imigração. Sequencialmente, foram estabelecidas colônias de 

imigração italiana nos atuais municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi, Caxias do Sul e 

Silveira Martins. 

Segundo o Pe. Luizinho (SPONCHIADO, 2019), um fato decisivo para a criação da 

Colônia Silveira Martins foi a passagem do imperador Dom Pedro II pela região, em cavalgada 

até a Rendição de 17 de setembro de 1865, em Plena Guerra do Paraguai (1864-1879). O 

imperador percebeu que ali existiam terras despovoadas. 

 Com o fim da guerra, Dom Pedro II concretiza seu plano de colonização. Informou ao 

Ministério dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, em 9 de fevereiro de 1870, 

a ordem de ceder ao governo da Província as terras devolutas, pertencentes ao governo geral. 

Essa área abrangia as terras entre os rios Caí, Antas e seu alto curso, denominado Taquari. Em 

24 de maio do mesmo ano, José Sertório, presidente provincial da época, resolveu denominar 

de Colônia Dona Izabel (atual município de Bento Gonçalves) e Conde d’Eu (atual município 

de Garibaldi) aquelas que se tornaram, respectivamente, a primeira e a segunda colônia de 

imigração italiana do estado. Em maio de 1875, uma terceira colônia é concebida, chamada de 

Campo dos Bugres ou Fundos de Nova Palmira (atual município de Caxias do Sul). Destaca-se 

que as três primeiras colônias foram situadas na região denominada de Serra Gaúcha 

(SPONCHIADO, 2019). 

 Em 1874, o Ministério da Agricultura enviou o engenheiro Dr. Guilherme Greenhalgh 

para a região central do Rio Grande do Sul, como juiz comissário, conforme a Lei de Terras de 

1850. O objetivo da vinda do engenheiro era contrariar o interesse de latifundiários que 
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invadiam, sem direito, imensas áreas que se encontravam despovoadas. Nesse sentido, foram 

demarcados lotes destinados ao processo de colonização na região (SPONCHIADO, 2019). 

Em 1877, conforme Sponchiado (2019), uma leva de aproximadamente 400 russos-

alemães foi direcionada à região central do Rio Grande do Sul, constituindo o denominado 

Núcleo Colonial dos Russos-Alemães. Os mesmos ocuparam o chamado Barracão de Val de 

Buia, atualmente situado no município de Silveira Martins/RS. No local, esses imigrantes se 

depararam com más condições, mortandades, frio intenso, enchentes entre outras situações 

inaceitáveis que culminaram no abandono dos sobreviventes, principalmente, rumo às planícies 

argentinas. 

 Com o fracasso russo-alemão, a administração imperial decidiu povoar a região com 

colonos italianos. Foi então que, no ano de 1877, os primeiros imigrantes italianos chegaram 

ao supracitado barracão, dando início à formação da Quarta Colônia de Imigração Italiana. 

Inicialmente, a mesma foi chamada de Città Nuova, depois Città Bianca e mais tarde de Silveira 

Martins, em homenagem ao seu intercessor no império, Gaspar da Silveira Martins. Com o 

passar dos anos, foram sendo formados outros núcleos coloniais pela região (SPONCHIADO, 

2019). 

A Quarta Colônia de Imigração Italiana localiza-se na região central do Rio Grande do 

Sul, em uma área de transição entre a região de Planalto e a Depressão Central do estado, 

identificando-se como parte da microrregião que forma o Rebordo da Serra Geral. O ponto mais 

alto da Quarta Colônia fica no município de Agudo e o mais baixo no de Restinga Seca 

(NEUMANN, 2003). 

Destaca-se que a criação da Colônia de Silveira Martins foi seguida por outros núcleos 

que receberam um grande número de imigrantes (Figura 01), em territórios atualmente 

correspondentes aos municípios integrantes da Quarta Colônia: Nova Palma, Faxinal do 

Soturno, Ivorá, Dona Francisca, Pinhal Grande, Silveira Martins, Agudo, São João do Polêsine 

e Restinga Seca (SILVEIRA MARTINS, 2019). Trata-se de uma região conhecida pela 

ocorrência de fósseis de dinossauros em seu território, pela gastronomia, belezas naturais, 

artesanato e costumes de diferentes descendências, sobretudo, dos imigrantes italianos. 

Atualmente, existe o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia 

(CONDESUS). Com personalidade jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, essa 

entidade tem por finalidade a realização dos interesses comuns dos entes consorciados na 

implementação de suas múltiplas políticas públicas para o bem da integração e o 

desenvolvimento local e regional dos municípios membros da Quarta Colônia (CONDESUS, 

2018). 
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Figura 01 – Localização e Composição da Quarta Colônia no Rio Grande do Sul 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Entre os objetivos do CONDESUS, destaca-se a intenção de incentivar a proteção do 

patrimônio urbanístico, paisagístico, geológico, paleontológico e turístico da região, bem como 

de promover o patrimônio natural e cultural, material e imaterial, com vistas ao 

desenvolvimento regional (CONDESUS, 2018). 

Ressalta-se que Quarta Colônia foi a que menos se desenvolveu no setor do turismo 

dentre as demais colônias italianas, apesar de possuir condições favoráveis. O turismo pode ser 

desenvolvido em virtude dos potenciais: arquitetônico, religioso, gastronômico, cultural, rural, 

turismo ecológico e de aventura, entre outros. 

O turismo rural, por exemplo, propicia a valorização do ambiente em que está sendo 

explorado, pois tem capacidade de destacar a cultura e a diversidade natural da região, 

proporcionando a conservação e a manutenção do patrimônio histórico, cultural e natural 

(FIALHO, 2003). 

O presente trabalho, baseado na preservação de dezesseis edificações religiosas 

presentes no município a partir da caracterização do patrimônio, bem como da paisagem 

cultural, pode promover a preservação sustentável das mesmas e o turismo local em diferentes 

setores, com retornos para a comunidade. 
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4.1.2 Caracterização do Município de Silveira Martins/RS 

 

De acordo com Righi, Bisognin e Torri (2001), a origem do nome Silveira Martins 

deveu-se ao grande tribuno rio-grandense Gaspar de Silveira Martins, que foi senador do 

Império quando teve início o processo de imigração e colonização no Rio Grande do Sul.  

O núcleo de Santa Maria da Boca do Monte, antes de se tornar colônia Silveira Martins, 

recebeu os imigrantes russo-alemães. Com o fracasso desse ensaio, iniciou-se a colonização 

com os imigrantes italianos, formando a Quarta Colônia de Imigração Italiana no Rio Grande 

do Sul.  

Antunes e Oliveira (1994), ao resgatarem a trajetória da imigração italiana em Silveira 

Martins, simultaneamente, apresentam a história da localidade, hoje um município emancipado. 

A Itália, no século XIX, estava passando por momentos difíceis devido às guerras pela 

unificação do território, oferecendo poucas condições de sobrevivência aos seus cidadãos. Sem 

perspectiva futura de melhora, a insatisfação com o modo que viviam e trabalhavam provocou 

a busca por melhores condições. 

O Brasil, com fim da abolição da escravatura e, consequentemente, a necessidade de 

mão-de-obra para agricultura e colonização de seu território, estimulou a vinda dos italianos 

para colonizar e povoar as suas terras. Foram enviados brasileiros para a Itália de modo a 

promover e incentivar a vinda para o Brasil. 

Propagandeava-se aos italianos uma vida muito melhor no Brasil do que a situação pela 

qual estavam passando. Sendo assim, consideraram a oportunidade de migrar para o Brasil em 

busca das promessas feitas, sem ter ideia de como era o país para onde estavam mudando 

(ANTUNES; OLIVEIRA, 1994). 

Os camponeses não tinham ideia do que realmente era o Brasil, pois se baseavam nas 

falsas propagandas que lhe eram feitas. Os italianos encontravam, no mito da emigração, a 

solução para resolverem seus problemas crucias de sobrevivência (RIGHI; BISOGNIN; 

TORRI, 2001). 

Por outra perspectiva, os proprietários das terras e empresários italianos viam fugir parte 

da mão de obra que exploravam e alguns párocos viam suas paróquias seculares ficarem 

desestruturadas pelo esvaziamento demográfico. Contrários ao êxodo, juntamente com alguns 

parlamentares, foram utilizados jornais e folhetos para dissuadir os “iludidos”, como definiam 

os imigrantes (SPONCHIADO, 2019). 
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Mesmo assim, uma parcela de italianos optou por rumar ao Brasil em busca de melhores 

condições de vida, com passaportes que não davam direito ao retorno para a Itália, mais uma 

informação que desconheciam (RIGHI; BISOGNIN; TORRI, 2001).  

Após a difícil decisão de mudar de país, via de regra, seguiam-se os seguintes passos: 

retirada de passaporte na Prefeitura; venda das posses (poucos possuíam terra), benfeitorias e 

móveis, animais e demais objetos que não podiam ser transportados; embalamento das 

bagagens em baús, caixas, sacas; contratação de uma carroça e carroceiro para transportar a 

mudança até a estação ferroviária mais próxima e; viagem de trem até o porto de partida 

(SPONCHIADO, 2019). A Figura 02 apresenta um contrato de imigrante com a empresa de 

navegação. 

 

Figura 02 – Contrato de imigrante com a empresa de navegação 

 

 

 
Fonte: Sponchiado (2019, p. 37). 

 

Mesmo com receio dos naufrágios, ainda na explanação das supracitadas autoras, 

Antunes e Oliveira (1994), a fé e a oração para que nenhum acidente ocorresse impulsionava 

as suas vindas. Os italianos viajavam nos porões dos navios, abaixo do nível do mar, sem as 

mínimas condições. Aqueles que ficavam doentes durante a longa viagem, e acabavam 

falecendo, eram jogados ao mar envoltos em lençóis. 

Os imigrantes chegaram ao Rio Grande do Sul em 1874, encaminhados ao Norte do 

estado. Em 1875, se estabeleceram no atual município de Caxias do Sul. Passados cerca de dois 

anos, em 19 de maio de 1877, os imigrantes italianos vindos das regiões de Buia, Mantova, 

Feltre, Vêneto (principal) e outras, chegaram à chamada Serra de São Martinho, onde existia 

um barracão de madeira, sem assoalho e nem forro (ANTUNES; OLIVEIRA, 1994). 
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Ao seguir para à Serra São Martinho perceberam que o caminho era de difícil acesso em 

meio ao mato e caminhos com buracos, lama e barro. Os italianos, movidos pela promessa de 

viverem na cidade, sentiram-se enganados diante da realidade que se apresentava. 

As correspondências trocadas entre os que já haviam imigrado e os que permaneceram 

também constituíram um fator de influência em relação à imigração. Observa-se que o mesmo 

fato teve, efetivamente, diferentes caminhos e interpretações (SPONCHIADO, 2019). O Anexo 

A apresenta algumas dessas correspondências. Sponchiado (2019) relata diferentes percepções 

sobre a imigração. 

 
A imigração italiana para o Brasil teve um duplo significado: para uns foi o Canaã, a 

Terra Prometida, onde correm leite e mel; no caso, a realização da cucagna. Para 

outros, e não poucos, representou um Egito, terra de cativeiro, desgraça e miséria. 

(SPONCHIADO, 2019, p. 31). 

 

O barracão de Val de Buia (onde os imigrantes russo-alemães já haviam tido 

experiências negativas), local atualmente correspondente ao Monumento ao Imigrante, em 

comemoração ao centenário da imigração em Silveira Martins (Figuras 03 e 04), era muito 

pequeno para abrigar tantas pessoas. Sem condições de higiene, as doenças infectocontagiosas 

se proliferavam com rapidez. Muitas famílias foram duramente dizimadas no barracão, muitos 

acabavam sendo enterrados vivos ao apresentar sintomas, dentro de pipas, barris de bolachas 

ou enrolados em folhas de bananeiras.  

 

Figura 03 - Monumento ao Imigrante, 

atualmente 

 

Figura 04 - Monumento ao Imigrante, 

durante sua construção 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo Museu do Imigrante de Silveira 

Martins. 
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Um cemitério (Figuras 05 e 06), em que os imigrantes que faleciam eram enterrados, 

encontrava-se próximo ao barracão. Atualmente, ainda é possível identificar esse local graças 

a uma placa disposta em uma pedra, a qual traz uma breve descrição de sua história. Essa 

descrição é a seguinte: 

 
Demarcação da área do antigo cemitério de Val de Buia 

Para a história, a morte de alguns homens pouco ou quase nada significa. Como a 

história é história de histórias, estes homens de número indefinido adquirem hoje 

significado para muitos.  

Estes imigrantes que a nossa história conta que aqui, neste local, foram enterrados em 

1877, mortos pelas pestes da miséria e do abandono, deram os primeiros passos no 

doloroso processo de ocupação e desenvolvimento da região centro oeste do nosso 

estado. 

A estes imigrantes esquecidos, que a nossa débil memória transformou em anônimos, 

a homenagem dos descendentes da Quarta Colônia Italiana do Rio Grande do Sul. 

Silveira Martins, 16 de maio de 1993. 

Prefeitura Municipal de Silveira Martins 

Secretaria de Cultura e Turismo 

 
 Conforme depoimentos de antigos moradores próximo ao local, a área do cemitério era 

maior que a demarcada atualmente, correspondente ao dobro da área que está delimitada. As 

Figuras 05 e 06 apresentam, respectivamente, a área do local do cemitério e a pedra cuja placa 

informativa está inserida. 

 

 

Figura 05 - Área do antigo cemitério Figura 06 – Pedra com placa informativa 

 

  

Fonte: Acervo do autor (2019). Fonte: Acervo do autor (2019). 
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Dotto (1987) apresenta a descrição deixada por Antonio Cereta, professor que vivenciou 

o barracão. 

 
O barracão era um salão só, não tinha repartições, muito menos quartos, nem assoalho 

e nem forro, nem nada. Para as famílias se colocarem, havia uma espécie de prateleira 

de três a quatro andares, cada um armava seu dormitório como podia. Não havia 

cozinha, cada família prepara sua comida ao ar livre. (DOTTO, 1987, p.7). 

 

Após ter chegado a segunda leva de imigrantes italianos ao Barracão de Val de Buia, 

para facilitar-lhes a vida, deu-se início à construção da Estrada Geral que ligava a Colônia 

Silveira Martins à Santa Maria. Iniciada em 1879 pelos imigrantes pioneiros, que haviam 

acampado em Val de Buia, levou dois anos até ser concluída. Numa extensão de 18 quilômetros, 

passava por Val de Buia, Arroio Grande e São Marcos. Posteriormente, a estrada foi prolongada 

até Santa Maria, pelo Leste, sendo inaugurada em 1882 (RIGHI; BISOGNIN; TORRI, 2001). 

As Figuras 07 e 08 apresentam o processo de transformação da via próxima ao Barracão. 

Enquanto a Figura 07 apresenta a estrada cuja construção foi iniciada em 1879, a Figura 08 

apresenta a via asfaltada em imagem atual. 

 

Figura 07 – Estrada inicial 

 

Figura 08 – Atual VRS-304 

  

Fonte: Righi, Bisognin e Torri (2001, p. 64). Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Com as novas levas de imigrantes chegando, foram levantados outros dois galpões que, 

mesmo assim, não bastaram para acomodar as novas expedições com mais de 170 famílias 

chegadas em 1878 (RIGHI; BISOGNIN; TORRI, 2001).  

Com o número expressivo de mortes, e a falta de condições em Val de Buia, o governo 

brasileiro resolveu demarcar os lotes de terra que ficavam no alto da serra de São Martinho 

(Figura 09). Esses lotes, ocupados pelas famílias italianas, originaram a colônia de Silveira 

Martins, atualmente município (ANTUNES; OLIVEIRA, 1994). 
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Figura 09 – Mapa do Núcleo Colonial 

 

 

 

Fonte: Sponchiado (2019). 

 

O coronel Conrado Niemayer, enviado do Governo para inspecionar a colônia, deu 

ordens para a distribuição dos lotes, para apressar a formação do plano topográfico e obrigar os 

contratantes a fornecer a cada família os instrumentos necessários: um machado, uma foice, um 

facão e uma enxada, como também sementes de feijão, milho e batatas. A cada chefe de família 

fez entregar 80$000 réis para a construção de casa de madeira, com as dimensões de 8 metros 

por 4 (RIGHI; BISOGNIN; TORRI, 2001).  

Conforme informações disponibilizadas no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal 

de Silveira Martins (2017), também se originaram outros núcleos para receber o grande número 

de imigrantes que chegavam na região e que hoje formam os municípios da Quarta Colônia 

(Nova Palma, Faxinal do Soturno, Ivorá, Dona Francisca, Pinhal Grande, São João do Polêsine, 

Agudo e Restinga Sêca). 

 

No quarto ano de colonização, os colonos começaram a exportar gêneros alimentícios 

para Santa Maria (1881). O milho era vendido por 2.000 mil réis o saco, o feijão a 

3.000 réis o saco, o arroz com casca, também a 3.000 réis o saco, o difícil era o 

transporte. O produto era transportado por cavalos, burros e carretas. Não havia tempo 

determinado para chegar em Santa Maria e nem voltar. Tudo podia acontecer. Por 

isso, os transportadores saíam em grupos, prevenidos com alimentos e agasalhos. 

[...] 

Em 1882, foi inaugurada a estrada que vai de Santa Maria à sede da colônia. (Camobi). 

Em 1884, o Dr. Manuel de Siqueira Couto completou a estrada geral, da sede da 

colônia, Val de Buia, até Silveira Martins, 18km. Mais tarde, completou a que vai a 

Núcleo Sotorno (Nova Palma), 35km. (SILVEIRA MARTINS, 2017). 
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Em todo o território do distrito, em 1913, contabilizavam-se: 407 casas, 4.000 

habitantes, 2 hotéis, 155 carroças de 4 rodas, 33 carretas de duas rodas, 5 escolas e 1 colégio 

misto (com internato e externato). Em relação a esse período, Saquet (1999) relata sobre o 

cotidiano: 

 

“No início da colonização em Silveira Martins, as atividades sociais desses imigrantes 

eram limitadas às religiosas e, sobretudo nos dias festivos e domingos. [...] “após a 

missa, aproveitavam para fazer compras e jogar bocha e baralho (Tressette) sempre 

acompanhados do vinho. ” (SAQUET, 1999, p. 93). 

 

Somente no dia 11 de dezembro de 1987 Silveira Martins foi emancipada de Santa 

Maria. Hoje, o município tem como base da economia sua agricultura. Além disso, o turismo 

leva muitos visitantes à cidade, os quais buscam a gastronomia, apreciação a paisagens naturais 

e arquitetônicas e eventos religiosos. 

De acordo com dados do IBGE (2017), a população de Silveira Martins foi estimada em 

2.481 habitantes no ano de 2017. A área territorial do município é de 119,287 km2 com 

densidade demográfica de 20,68 hab/km². Possui 43,3% de seus domicílios com esgotamento 

sanitário adequado, 85,9% de seus domicílios urbanos encontram-se em vias públicas com 

arborização e 41,4% em vias públicas com urbanização adequada (presença de pavimentação, 

meio-fio, bueiro e calçada). 

Atualmente, a base de sua economia é a agricultura, sobretudo pelos cultivos de feijão, 

soja, milho e batata. O turismo também tem destaque em Silveira Martins, com atrativos 

gastronômicos, naturais e religiosos (ver Apêndice B), tendo estabelecido, no ano de 2017, o 

Plano Municipal de Turismo e Cultura de Silveira Martins 2017-2027 (SILVEIRA MARTINS, 

2017). 

Com o passar dos anos, a Imigração Italiana é sempre homenageada como é o caso do 

Monumento do Sol que simboliza os 120 anos da Imigração Italiana no Estado (localizado na 

RS-287), visualizado na Figura 10. 

Na Figura 11 é possível visualizar a localização de Silveira Martins em relação ao Rio 

Grande do Sul e à cidade de Santa Maria. O município está distante 32 km de Santa Maria, 312 

km de Porto Alegre, 110 km de Santa Cruz do Sul e 101 km de Cachoeira do Sul.  
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Figura 10 – Monumento do sol 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Figura 11 – Localização de Silveira Martins e Santa Maria no Rio Grande do Sul 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Silveira Martins encontra-se em uma região entre depressões e patamares (Figura 12). 

Localizada na borda do Planalto, apresenta relevo característico de morros e a hidrografia é 
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caracterizada por águas rápidas encaixadas nos vales. Essa combinação relevo-hidrografia 

resulta em diversas cascatas e cachoeiras espalhadas pela região.  

 

Figura 12 – Relevo de Silveira Martins, em relação ao Brasil e ao Rio Grande do Sul 

 

 
 

Fonte: IBGE (adaptado). 

 

O relevo acidentado impediu uma degradação ambiental em escala maior. Em encostas, 

é necessária a utilização da agricultura manual e, em algumas delas, manteve-se a vegetação 

natural, pois se mostra impraticável o cultivo devido ao declive. 

A vegetação é caracterizada por árvores de madeira nobre (angicos, araucárias, 

jacarandás entre outras). Silveira Martins tem como vegetação natural a Floresta Estacional 

Decidual. O clima é subtropical com chuvas regulares, invernos frios e úmidos com baixas 

temperaturas e verão úmido. 

Através das imagens de satélite 3D (Figuras 13 e 14) nota-se, em vermelho, a marcação 

do perímetro urbano de Silveira Martins e, em amarelo, a marcação da VRS-304. É possível 

visualizar os morros e os locais mais planos da região. 
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Figura 13 – Topografia de Silveira Martins, relação do perímetro urbano (vermelho) com a 

VRS-304 (amarelo) 
 

 
 

Fonte: Google Earth (adaptado). 

 

Figura 14 – Topografia de Silveira Martins, relação do perímetro urbano (vermelho) com a 

VRS-304 (amarelo) 
 

 
 

Fonte: Google Earth (adaptado). 

 

O transporte coletivo de Santa Maria para Silveira Martins acontece cinco vezes ao dia 

durante a semana, entre às 06:45 e às 17:45. Nos finais de semana, por sua vez, os horários são 

reduzidos.  

  

4.1.2.1 Notas sobre o Patrimônio Cultural de Silveira Martins/RS 

 

As notas que seguem referem-se a ponderações realizadas por Santin e Isaia (1990) 

sobre o patrimônio histórico-cultural de Silveira Martins, umas das poucas fontes disponíveis. 

Relativamente à preservação do patrimônio cultural, Santin e Isaia (1990, p. 9) apontam 

que a mesma consiste em “reencontrar as raízes e as bases dos projetos que, de alguma forma, 

conduziram uma comunidade ao estágio atual de desenvolvimento”. Quanto ao contexto de 
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Silveira Martins, esses autores tecem considerações sobre os reflexos da imigração na formação 

do município: 

 

Os estudos e pesquisas desenvolvidos sobre a imigração no Rio Grande do Sul 

possibilitaram estabelecer o nível de contribuição específica de cada etnia na definição 

de fisionomia sócio-cultural, política e econômica do Estado. Ao mesmo tempo, cada 

grupo étnico pode, sem restrições, restabelecer sua identidade com base na 

nacionalidade de origem, e revitalizar suas características culturais originais. 

A Silveira Martins de hoje não é apenas o resultado das decisões de seus habitantes 

atuais, ela é, certamente, o fruto das decisões que foram tomadas desde a sua fundação. 

Silveira Martins de hoje já estava traçada, em suas bases, na cabeça dos pioneiros que, 

saindo de Val de Buia, subiram o morro e aqui lançaram os alicerces físicos, sociais, 

políticos, econômicos e religiosos da Cittã Nuova. Essa Cittã Nuova transformou-se 

na verdadeira arca onde se depositaram as esperanças que haviam nascido na Itália, 

que duramente sobreviveram na sofrida travessia marítima e que teimosamente 

resistiram à longa e trágica espera no barracão em Val de Buia, la Cittã Bianca. 

(SANTIN; ISAIA, 1990, p. 9-10). 

 

Após essa contextualização, Santin e Isaia (1990) reforçam a importância do 

conhecimento da situação atual do patrimônio para a elaboração de projetos futuros: 

 

O conhecimento claro e profundo da situação atual é um fator indispensável para se 

ter segurança na elaboração de projetos futuros. Portanto, este empreendimento de 

recuperação do patrimônio histórico-cultural da Quarto Colônia deve ser uma tarefa a 

ser assumida por todos aqueles que desejam ver a ex-Colônia de Silveira Martins 

colocada no mesmo nível de suas coirmãs, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e 

Garibaldi; e não continuar sendo considerada a prima pobre ou continuar no 

esquecimento. (SANTIN; ISAIA, 1990, p. 11). 

 

Nesse sentido, Santin e Isaia (1990) apresentam uma compreensão da situação do 

patrimônio histórico-cultural de Silveira Martins:  

 

Silveira Martins, bem como grande parte das localidades de seu antigo território, 

mantém quase intactas suas paisagens nestes últimos cinquenta anos. Especialmente 

em áreas urbanas e as moradias rurais, conservam os principais traços de sua 

fisionomia original. Os monumentos mais importantes continuam quase intocáveis. 

Toda essa situação, que, para o geógrafo, representa os sinais mais evidentes da 

decadência, para o pesquisador que quer recuperar o patrimônio cultural constitui-se 

na maior garantia dos seus objetivos. Aqui, não resta dúvida, o desenvolvimento 

industrial, em lugar de progredir, regrediu. O potencial econômico também não 

cresceu. A força comercial, foi em suas linhas gerais, profundamente abalada. A 

população, nos últimos anos, sofreu uma parada e mesmo uma diminuição em seu 

crescimento. O êxodo rural passou de 50%. Tais fatos, apesar de tudo, tornaram-se, 

com o passar do tempo, benéficos para a preservação do patrimônio cultural. 

(SANTIN; ISAIA, 1990, p. 11). 

 

Sobre a situação recente do patrimônio de Silveira Martins, em entrevista ao Diário de 

Santa Maria (2017), Edir Bisognin (coautora do livro Povoadores da Quarta Colônia: 



60 

Contribuições do Imigrante Italiano na Quarta Colônia: contribuições do Imigrante Italiano 

na Quarta Colônia Imperial de Silveira Martins) afirma que:  

 

Esse patrimônio herdado dos colonizadores hoje é pouco explorado. Ao contrário das 

cidades da Serra Gaúcha, a Quarta Colônia não se voltou ao seu potencial turístico em 

busca do desenvolvimento. Segundo Edir, que foi vice coordenadora do curso de 

Turismo no Centro Universitário Franciscano (Unifra) por 10 anos, é preciso haver 

mais investimento na área, inclusive do setor privado. Isso não significa 

descaracterizar a história, mas permitir que seja preservada. Um exemplo é o que vem 

acorrendo em Silveira Martins, que está ampliando sua vocação gastronômica. 

(DIÁRIO DE SANTA MARIA, 2017, p. 20-21).  

 

Santin e Isaia (1990) apresentam o exemplo da cidade de Parati, no Rio de Janeiro, como 

um caso de referência sobre a preservação do patrimônio histórico e cultural.  Essa cidade, a 

qual sofreu acentuado declínio no século XVII, chegando a ter sua população reduzida de 16 

mil habitantes para apenas 600, obteve êxito ao ser protegida das mudanças impostas pelo 

progresso científico e tecnológico ou da industrialização. Hoje, Parati é um patrimônio histórico 

e cultural da humanidade, e um centro histórico internacional. 

 

4.1.3 Edificações Católicas em Silveira Martins/RS 

 

Os primeiros imigrantes italianos eram muito religiosos. A primeira missa foi rezada em 

Silveira Martins em maio de 1878 pelo Pároco de Santa Maria, Cônego José Marcelino de 

Souza Bittencourt. O local foi enfeitado com lençóis, colchas, galhos de árvores e flores 

silvestres. Na hora da consagração, Cristo foi saldado com uma salva de tiros de armas de fogo, 

espingardas e trabucos da época (DIOCESE DE SANTA MARIA, 1985). 

Conforme Libraga e Becker (2015), a partir da exposição trazida por alguns 

historiadores, é possível compreender que a organização da comunidade estabelecida em 

Silveira Martins está atrelada à religião, bem como a sua identificação étnica. Os imigrantes 

necessitavam da presença de elementos sagrados, assim construíam suas capelas, que 

acompanham as linhas divisórias de cada localidade. Buscavam, primeiramente, o atendimento 

espiritual e só depois se preocupavam com a vida material e social. 

Nas palavras de Dotto (1987, p. 54), “a religiosidade e a moralidade da colônia de 

Silveira Martins (RS) evidenciam-se sempre pela numerosa frequência aos santos sacramentos, 

à santa missa e às demais cerimônias religiosas e orações cotidianas em família”. Nesse sentido, 

destaca-se que Barichello (2010) apresentou um rol prévio de edificações consideradas como 

igrejas, capelas e oratórios católicos em Silveira Martins (RS). Cumulativamente com a 
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realização de levantamentos documentais, bem como de observações in loco, o Quadro 05 

apresenta esse rol e a localização de cada edificação, com imagens atualizadas. 

 

Quadro 05 – Edificações Católicas em Silveira Martins (RS) 

(continua) 

Nome Local Imagens 

1.  Igreja Matriz Santo Antônio 

de Pádua 

Sede 1 2 

2. Capela Nossa Senhora do 

Bom Conselho 

Sede 

3. Capela Nossa Senhora 

Aparecida 

Vila Brasilia 3   4 

 

4. Capela Nossa Senhora do 

Rosário 

Linha do 

Rosário 

5. Capela São Luiz Gonzaga Vila Catani  5                                          6 

6. Capela Nossa Senhora das 

Graças e Santa Bárbara 

Linha Três 

7. Santuário Diocesano de Nossa 

Senhora da Pompéia e Nossa 

Senhora Menina 

Linha 

Pompéia 

 7                                         8              

8. Capela Santa Inês Linha Duas 

9. Capela Santo Anselmo e 

Nossa Senhora de Fátima 

Linha Base 9     10 

10. Capela São João Batista 

 

Val de Buia 
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Quadro 05 – Edificações Católicas em Silveira Martins (RS) 

(conclusão) 

Nome Local Imagens 

11. Capela São Roque Linha Seis 

Sul 

   11 12  

                                          

12. Oratório Peregrinos da Paz Linha Base 

 

13. Santuário de Nossa Senhora 

da Saúde 

Linha Quarta  13  14  

 

14. Capela São Vitor e Santa 

Corona 

Val Feltrina  

15. Capela São Valentim Linha Seis 

Norte 

15 16 

 

16. Santuário de Nossa Senhora 

de Monte Bérico 

Val Veronês  

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Barichello (2010) e dos dados da pesquisa. 

 

As edificações estão distribuídas por todo o território de Silveira Martins, se 

equiparando em área de abrangência com a cidade vizinha Santa Maria (Figura 15). Três 

edificações estão localizadas no perímetro urbano e, as outras treze, distribuídas pela zona rural 

(Figura 16). 

Algumas das edificações têm difícil acesso, pois as estradas que levam até elas são 

estreitas e de chão batido, ficando escorregadias em períodos de chuva. A Figura 17 demonstra 

os acessos às edificações, partindo do perímetro urbano de Silveira Martins. 
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Figura 15 - Relação entre a área de abrangência das edificações religiosas de Silveira Martins 

e o município de Santa Maria 

 

 
 

Fonte: Google Earth (adaptado). 

 

Figura 16 - Localização das igrejas, capelas e oratórios de Silveira Martins 

 

 

 

Fonte: Google Earth (adaptado). 

Nota: Em rosa, o perímetro urbano do município de Silveira Martins. 
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Figura 17 - Demarcação dos acessos entre as edificações 

 

 

 

Fonte: Google Earth (adaptado). 

Notas: Em rosa, o perímetro urbano do município de Silveira Martins. 

 

Segundo a Arquidiocese de Santa Maria (2016, p. 7), “em 15 de agosto de 1910, o Papa 

São Pio X criou as Dioceses de Santa Maria, Pelotas e Uruguaiana. Porto Alegre foi elevada à 

categoria de Sede Metropolitana”. 

A Paróquia de Santo Antônio de Pádua em Silveira Martins pertence à Arquidiocese de 

Santa Maria, que engloba as seguintes paróquias e localidades: Cacequi, Dilermando de Aguiar, 

Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Itaara, Ivorá, Jaguari, Julio de Castilhos, 

Mata, Nova Esperança do Sul, Nova Palma, Pinhal Grande, Quevedos, Restinga Seca, São João 

do Polêsine, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Silveira 

Martins, Tupanciretã, Vila Nova do Sul, Paróquia Arroio Grande, Paróquia Boca do Monte, 

Paróquia da catedral, Paróquia da Glória – Camobi, Paróquia da Ressurreição, Paróquia N. S. 

Aparecida , Paróquia N. S. das Dores , Paróquia N. S. de Fátima, Paróquia N. S. do Rosário, 

Paróquia N. S. Medianeira, Paróquia Perpétuo Socorro, Paróquia Santa Catarina, Paróquia 

Santo Antônio, Paróquia São João Ev., Paróquia São José do P., Paróquia Senhor do Bom Fim 

(Figura 18). 
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Figura 18 – Constituição da Arquidiocese de Santa Maria 

 

 

 

Fonte: Arquidiocese de Santa Maria (2016). 

 

A paróquia de Santo Antônio de Pádua em Silveira Martins, além da Igreja Matriz, tem 

os seguintes vínculos: Capela Santa Inês, Capela Santo Anselmo e Nossa Senhora de Fátima, 

Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Pompéia e Nossa Senhora Menina, Capela Nossa 

Senhora das Graças e Santa Bárbara, Capela São Roque, Capela São João Batista, Capela São 

Valentim, Capela São Luiz Gonzaga, Capela São Vitor e Santa Corona, Santuário de Nossa 

Senhora da Saúde, Capela Nossa Senhora Aparecida e Capela Nossa Senhora do Rosário. 

Assim, essa paróquia possui vinculação com 13 templos católicos dentre as 16 edificações 

apresentadas no Quadro 01. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES CATÓLICAS  

 

 Esta seção expõe as caracterizações individuais das dezesseis edificações inventariadas, 

relativamente aos aspectos: acesso, entorno, história, levantamentos arquitetônico e fotográfico, 

festejos e atividades religiosas. Tais levantamentos foram subsidiados pelo roteiro de 

informações contidas na ficha de inventário disposta no Apêndice A. O Apêndice C, por sua 

vez, apresenta as fichas de todas as edificações inventariadas. 
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4.2.1 Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua  

  

A Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua destaca-se pelo expressivo valor cultural e está 

localizada em frente à praça Giuseppe Garibaldi, na esquina com as ruas Antônio Sório e 

Francisco Guerino, no perímetro urbano de Silveira Martins, em uma área de predomínio misto 

(residencial e comercial), conforme apresenta a Figura 19. É possível perceber a demarcação 

das quadras, ruas largas com calçamento em paralelepípedos e asfalto. A região é bastante 

arborizada, as edificações são predominantemente baixas, de até dois pavimentos e ainda 

mantém características da época de construção. 

 O terreno em que a edificação está inserida é bastante arborizado e com áreas 

permeáveis. A edificação foi alocada em sua lateral e a torre, construída anos depois de sua 

concepção, teve parte de sua superfície alocada fora do terreno. Além da torre, ainda se encontra 

um pequeno oratório no mesmo terreno, no lado direito à edificação, o qual pertence à Igreja 

Matriz Santo Antônio de Pádua. 

  

Figura 19 - Relação da edificação com o entorno 

 

 

 

Fonte: Google Earth Pro. 

 

O acesso de Santa Maria até a Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua se dá inteiramente 

por asfalto em boas condições. No percurso, o visitante encontra restaurantes, tais como: 

Cantina Della Campagna, Restaurante Val de Buia, Loro Café Colonial. Além da gastronomia, 

o visitante é presenteado por paisagens naturais e acesso ao mirante Monumento ao Imigrante 

(local onde esteve o barracão durante a chegada dos imigrantes). 

A edificação situa-se em uma área plana com altitude de 428 metros (Figura 20). Além 

de ser um ponto turístico, a mesma está próxima aos tradicionais restaurantes La Sorella e 
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Vitelio Ristobaretto, lanchonetes, supermercados, comércio local e pontos de visitação, a 

exemplo do Museu do Imigrante e demais edifícios pertencentes ao centro histórico. 

 

Figura 20 – Topografia da região em que está inserida a Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua 

 

 

 

Fonte: Google Earth (adaptado). 

 

No acesso, via VRS-304, encontra-se um capitel (Figura 21), localizado em frente ao 

Restaurante Val de Buia, o qual foi construído por Julio Aita como pagamento de uma 

promessa. 

 

Figura 21 – Capitel construído por Julio Aita 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Sobre a história da Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua, Righi, Bisognin e Torri (2001) 

explanam acerca da trajetória de Silveira Martins desde o ano de 1884. Sendo assim, as notas 
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que seguem estão contidas no livro “Povoadores da Quarta Colônia”, de autoria dos 

supracitados autores. 

No dia 26 de junho de 1884, Silveira Martins foi elevada à categoria de Paróquia. Na 

ocasião foi então nomeado, como o primeiro pároco, o Pe. Antonio Sorio, que tomou posse no 

dia 15/08 do mesmo ano, transferindo-se do Vale para a Sede.  

 Entre as obras feitas pelo Pe. Sorio, deu-se a construção da Igreja Matriz (Figuras 22 e 

23), tendo sido lançada a pedra fundamental em 09/02/1890. A construção possuía as seguintes 

dimensões: 3 m de comprimento, 11,60 m de largura (na parte interna), e 7,60 m de altura. 

Faltava a conclusão do piso e, por ser baixa e sem revestimento, era de aspecto triste. No início, 

o Diretor Couto mandou construí-la segundo um projeto seu, mas encontrou resistência do 

povo, pois “se parecia mais com um teatro do que com uma igreja”. Sentindo-se magoado, 

retirou-se da construção. 

 

Figura 22 – Igreja Santo Antônio 

 

Figura 23 – Igreja entre 1914 e 1916 

 

 
 

Fonte: Righi, Bisognin e Torri (2001, p. 96). 

 

Fonte: Righi, Bisognin e Torri (2001, p. 96). 

 

 

 Para a conclusão da obra, os participantes da comissão de construção, juntamente com 

o vigário, estabeleceram uma taxa de 12$000 réis para cada família. Foi então revestida a capela 

maior e, somente no dia 26/02/1893, foi abençoada e aberta ao público. Entre os anos de 1892 

e 1897, o Sr. Angelo Fael, habilidoso pintor de Treviso, realizou as pinturas atrás do altar-mor. 

Entre os objetos adquiridos pelo Pe. Sorio consta um sino, que custou a soma de 1.200$000 

réis; dois altares laterais; castiçais; cruz paroquial e outros. 
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 O Pe. Sorio “participava de muitos afazeres que reduziam seu tempo para as tarefas 

sacerdotais, atraindo sobre si ódios e inimizades”. “Em 29-12-1899, Pe. Sorio foi encontrado 

na Estrada Geral, caído de seu cavalo e gravemente ferido no baixo ventre, vindo a falecer a 2-

1-1900” (RIGHI; BISOGNIN; TORRI, 2001). 

 O Pe. Sorio foi substituído pelo Pe. Matthias Schoenauer, palotino, oriundo da 

Alemanha. Logo que chegou, reativou as obras da Igreja Matriz, construindo o assoalho de 

tijoletas, fez completar o altar-mor e adquiriu o púlpito. Em 09/07/1906, foi substituído pelo 

Pe. Frederico Schwinn.  

 Em 1906, Pe. Schwinn limitou-se a tomar conhecimento da Freguesia, visitando as 

famílias e benzendo as casas, pois este sempre fora um costume italiano. No ano seguinte, 

propôs a elevação da estrutura da Igreja Matriz. A pesada armação do telhado foi inteiramente 

erguida por meio de guinchos e muitos sacrifícios. 

Nos anos subsequentes fizeram-se os preparativos para a construção da torre da igreja 

de Silveira Martins (Figuras 24 e 25), cuja planta, executada pelo Pe. Schwinn, obteve 

aprovação da autoridade diocesana, mas somente no dia 24/06/1915 foi lançada a pedra 

fundamental. Nesse mesmo ano a obra alcançava 5 metros de altura, feita com tijolos, sobre 

uma base de pedra, sendo que nos três anos seguintes a obra foi pintada rusticamente. O espaço 

destinado ao Coro, nos fundos da igreja, foi construído entre 1917 e 1918. 

 

Figura 24 – Torre sendo construída 

 

Figura 25 – Torre em 1996 

  
 

Fonte: Righi, Bisognin e Torri (2001, p. 99). 

 

Fonte: Acervo Celito Dalmolin (1996) apud Righi, 

Bisognin e Torri (2001, p. 99). 
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Figura 26 – Interior da torre 

 

Figura 27 – Máquina do relógio da torre 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Acredita-se que a inspiração para a construção da torre tenha vindo da cidade de Caorle, 

na região de Vêneto, na província de Veneza, na qual se encontra a catedral de Santo Estevão, 

construída em 1038. Sua torre (Figura 28) foi construída 10 anos após a sua inauguração, com 

48 metros de altura, estilo românico e finalização em formato de cone. Essa assemelha-se à 

torre da Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua, que possui 40 metros de altura (Figura 29). 

 

Figura 28 - Torre Catedral de Santo Estevão Figura 29 - Torre Igreja Matriz Santo 

Antônio de Pádua 

 

  

 

Fonte: Google Earth Pro. 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
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A Figura 30 apresenta a planta baixa da Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua, por meio 

da qual é possível identificar a distribuição dos ambientes, como: nave, cruzeiro, transepto, 

altar-mor, sacristia, projeção do coro e o local da torre. 

 

Figura 30 – Planta baixa da Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Embora todas as paredes da edificação sejam largas e sólidas, as da torre se destacam, 

na medida em que passam de um metro de espessura. A planta possui suas laterais espelhadas, 

mas, na sacristia da esquerda, nota-se que foi adicionado posteriormente um sanitário, utilizado 

internamente. 

A igreja possui 429 m² e tem capacidade para 173 pessoas sentadas na sua nave central. 

Possui uma porta principal e duas portas laterais para acesso dos devotos. 

Apresenta estilo neoclássico e linhas simples. A fachada possui simetria e um frontão 

triangular (Figura 31), arcos plenos e óculo redondo. Nas portas ainda é possível ver os 

ramicelos entalhados (Figura 33). A torre cilíndrica pode ser visualizada nas Figuras 32 e 34. 
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Figura 31 - Inserção da igreja na paisagem 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Figura 32 - Vista frontal e lateral 

 

 

Figura 33 – Ramicelos entalhados 

 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

Figura 34 - Prédios históricos do entorno 
 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
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No seu interior é possível ver colunas estilo dórico (Figuras 35 e 36). O forro e as 

paredes receberam novas pinturas em 1958 (Figuras 38 a 40), pelo artista Ângelo Lazzarini (na 

Figura 43 é possível ver um esquema de distribuição das pinturas no forro). O piso possui 

ladrilhos hidráulicos1 com rosáceas continuados por ladrilhos claros e escuros formando um 

tabuleiro (Figuras 35 e 37). Toda a igreja possui vitrais decorados (Figura 42) que com a 

incidência do sol reproduzem suas cores para o interior da igreja. 

 

Figura 35 - Vista panorâmica da igreja 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

Figura 36 - Porta principal, mezanino 

e escada em espiral 

 

Figura 37 - Piso em ladrilho hidráulico 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

                                                           
 

 

1 Eram feitos artesanalmente, a partir de uma combinação de pó de mármore, cimento e corantes. 
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Figura 38 – Pinturas e detalhes próximos ao 

altar 

 

Figura 39 - Pinturas no forro 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

Figura 40 - Pintura no forro (altar) Figura 41 - Detalhes das colunas, arcos e 

escada em espiral 

 

  

 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 
Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

Altamir Moreira disserta acerca da Pintura Mural Religiosa de Ângelo Lazzarini nas 

igrejas da Quarta Colônia, referindo-se à igreja de Silveira Martins: 

 

Conforme depoimento de Severino Belinaso a igreja de Silveira Martins possuía uma 

antiga pintura, realizada entre 1929 e 1930, por dois pintores italianos (cuja identidade 

não soube precisar). Esta obra mais tarde teria sido danificada, devido a exsudação 

das paredes [...] Lazzarini não segue a antiga icnografia. (MOREIRA, 2000 p.102). 
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Outro detalhe interessante é a escada em espiral. Embora provavelmente o formato da 

escada tenha sido escolhido para vencer o pé direito, sua forma possui delicadeza, sua confecção 

se deu artesanalmente em madeira (Figura 41). A mesma serve para levar os corais ao 

mezanino, propiciando o canto durante as missas. Destaca-se que, atualmente, a igreja possui 

um grupo de canto. 

 

Figura 42 – Vitrais da igreja Figura 43 – Esquema de distribuição temática 

dos murais de Lazzarini, no forro da igreja 
 

  

Fonte: Acervo do autor (2018). Fonte: Moreira (2000, p. 181). 

 

A edificação possui um bom estado de conservação, o qual está atrelado ao uso semanal 

e visitas diárias. Entende-se que, quando a população se apropria de uma edificação, 

simultaneamente, ocorre sua preservação sustentável. Mantém-se através dos festejos, doações 

espontâneas de pessoas físicas e jurídicas, dízimos, entre outras formas de arrecadação 

financeira. 

No terreno em que se encontra a Igreja Santo Antônio também existe um oratório 

(Figura 45). O mesmo é revestido em pedra e traz um estilo arquitetônico diferente ao visto na 

Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua, pois, já em sua porta, é possível perceber o arco ogival, 

que denota um estilo gótico. Sua planta é simples, com uma área de 8.2 m² (Figura 44). 
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Figura 44 – Planta baixa oratório da Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O seu interior é pequeno, porém rebuscado. Em ótimo estado de preservação, o piso 

possui ladrilhos hidráulicos com florais (Figura 48) e as paredes pintadas em tons de azul 

(Figura 47).  O altar é feito em madeira, com belos entalhes em madeira, e a imagem principal 

é a de Nossa Senhora de Schoenstatt (Figura 46). O oratório fica aberto durante o dia e é 

frequentado pela comunidade para a realização de orações e terços. 

 

Figura 45 - Fachada 

 

Figura 46 - Interior 

  

 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
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Figura 47 - Detalhe forro 

 

Figura 48 - Detalhe piso 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

O Salão Paroquial da Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua foi construído na década de 

1940, por Benedito João de Deus Rorato (Bento), Primo e Ângelo Zanini, em uma área cedida 

pelo Governo do Estado à Mitra Diocesana de Santa Maria. Em estilo Art Deco, sua principal 

função é a de sediar as festas religiosas da Paróquia Santo Antônio de Pádua (Figura 49). Dentre 

elas, destaca-se a festa do padroeiro, que ocorre anualmente no segundo domingo de junho e é 

antecedida por tríduos e quermesses. Outrora, costumavam ser realizados no Salão Paroquial 

eventos religiosos tradicionais, tais como o Baile de Epifania e as festas de Páscoa, além de 

festas de casamento e outros momentos de confraternização. Nos domingos, o local se concebeu 

como um ponto de encontro. 

 

Figura 49 - Fachada do Salão Paroquial 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
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No prédio havia um paradouro (sacada), com área igual a do hall de entrada coberto, 

que existe ainda hoje no pavimento térreo, e formava uma espécie de mezanino. Após algumas 

reformas, a sacada foi fechada para abrigar salas de catequese da Paróquia. 

É no salão paroquial que acontecem os festejos da igreja. Os preparativos iniciam 

semanas antes da festa, desde a arrecadação dos alimentos doados pelas famílias até o preparo 

dos almoços e demais produtos coloniais comercializados. De acordo com a comunidade, as 

doações diminuem a cada ano e alguns itens acabam sendo comprados. Nas semanas anteriores 

ao festejo, os moradores do entorno, e até de outras comunidades, se reúnem diariamente para 

organizar e preparar os alimentos que serão servidos e comercializados no dia da festa. 

Os veteranos estão sempre presentes nesses momentos de organização, repassando suas 

experiências e ensinamentos que transcorrem gerações. Esse apoio é fundamental para o 

destaque e chamamento de um grande número de pessoas para os eventos. São os chamados 

“festeiros”, pessoas que se doam e, às vezes, ficam dias fora de casa, alocados na casa de amigos 

da comunidade local, estabelecendo relações de trocas entre comunidades em prol da fé e da 

devoção. Um trabalho sem qualquer recompensa financeira ou material, motivado pelo 

sentimento de dedicação, orgulho, pertencimento e fé ao santo padroeiro. 

Esses festejos são conhecidos pela fartura de alimentos servidos. Os imigrantes 

italianos, nesse sentido, seguem o ditado de que “é preferível que sobre do que falte”. Essa 

preocupação, possivelmente, está atrelada à fome e à miséria que seus antepassados passaram 

no início da imigração, superadas pelo desenvolvimento obtido por meio do trabalho e da fé. 

Os eventos religiosos são esperados por toda a comunidade, e transcendem à 

religiosidade. Trata-se também de uma interação social, momento de encontro de amigos e 

parentes que há tempo não se encontravam pessoalmente. O trabalho rural do dia-a-dia consome 

muito tempo, tornando as festividades um local de reencontros. Destaca-se que todo ano, ao 

final de cada festejo, o próximo já começa a ser planejado, com o objetivo de corrigir erros e 

atingir a excelência. 

 Os festejos em homenagem ao padroeiro Santo Antônio de Pádua acontecem geralmente 

no segundo domingo de junho, reunindo devotos de toda a região para um festejo típico italiano. 

O evento conta com procissão motorizada, missa, benção e almoço, e recebe em torno de 800 

fiéis em seu salão próprio. A divulgação da programação acontece por diversas plataformas, 

uma delas é através de folders espalhados pela região (Figura 50).  
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Figura 50 – Cronograma da Festa em Honra a Santo Antônio de Pádua 

 

 

 

Fonte: Divulgação (2019). 

 

Nesses festejos, são comuns (e tradicionais) a realização de rifas (também chamadas 

de ação entre amigos), por meio das quais são sorteados prêmios doados por apoiadores 

(Figura 51).  

 

Figura 51 – “Ação entre amigos” da Festa em Honra a Santo Antônio de Pádua 

 

 

 

Fonte: Divulgação (2019). 

 

Atualmente, a igreja e seus festejos são comandados pelo pároco Rodrigo da Rosa 

Cabrera com apoio de uma comissão. São disponibilizados aos fiéis catequese e crisma (muitos 

jovens de capelas do entorno fazem suas aulas na comunidade local e realizam a crisma na 

Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua). Além disso, contam com um grupo de jovens, Grupo 
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Aliados da Fé, comandado por Maurício Portella. As missas acontecem todos os domingos pela 

manhã e, atualmente, são realizadas pelo pároco Rodrigo da Rosa Cabrera. 

 

4.2.2 Capela Nossa Senhora do Bom Conselho 

 

A capela Nossa Senhora do Bom Conselho está localizada no centro de Silveira Martins 

(Figura 52), na rua Francisco Guerino, junto à antiga escola Bom Conselho (que funcionou 

primeiramente como um internato para meninas e, posteriormente, foi alterada para escola 

tradicional). Atualmente, esse entorno pertence à Universidade Federal de Santa Maria. 

Em 2007, na antiga escola, foi inaugurada a UDESSM (Unidade Descentralizada de 

Educação Superior da UFSM em Silveira Martins), com a intenção de ser uma unidade 

descentralizada de ensino superior. Em 2016, seus cursos foram redistribuídos para campus 

sede da UFSM em Santa Maria/RS. Atualmente, o espaço abriga atividades como oficinas, 

reuniões, palestras, exposições e eventos, auxiliando nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão da instituição. 

A área é de predomínio misto (residencial e comercial) e é possível perceber a marcação 

das quadras. Sua fachada principal está de frente para uma rua larga e asfaltada. O terreno em 

que a edificação está inserida é pouco arborizado e com poucas áreas permeáveis. Além disso, 

destaca-se que a edificação foi alocada junto ao passeio sem deixar recuos, possuindo uma 

ligação com a antiga escola.  

 

Figura 52 - Relação da edificação com o entorno 

 

 
 
Fonte: Google Earth Pro. 

 

A capela Nossa Senhora do Bom Conselho está localizada no perímetro urbano de 

Silveira Martins e apresenta boas condições de acesso. Próxima a pontos turísticos, restaurantes, 

supermercados e o comércio local. Situa-se em um espaço plano e alto relativamente à altitude 

(431 metros), conforme ilustra a Figura 53. 
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Figura 53 – Topografia da região em que está inserida a Capela Nossa Senhora do Bom 

Conselho 

 

 
 

Fonte: Google Earth (adaptado). 
 

Conforme placa afixada à fachada da edificação, a inauguração da Capela Nossa 

Senhora do Bom Conselho ocorreu no dia 04 de julho de 1914. Sua construção teve o apoio das 

famílias Tondolo, Vidal e Dellamea, em área adquirida da família Lorenzoni pelas Irmãs do 

Imaculado Coração de Maria.  

A capela possui estilo neogótico, conforme demonstra o arco ogival característico da 

porta principal. Internamente ela foi adornada com pinturas na década de 50, época em que 

também foi pintada a Igreja Matriz (próxima à edificação). O forro é em madeira e traz no 

relevo a representação do Espírito Santo. Os quadros da Via Sacra possuem detalhes revestidos 

em ouro. 

 O objetivo inicial da capela foi de oferecer um local de espiritualidade aos alunos do 

Colégio Bom Conselho. Para ligar a capela com a parte física do Colégio foi construído um 

passadiço entre os dois prédios.  

 Tanto a parte externa quanto o interior da capela foram completamente restaurados no 

ano de 2007, com o objetivo de preservar sua estrutura e manter sua finalidade espiritual. 

A capela possui 175m². A Figura 54 apresenta a planta baixa, por meio da qual é possível 

identificar a nave, o altar e as sacristias (uma foi transformada posteriormente em sanitário). Na 

lateral direita, é notável a ligação da capela com a atual UDESSM/UFSM (passagem que foi 

fechada por uma parede de PVC).  
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Figura 54 – Planta baixa Capela Nossa Senhora do Bom Conselho 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Em visita realizada no dia 5 de maio de 2018, notou-se que, após 11 anos de restauração, 

o exterior da edificação já se encontra desbotado e com partes descascadas. Necessitava, 

portanto, passar por uma nova pintura (Figuras 55 e 56). Em nova visita, realizada em 18 de 

setembro de 2019, a capela já havia recebido uma nova pintura, como pode ser visto na Figura 

55. 

 

Figura 55 - Inserção da capela na paisagem 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
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Figura 56 - Fachada  

 

Figura 57 - Arco ogival 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

O interior da capela é rebuscado, com forro revestido em madeira com representação de 

imagens, tais como a do Espírito Santo (Figuras 58 e 63). O mezanino foi feito em madeira 

maciça e encontra-se em ótimo estado de conservação, como pode ser visualizado nas Figuras 

60 e 61. As paredes são decoradas com pinturas e os quinze quadros da Via Sacra, distribuídos 

pela capela, possuem detalhes revestidos em ouro (Figura 62). No altar, a mesa possui a imagem 

do Cordeiro de Deus entalhado na madeira (Figura 59). 

 

Figura 58 – Nave e altar ao fundo 
 

Figura 59 – Entalhes na mesa do altar 
 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
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Figura 60 - Entrada da capela e mezanino 
 

Figura 61 - Mezanino 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
 

Figura 62 – Quadro Via Sacra e pinturas 
 

 

Figura 63 – Forro em madeira decorado 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
 

Seu estado de conservação é bom e está atrelado à manutenção periódica promovida 

pela congregação Irmãs do Imaculado Coração de Maria. 

A capela não possui festejos periódicos como a maioria das demais edificações. 

Atualmente, seu espaço é utilizado para realização de cerimônias e cultos promovidos pela 

congregação Irmãs do Imaculado Coração de Maria, apenas em datas determinadas pela mesma. 
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4.2.3 Capela Nossa Senhora Aparecida 

 

A Capela Nossa Senhora Aparecida está localizada na Vila Brasília, na Rua Coronel 

Andrades, e pertence ao perímetro urbano de Silveira Martins, em uma área de predomínio 

residencial na qual é possível perceber a marcação das quadras. 

 O terreno em que a edificação está inserida é pouco arborizado, mas com áreas 

permeáveis (Figura 64). 

 

Figura 64 - Relação da edificação com o entorno 

 

 
 
Fonte: Google Earth Pro. 

 

A capela está localizada em um terreno com uma altitude de 416 metros (Figura 65). O 

acesso à edificação, que está próxima ao centro de Silveira Martins, se dá por asfalto e 

paralelepípedos em boas condições. 

 

Figura 65 – Topografia da região em que está inserida a Capela Nossa Senhora Aparecida 

 

 

 

Fonte: Google Earth (adaptado). 
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Concebida pela necessidade de haver um local para a comunidade reunir-se em prol da 

fé, a edificação foi inaugurada em dezembro de 1986. Sua obra foi esforço da comunidade e do 

Padre Vilson Venturini, pároco em exercício na época. 

 A planta baixa é simples, sendo observados o salão, os sanitários masculino e feminino 

e a cozinha (Figura 66). O acesso é único, apenas pela porta principal e possui área 

correspondente a 82m². 

 

Figura 66 – Planta baixa da Capela Nossa Senhora Aparecida 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em visita realizada no dia 26 de junho de 2018, identificou-se que a capela é 

arquitetonicamente simples e sem ornamentos. Possui uma forma retilínea, telhas de 

fibrocimento e janelas basculantes. A fachada ainda não recebeu acabamento, como pode ser 

visto nas Figuras 67 e 68. 
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O interior da capela é arquitetonicamente simples e com pouca ornamentação. O 

mobiliário existente (Figura 71) foi doado de uma antiga escola da região e o altar é simples, 

sem desnível de piso (Figura 69). O sanitário possui vazamentos que estão danificando a pintura 

e deixando o ambiente úmido e com mal odor (Figura 70). 

 

Figura 67 - Fachada capela 

 

Figura 68 - Fachada e lateral da capela 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

De acordo com relatos de frequentadores, em dias de chuva, há ocorrências de goteiras 

na medida em que as telhas de fibrocimento estão danificadas (furadas). O forro está deteriorado 

e, em algumas partes, prestes a ruir (Figura 72). 

 

Figura 69 – Altar 

 

Figura 70 – Sanitário com vazamentos 

 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
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Figura 71 – Mobiliário doado por uma escola  
 

Figura 72 – Forro em madeira danificado  

  
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Em visita realizada no dia 14 de dezembro de 2019, uma ação beneficente estava 

acontecendo para a população de seu entorno, a qual é caracterizada por apresentar 

vulnerabilidade social. Uma das organizadoras relatou que o local está em estado precário, mas 

os eventos continuam acontecendo ali, pois é onde as pessoas da comunidade se sentem 

acolhidas. As ações sociais que acontecem no salão comunitário do centro de Silveira Martins, 

na visão da organizadora, não possuem o mesmo impacto na medida em que recebem um 

número menor de frequentadores se comparado às ações realizadas na Capela Nossa Senhora 

Aparecida, na Vila Brasília. 

Em notícia veiculada no Jornal Quarta Colônia, em 1990, evidenciou-se uma barreira 

social existente entre os silveirenses. Mesmo com o passar dos anos, a Vila Brasília continua 

sendo um cenário de segregação social. 

 

A Vila Brasília, em Silveira Martins, ou “o pessoal lá de baixo”, como também são 

conhecidos, é um exemplo de que tudo neste país, cresce com seu fantasma da miséria 

e da injusta distribuição de renda. Se por um lado a história dos colonos foi baseada 

em pequenos hectares de terra, onde fizeram sua pátria, a história dos “brasileiros” – 

negros e mulatos – está baseada em arrancar os frutos destes poucos hectares. É assim 

que se explica rapidamente o fenômeno de uma periferia de baixa renda, num 

município tão pequeno como Silveira Martins. Como um município de terceiro 

mundo, embute nos seus arredores a coleira da pobreza e do esforço coletivo, para se 

manter de pé [...] O lazer é centrado no bolicho de Luiz Pereira, onde a bocha e o 

baralho, além da cerveja e a caninha são ingredientes indispensáveis dos fins de 

semana. Bailes? Só vez por outra, no CTG e no Clube. “Houve tempo em que o 

italiano não deixava negros entrar no Clube”. Isto passou. Mas continua o preconceito 

afirma Valter da Luz, “os italianos são um pouco racistas, embora se deem bem”, 

ressalta. (JORNAL QUARTA COLÔNIA, 1990, p. 3). 

 

Seu estado de conservação é considerado precário. Por isso, o local deixou de receber 

celebrações periódicas há aproximadamente três anos. Na capela acontecem apenas alguns 
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projetos e ações solidárias. É necessário que a edificação passe por melhorias mínimas, tais 

como a troca das danificadas telhas de fibrocimento, a substituição do forro e a consequente 

solução dos vazamentos. Além disso, são oportunas a colocação de piso e a finalização com 

reboco e pintura. 

Portanto, medidas são necessárias no sentido de sua preservação. Além de melhorias 

físicas, o local pode ser ressignificado pela inserção de celebrações, festejos próprios e ações 

que possam, além arrecadar fundos para sua manutenção, promover o desenvolvimento de um 

entorno que apresenta vulnerabilidade social. Acredita-se que o descaso com a edificação possa 

estar atrelado às barreiras sociais vivenciadas pela Vila Brasília, bairro em que a capela está 

inserida. 

Os festejos à Nossa Senhora Aparecida acontecem no mês de outubro, juntamente com 

as festividades à Nossa Senhora do Rosário e à Santa Terezinha. Esses festejos são compostos 

por missa, almoço ou jantar e acontecem no salão paroquial da Igreja Matriz Santo Antônio de 

Pádua. 

 

4.2.4 Capela Nossa Senhora do Rosário 

 

A Capela Nossa Senhora do Rosário está localizada na Linha Rosário em Silveira 

Martins, em uma área de predomínio agrícola sem edificações no entorno, mas próxima ao 

perímetro urbano de Silveira Martins. Existem apenas as ruínas de uma antiga casa da família 

Padoin, como pode ser visto na Figura 73. 

Trata-se de um local com muita área permeável e está em meio a plantações de soja. O 

acesso ao local se dá por meio de uma estrada estreita de chão batido pela qual passa apenas 

um veículo por vez. O difícil acesso surpreende com a beleza da edificação e da paisagem do 

local. 

 Destaca-se que esse cenário foi transformado, pois já existiram casas ao longo de seu 

acesso, tais com as das famílias Aita, Tondolo e Uglione. Essas moradias foram desaparecendo 

com o passar dos anos e deram lugar às lavouras, principalmente, de soja. 

O terreno em que a edificação está inserida localiza-se em uma região com altitude alta 

(453 metros), tornando-a uma espécie de mirante (Figura 74). Seu acesso se dá por meio de 

uma estreita estrada de chão batido sem manutenção e em precário estado de conservação, 

ocorrência que dificulta o acesso por parte de fiéis e turistas. 
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Figura 73 - Relação da edificação com o entorno 

 

 
 

Fonte: Google Earth Pro. 

 

Figura 74 – Topografia da região em que está inserida a Capela Nossa Senhora do Rosário 

 

 

 

Fonte: Google Earth (adaptado). 

 

Na estrada de acesso à edificação encontra-se um capitel (Figura 75). O senhor Adelino 

Zottele, morador da localidade, relatou que ouvira do Senhor Antônio Padoin que um grupo de 

imigrantes fez a promessa de construir uma capela em honra à Nossa Senhora do Rosário. Ao 

chegar no destino, o grupo divergiu sobre o local da construção da mesma. Relatou-se que a 

metade do grupo queria no local atualmente edificado, enquanto outros opinaram pelo local em 

que está o atual capitel, ambos locais de mata. 

O local da atual capela era alto e seco e ficava mais próximo a alguns moradores.  O 

local do capitel, por sua vez, correspondia a uma região de banhado, fato decisivo para a escolha 
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do terreno que receberia a edificação prometida. Após a conclusão da capela no primeiro local, 

os moradores que acabaram ficando mais distantes construíram o capitel. Relata-se que o 

mesmo foi reconstruído duas vezes no decorrer dos anos, pois durante tempestades acabou 

sendo atingido por árvores. O capitel se mantém até os dias de hoje graças ao esforço do seu 

zelador Zottele. 

 

Figura 75 – Capitel encontrado na estrada de acesso à capela 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Entre as edificações inventariadas, a de Nossa Senhora do Rosário foi a primeira a ser 

construída em Silveira Martins. Foi fruto de uma promessa feita por um grupo de imigrantes 

durante a viagem no transatlântico para o Brasil. Os mesmos prometeram que, se chegassem 

com vida, construiriam uma capela. 

Inicialmente, sua construção foi realizada em madeira e, posteriormente, em alvenaria. 

Em 1964, identificou-se a ocorrência de uma reforma na medida em que o livro caixa da capela 

discrimina os materiais comprados: tinta, vidros, tijolos, cal, cimento, parafusos, pregos, porta, 

janelas, telhas entre outros (Figura 76). 
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Figura 76 – Livro caixa da capela 

 

 
 

Fonte: Livro caixa da capela (1962). 

 

 Em 1993, a capela se encontrava desgastada pela ação do tempo (Figuras 77 a 81) e a 

comunidade realizou um projeto de restauração. Nesse sentido, a mesma passou por pintura, 

substituição das janelas basculantes por janelas em madeira, substituição do reboco em locais 

com problemas de infiltração. Em maio de 1993, a capela foi reinaugurada pela comunidade 

através de uma missa (Figura 82). 

 

Figura 77 - Fachada da capela antes da 

restauração de 1993 

 

Figura 78 – Vidros quebrados antes da 

restauração de 1993 

  
 

Fonte: Acervo Museu do Imigrante (2019). 

 

 

Fonte: Acervo Museu do Imigrante (2019). 
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Figura 79 – Básculas antes de serem 

substituídas na restauração de 1993 

 

Figura 80 – Restauração de 1993 

  
 

Fonte: Acervo Museu do Imigrante (2019). 

 

 

Fonte: Acervo Museu do Imigrante (2019). 

 

Figura 81 – Danos antes da restauração de 

1993 

 

Figura 82 – Missa de reinauguração após a 

restauração de 1993 

 

  
 

Fonte: Acervo Museu do Imigrante (2019). 
 

Fonte: Acervo Museu do Imigrante (2019). 
 

Por meio da Figura 83, nota-se que a planta baixa da edificação é simples, com altar, 

nave e sacristia. A capela possui 49m² e possui acesso único pela porta principal. 
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Figura 83 – Planta baixa da Capela Nossa Senhora do Rosário 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em visita realizada no dia 27 de junho de 2018, identificou-se que a capela sofreu 

intervenção externa e encontra-se em excelente estado (Figura 84 a 86). Essa capela tem como 

peculiaridade o campanário construído em madeira, o qual se revela como um aspecto não 

presente nos outros exemplares. Atualmente, o campanário está sem o sino e a estrutura 

necessita passar por intervenção, como pode ser visto na Figura 83. 

 

Figura 84 - Inserção da capela na paisagem 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
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Figura 85 - Fachada 

 

Figura 86 - Fundos 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

Figura 87 - Paisagem vista da porta da capela, detalhe para a torre onde ficava o sino 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Em visita realizada no dia 12 de dezembro de 2019, identificou-se que, além do 

campanário em madeira, há outro elemento que a distingue das demais edificações: a 

inexistência de energia elétrica. A Capela Nossa Senhora do Rosário ainda possui alguns 

elementos originais, tais como seu piso e os ladrilhos hidráulicos no altar. Seu interior é simples 

e não possui pinturas nas paredes (Figuras 88 e 89). 

O altar feito em madeira timbauva encontra-se em bom estado, possuindo entalhes que 

o adornam (Figuras 90 e 91). Por meio das Figuras 92 e 93 nota-se as novas janelas em madeira 

e vidro colorido que, em 1993, substituíram as antigas basculantes. 

Seu estado de conservação é considerado bom, embora o campanário localizado no 

entorno necessite passar por melhorias para que não acabe ruindo. São encontrados indícios da 

falta de uso, tais como a presença de insetos no entorno. 
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Figura 88 – Nave a ao fundo altar da capela 

 
Figura 89 – Porta principal ao fundo 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

Figura 90 – Detalhes do altar 
 

Figura 91 – Entalhes no altar  

  
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

Figura 92 – Vidros coloridos que foram 

adicionados em 1993 
 

Figura 93 – Novas aberturas instaladas em 

1993, com vidros coloridos 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
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Inicialmente, os festejos ocorriam com frequência dada a proximidade da capela com a 

Igreja Matriz, com missas cantadas em latim, e o lúdico acontecia através da “tenda de pesca” 

que se compara a um bingo. 

Atualmente a capela promove uma vez ao ano a procissão em homenagem à Nossa 

Senhora do Rosário, a qual acontece sempre no dia sete de outubro. Além da procissão, a capela 

integra o festejo que acontece junto à Nossa Senhora Aparecida e Santa Terezinha, realizado 

durante o mês de outubro no salão de festas da Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua. O evento 

é composto por missa, almoço ou jantar. 

Embora a capela possua forte significado para a imigração italiana, por se encontrar em 

um local isolado, em meio a plantações de soja e sem energia elétrica, a mesma deixou de 

receber missas periódicas em 1965. Atualmente, a capela é aberta apenas uma vez ao ano, 

quando acontece a procissão. 

É necessário que o acesso à edificação passe por melhorias, promovendo seu uso. 

Notou-se que os integrantes da comunidade têm orgulho dessa capela pela sua história e o 

caráter centenário, porém, lamentam a falta de eventos frequentes no local.  

 

4.2.5 Capela São Luiz Gonzaga 

 

A Capela São Luiz Gonzaga está localizada na Vila Catani, em uma área de predomínio 

residencial e agrícola. Não é possível identificar a marcação das quadras e a rua em frente à 

capela possui calçamento (Figura 94). Os festejos a São Luiz Gonzaga acontecem no mês de 

maio. 

  

Figura 94 - Relação da edificação com o entorno 

 

 
 

Fonte: Google Earth Pro. 
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O terreno em que a edificação está inserida é pouco arborizado e com poucas áreas 

permeáveis. A edificação ocupa grande parte do terreno, restando uma área livre apenas em sua 

frente. 

A capela está localizada uma área plana com altitude de 483 metros (Figura 95). Seu 

acesso é regular e se dá através de estrada de chão batido com manutenção. Ao longo de sua 

estrada de acesso não se encontram pontos turísticos e locais para alimentação. 

 

Figura 95 – Topografia da região em que está inserida a Capela São Luiz Gonzaga 

 

 

 

Fonte: Google Earth (adaptado). 

 

Antes da construção da capela, as orações eram feitas em frente ao capitel localizado 

nas proximidades, há pouco metros da atual edificação (Figura 96). Durante os festejos da 

localidade são realizadas procissões até o local. 

 

Figura 96 – Capitel próximo à edificação 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
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Conforme atas disponibilizadas pela presidência da Capela São Luiz Gonzaga, a Vila 

Cattani, considerada a segunda maior comunidade de Silveira Martins, não possuía um 

ambiente para atos religiosos. A necessidade de construir uma capela surgiu no ano 2000 e foi 

amadurecida ao longo dos anos seguintes. No ano de 2002, um terreno foi doado pela senhora 

Olivia Linassi Zancan e, no ano de 2003, elaborou-se uma comissão para construção da futura 

capela. 

 Nesse processo, foram fundamentais os apoios da prefeitura municipal, do pároco 

Vilson Venturini e da comunidade de forma geral. O prefeito disponibilizou os serviços de 

transporte de materiais, terraplanagem do terreno e elaboração do projeto pelo engenheiro civil 

municipal. Para arrecadar fundos para a construção da capela, festas e doações foram realizadas 

pela comunidade. O pároco Vilson Venturini, por sua vez, enviou uma carta de pedido de 

auxílio financeiro para a Adveniat, na Alemanha, recebendo a quantia de onze mil, setecentos 

e sessenta euros. 

A construção da capela foi feita em seis etapas. Na primeira, foram os alicerces 

(08/2003). Na segunda, o levantamento das paredes (10/2003). Na terceira, a colocação da 

cobertura (03/2004). Na quarta, o reboco (07/2004). Na quinta, a colocação do forro e do piso 

(09/2004). Na sexta, e última etapa, foram feitos os muros, as calçadas, as pinturas frontais, a 

iluminação, a fabricação do mobiliário e a compra dos objetos necessários para a capela. A festa 

de inauguração ocorreu no dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e cinco (2005), contando 

com uma missa inaugural e um almoço servido a aproximadamente 280 pessoas. 

A capela possui 250 m². A Figura 97 apresenta a planta baixa da edificação, por meio 

da qual é possível identificar a nave em formato de leque, o altar, a sacristia, o sanitário e, ao 

fundo, uma sala de reuniões com outro sanitário (também usada para catequese e crisma). 

Em visita realizada no dia 8 de maio de 2018, identificou-se que a capela, por ser a 

edificação mais recente dentre as demais, apresenta uma arquitetura com formas simples e 

pouco ornamentada (Figura 98 a 100). 

 

 

 

 

 

 

 



100 

Figura 97 – Planta baixa da Capela São Luiz Gonzaga 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 98 - Inserção da capela na paisagem 

 

 
 
Fonte: Acervo do autor (2018). 
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Figura 99 - Lateral e fachada da capela 

 

Figura 100 - Fachada da capela 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

O interior da capela é simples, claro e bem ventilado. Possui uma peculiaridade única 

entre as demais, uma vez que seu piso apresenta desnível, para que todos os frequentadores 

tenham uma boa visibilidade do altar (Figuras 101 e 102). 

O forro foi feito em PVC e adornado com uma cruz em relevo feita do mesmo material 

(Figuras 103 e 104). O piso é cerâmico, as janelas são estilo basculantes em metal e vidro e as 

portas foram elaboradas em madeira maciça. 

Seu estado de conservação é bom e se deve ao engajamento da comunidade em captar 

recursos por meio de seus festejos. Tais eventos acontecem no mês de maio e são configurados 

da seguinte forma: missa na capela São Luiz Gonzaga, procissão (entre a capela e o capitel) e 

almoço no Salão Paroquial da Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua. Destaca-se que almoço 

da festividade recebe em torno de 200 pessoas. 

 

Figura 101 – Vista para o altar da capela 

 

Figura 102 – Desnível perceptível 

  
Fonte: Acervo do autor (2019). Fonte: Acervo do autor (2019). 
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Figura 103 - Vista para a entrada principal 

 

Figura 104 – Nave e ao fundo altar 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Ter um salão anexo seria de suma importância, pois, além de sediar seus próprios 

festejos, a capela poderia promover eventos informais. Considera-se que os festejos são muito 

importantes para a preservação de um templo religioso na medida em que lhe conferem 

significado e promovem a arrecadação de recursos voltados a sua manutenção. 

As missas acontecem uma vez ao mês e a capela conta com catequese e crisma para os 

jovens da comunidade. Durante o mês de maio são realizadas orações de terços na capela em 

honra a São Luiz Gonzaga. Por fim, identificou-se que a capela não realiza eventos informais, 

principalmente, por não possuir seu próprio salão de festas. 

 

4.2.6 Capela Nossa Senhora das Graças e Santa Bárbara 

 

A Capela Nossa Senhora das Graças e Santa Bárbara está localizada no distrito Linha 

Três, em uma região rural afastada do perímetro urbano de Silveira Martins.  A localidade em 

que a edificação está inserida possui poucos moradores no seu entorno (Figura 105). Destaca-

se que o terreno em que a edificação está alocada, de 25x25 metros, foi doado pela família 

Ceccon. 

A capela está localizada em uma região plana e com altitude de 476 metros (Figura 106). 

Seu acesso é regular por um percurso de estrada de chão batido que recebe manutenção 



103 

periódica. Ao longo de sua estrada de acesso não se encontram pontos turísticos, nem locais 

para alimentação (considerados importantes para a constituição de uma rota). 

 

Figura 105 - Relação da edificação com o entorno 

 

 
 

Fonte: Google Earth Pro. 

 

Figura 106 – Topografia da região em que está inserida a Capela Nossa Senhora das Graças 

e Santa Bárbara 

 

 

 

Fonte: Google Earth (adaptado). 

 

Inicialmente, a capela era menor, sendo que sua área era equivalente ao altar da atual 

(era fechada apenas por um portão, sofrendo com as intempéries e os animais que ultrapassavam 

suas grades). A área para fiéis era aberta e se estendia até os dois pilares que atualmente estão 

localizados na nave da capela, como pode ser visualizado na planta baixa disposta na Figura 

95. Com o passar dos anos, a comunidade se uniu e ampliou a capela, na forma como está até 

hoje. 
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Ao lado esquerdo da capela existia uma escola, também fruto da união da comunidade.  

Com o passar dos anos, a mesma se tornou pequena e foi preciso construir uma nova (próxima 

da lateral direita da atual capela. Enquanto a primeira escola foi ampliada e se tornou o salão 

de festas da capela (Figura 94), a segunda, com o fim das atividades escolares no interior, foi 

vendida. 

No salão de festas, além do espaço para os festejos e a cozinha, encontra-se uma copa, 

que nos domingos é aberta para os senhores da comunidade, que se reúnem para conversar e 

jogar cartas. Os festejos da comunidade começaram a crescer e o salão se tornou pequeno. Sem 

espaço para ampliá-lo, construiu-se outro pequeno salão entre a capela e a segunda escola. A 

capela, assim, ficou entre os dois salões de festas, sendo que ao fundo da mesma existe um 

corredor que conecta os salões. 

Por meio da Figura 107, a qual apresenta uma fotografia antiga do local, nota-se que a 

capela não sofreu alterações arquitetônicas, sendo que apenas as cores sofreram alterações. Seu 

entorno, no entanto, teve mudanças significativas, na medida em que a escola ao seu lado foi 

ampliada e tornou-se um dos atuais salões de festas da capela. 

 

Figura 107 – Imagem da escola que existia ao lado da capela 

 

 
 

Fonte: Acervo Museu do Imigrante de Silveira Martins. 

 

A Figura 108 apresenta a planta baixa da edificação, por meio da qual é possível 

identificar a nave, o altar, a sacristia e um sanitário que atende à sacristia. A planta não é livre, 

pois há dois pilares no centro da nave e outro no meio do altar, prejudicando a circulação no 

ambiente e o acesso dos fiéis aos bancos. 
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Figura 108 – Planta baixa da Capela Nossa Senhora das Graças e Santa Bárbara 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A capela é conhecida pela sua padroeira Nossa Senhora das Graças. Conta com 57m² 

possui um estilo arquitetônico simples e retilíneo. A fachada não possui ornamentos e é 

composta apenas pela porta principal, que é o único acesso aos fiéis (Figura 109). 

Em visita realizada no dia 26 de maio 2018, notou-se que a capela está em boas 

condições externas e que as suas duas laterais edificadas não permitem uma boa ventilação e 

iluminação natural através das janelas, conforme é possível observar pela Figura 111.  A capela 

possui uma escadaria em sua frente e não há rampa de acessibilidade (Figuras 110 e 112). 

 

Figura 109 - Inserção da capela na paisagem 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
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Figura 110 - Fachada Figura 111 - Lateral visível 

 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

 

Figura 112 - Perspectiva da porta da edificação para o entorno 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

A partir de visita realizada no dia 03 de setembro 2019, foi possível perceber que o 

interior da edificação é bastante simples e conta com pouca ornamentação. Por outro lado, 

possui alguns materiais nobres, tais como o granito no altar, madeira maciça no mobiliário e 

piso em porcelanato polido (Figura 113). A capela possui capacidade para 55 pessoas sentadas 

e não possui pinturas nas paredes e forro. As imagens dos santos estão dispostas em pilares de 

granito (Figuras 114 e 115). 
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Figura 113 – Interior da capela 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
 

Figura 114 – Altar 

 

 

Figura 115 – Altar lateral 

 

  

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

A capela é simples e se encontra em bom estado de conservação, o qual é reflexo do 

empenho da comunidade e dos festejos que a mesma realiza no local para arrecadar fundos. 

Percebe-se que a arrecadação de fundos de forma anual pode refletir no histórico de reformas e 

ampliações muitas vezes desordenadas, a exemplo das ampliações ocorridas no salão de festas. 

Os festejos da comunidade, primeiramente, aconteciam nos meses de dezembro e abril. 

Posteriormente, os mesmos passaram a acontecer conjuntamente à Capela de Nossa Senhora 
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das Graças e Santa Bárbara, geralmente no mês de abril. O evento é composto por missa e 

almoço, recebendo em torno de 250 a 300 fiéis. Além do festejo tradicional religioso em abril, 

a capela realiza o famoso Jantar da Fortaia no mês de setembro. 

A periodicidade de missas da capela é de uma vez ao mês. Além da missa, a capela 

disponibiliza grupos de catequese e crisma aos jovens da comunidade. Mensalmente, os 

moradores se reúnem na capela para rezar o terço. 

 

4.2.7 Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Pompéia e Nossa Senhora Menina 

 

O Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Pompéia e Nossa Senhora Menina está 

situado na localidade Linha Pompéia, em uma região rural distante 4 km do centro de Silveira 

Martins e que possui poucos moradores no seu entorno. O local liga-se à Santa Maria pela VRS-

304 e, em seguida, pela RS-287, com uma distância de aproximadamente 36 km. 

Na Figura 116 percebe-se na lateral esquerda do santuário (vermelho) a presença do 

salão de festas da comunidade e, em frente, a antiga Olaria da família Guerra (amarelo). A 

edificação começou a ser construída em 1900 e teve sua conclusão em 1909, em terreno doado 

por Vicenzo Guerra. 

 

Figura 116 - Relação da edificação com o entorno 

 

 
 

Fonte: Google Earth Pro. 

 

O santuário está situado em uma região com altitude de 412 metros (Figura 117). O 

acesso à edificação localiza-se no percurso entre a VRS-304 e o perímetro urbano de Silveira 

Martins, por meio de declives, em trajeto composto por uma estrada de chão batido que recebe 

manutenção frequente e se apresenta em um estado de conservação regular.  
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Figura 117 – Topografia da região em que está inserido o Santuário Diocesano de Nossa 

Senhora da Pompéia e Nossa Senhora Menina 

 

 

 

Fonte: Google Earth (adaptado). 

 

Ao aproximar-se do local em que está situado o santuário, encontra-se o Capitel São 

Pedro, com a presença de imagens de santos no seu interior (Figura 118). 

 

Figura 118 – Capitel São Pedro encontrado na estrada que leva ao santuário 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Dentro do Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Pompéia e Nossa Senhora Menina 

encontra-se um painel com imagens e narrativas sobre a história do santuário (Figura 119). O 

senhor Martinho Guerra foi quem montou o mesmo. Para este trabalho foi considerada a 

redação original, realizando pequenos ajustes gramaticais (Figuras 120 a 127). 
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Figura 119 - Quadro com o histórico da construção do santuário em fotografia 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

A Figura 120, do período de 1903, apresenta o registro fotográfico de um dia festivo.  

 

Figura 120 – Registro do santuário (1) 

 

 
 

Fonte: Página do santuário (https://www.facebook.com/nuovapompei/). 

 

Concluídos os alicerces do Santuário, erguia-se primeiramente a abside, que abrigaria 

o altar-mor. À frente desse, na extremidade da olaria, vê-se parte do telhado do 

amassador (ainda existente), em forma octogonal, projetado e construído por 

Vincenzo Guerra antes de 1890. Com o mesmo projeto - aumentadas as dimensões -, 

Vicenzo iniciou os alicerces do Santuário na segunda quinzena de agosto de 1900. 

Para a maquete da obra, feita sobre o solo, foi utilizada a vime (planta maleável) usada 

para atar as parreiras. Próximo da igreja em construção, com chapéu e terno escuro, 

está Vincenzo Guerra, imigrante friulano que, oleiro de profissão, trabalhou na Itália, 

Alemanha, Áustria e França antes de vir ao Brasil. O jovem com a guia (taquara) no 

ombro direito é Domenico Guerra, filho primogênito de Vincenzo. Outros familiares, 

parentes, vizinhos e amigos participavam do evento. Os trabalhos da Olaria eram 

interrompidos durante as cerimônias religiosas, exceto a fornalha. A foto mostra 
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ainda, em ordem cronológica, as construção de Vincenzo: ao fundo (esquerda), o 

pequeno sobrado, sem reboco, com tijolos fabricados e "queimados" ao ar livre; a 

seguir, a pioneira olaria, onde eram fabricados os tijolos maciços; condutores de água 

(tijolos com um canal ao meio); tijolos em meia lua (para colunas, principalmente em 

igrejas); tijolos moldados para as cornijas; tijoletas (em quadro) para pisos (no 

Santuário, estão hoje cobertas por mosaicos); as telhas romanas (de canal) com a 

marca registrada de Vincenzo: os sulcos feitos com dois ou três dedos atravessando a 

parte mais larga, cuja finalidade era a de não permitir que as telhas escorregassem 

sobre a madeira. Tudo era feito por unidade e manualmente. Depois da olaria, 

Vincenzo construiu sua nova casa. É o sobrado branco na foto, ampliado por ele 

mesmo mais, hoje residência dos irmãos Guerra, seus netos. Por último, o Santuário, 

fruto de sua promessa a Nossa Senhora da Pompéia, de quem era devoto fervoroso 

ainda na Itália, ao lado de Bartolo Longo, de cujas obras era cooperador efetivo e 

permanente, pela miraculosa recuperação da saúde, ocorrida exatamente há dois 

meses antes da virada do século. 

 

A Figura 121, é do período de 1905, em que as obras prosseguiam lentamente. 

 

Figura 121 - Registro do santuário (2) 

 

 
 

Fonte: Página do santuário (https://www.facebook.com/nuovapompei/). 

 

1904, 5 e 6 foram marcadas pela grande demanda de material em toda a Quarta 

Colônia, absorvendo toda a produção da olaria. Na foto, o Abside com o grande arco 

fechado com tijolos sem reboco. Eles seriam removidos mais tarde, revelando a 

primeira face da nave. Também nessa foto, já acrescidas à abside três paredes na nave 

octogonal na altura da porta lateral direita; à direita do Santuário, um dos parreirais 

de Vincenzo; mais abaixo a olaria; à direta desta, a horta murada de tijolos mais 

abaixo, os fundos da moradia (sobrado branco) e do sobrado mais antigo e, em 

primeiro plano, Vincenzo (a cavalo), seus familiares e amigos. Em 9 de junho de 1906, 

assume a paróquia o Padre Frederico Schwinn - o Santuário já estava em obras há seis 

anos. Vincenzo e o novo Vigário tornaram-se amicíssimo, sem nenhuma dúvida isto 

se deve à comunhão de ideias. Em maio de 1907, as obras são interrompidas 

temporariamente. Vincenzo, atendendo chamado de seu pai, gravemente enfermo, 

viaja à Itália. Pe. Frederico redigiu o "attestato" de boa conduta utilizado na ocasião. 

A viagem repentina provocou em Silveira Martins os maldosos boatos de que ele teria 

encontrado ouro. Acostumado com hostilidades, Vincenzo responderia pouco depois: 

"Com muito trabalho e sor se pode conseguir algum dinheiro". Após a visita aos 
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familiares, Vincenzo foi recebido em audiência pelo Papa Pio X (hoje São Pio X) que 

lhe deu novo alento para continuar seus empreendimentos bem como sua prática 

devocional a Nossa Senhora da Pompéia, desenvolvida na "Nuova Pompei" - Por 

Bartolo Longo, de quem Vincenzo recebia as orientações, livros, quadros. Retornando 

da Itália, em comum acordo com o Padre Frederico, de quem passou a contar com 

total e pessoal apoio, Vincenzo e a pequena equipe passaram a concentrar todos os 

esforços para levar adiante a edificação. Assim é que em 27 de abril de 1908, Pe. 

Frederico escreve: "O corpo da capella de Pompei é levantado dos fundamentos até 

cinco metros sobre o solo". Estavam agora levantadas até a altura citada também as 

faces da nave octogonal, que não estão nesta foto. 

 

A Figura 122, é do período de 1909, entre o final do outono e o início do inverno. 

 

Figura 122 – Registro do santuário (3) 

 

 
 

Fonte: Página do santuário (https://www.facebook.com/nuovapompei/). 
 

Com esforços concentrados, milhares de tijolos e telhas fabricados manualmente e 

doados por Vincenzo, chegou-se à conclusão e cobertura da nave octogonal. Na foto, 

a pequena e bravíssima equipe que, efetiva e continuadamente, derramou seu suor, 

desde a primeira pedra até a colocação da última telha: entre as duas carretas (de terno 

escuro) está Vincenzo Guerra; ao seu lado direito (de poncho), está o Pe. Frederico, 

Pároco e amigo, que passou a apoiar pessoalmente a Vincenzo a partir da segunda 

metade de 1906; segurando a guia (taquara) na mão, está Domenico Guerra; atrás dele 

(a cavalo), seu irmão Pedro Guerra (Pin), ambos filhos de Vincenzo e Eugenia Aita 

Guerra; próximos da segunda carreta, Maria de Cecco e seus filhos (segunda esposa 

e enteados de Vincenzo). As inscrições no interior do templo "Santuário fondato da 

Vincenzo Guerra e oblatori 1900" incluem, além da equipe titular acima, os 

cooperadores, vizinhos, amigos e profissionais de acordo com as várias etapas da 

obra; entre eles na foto (de camisa branca e mão na cintura) está Giuseppe Loro, que 

serrou e preparou toda a madeira do telhado, auxiliado por Silvério Godói. Detalhes 

importantes na obra: não há cimento nem ferro nas paredes; apenas nos arcos das 

aberturas de encontram cal e areia. As madeiras do telhado são inteiriças e encaixadas, 

onde se encontram, apenas por segurança, algumas chapas de ferro; as telhas de vidro 

auxiliam a passagem da luz natural. 

 

A Figura 123, também do ano de 1909, apresenta vista panorâmica do "Vale di Pompei". 
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Figura 123 – Registro do santuário (4) 

 

 
 

Fonte: Página do santuário (https://www.facebook.com/nuovapompei/). 
 

Nela se pode ver os dois pinheiros plantados por Vincenzo Guerra, próximo do 

"amassador octogonal', em frente do santuário. Eles os plantou, dizendo que antes de 

morrer comeria de seus frutos. A profecia se cumpriu. Vincenzo trouxera de fora as 

sementes, pois não havia araucárias em Silveira Martins. Elas foram trazidas de outras 

regiões pelos próprios imigrantes. 

 

As Figuras 124 e 125 ilustram a inauguração do santuário, ocorrida em 12 de julho de 

1909. 

 

Figura 124 – Registro do santuário (5) 

 

Figura 125 – Registro do santuário (6) 

 

 

 

Fonte: Página do santuário 

(https://www.facebook.com/nuovapompei/). 

Fonte: Página do santuário 

(https://www.facebook.com/nuovapompei/). 
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A cerimônia foi descrita pelo Pe. Frederico Schwinn e pelo jornal "A tribuna", de 

Santa Maria. Embora o tempo ameaçasse chover, muita gente compareceu ao evento. 

Foi rezada a "Missa in Tertio" (segundo o Pe. Claudino Magro). Pe. Roberto Kuklok 

procedeu a benção do tempo; Pe. Valentino Rumpel foi o celebrante; Pe. Valentino 

Zancan, subdiácono; Pe. Frederico Schwinn fez o sermão. A missa solene, cantada 

em latim, teve a participação do famoso coral da matriz. Duas bandas de música 

abrilhantaram a festa: a "Lira Democrata", de Santa Maria, dirigida por Dinarte Bock, 

e a Banda de Silveira Martins, dirigida por Albino Zanchi. Na segunda foto, da 

esquerda para a direita, o quinto (de pala e lenço branco) é Romano Marchesan; a seu 

lado esquerdo está um senhor de terno e pala escuros; atrás de ambos estão duas 

mulheres; e, atrás delas (formando exatamente um triângulo com os dois primeiros) 

está Vincenzo Guerra (de terno escuro e colete); na frente, há dois homens sentados: 

o da direita é Benevenuto Colpo. A quarta pessoa da direita para esquerda (na primeira 

fila) de sobretudo longo é o então subprefeito de Silveira Martins, Antônio Pimenta 

do Carmo. Sem dúvidas estão também nesta foto os moradores do local e suas 

famílias, além dos visitantes. 

 

As Figuras 126 e 127, são do ano de 1983 e apresenta reparos realizados na edificação. 

 

Figura 126 - Registro do santuário (7) 

 

Figura 127 - Registro do santuário (8) 

 

 

 
 

Fonte: Página do santuário 

(https://www.facebook.com/nuovapompei/). 

 

Fonte: Página do santuário 

(https://www.facebook.com/nuovapompei/). 

 

 

 

Obra realizada pela Comunidade da Pompéia, liderada por Ludovico Guerra. A ação 

do tempo tornou imprescindível o trabalho, pois o reboco estava se deteriorando 

rapidamente e, como sabemos, as paredes não têm cimento entre os tijolos. 

 

O Apêndice D apresenta imagens relacionadas a notícias que circularam em jornal local 

da época, as quais foram mantidas pelo senhor Martinho Guerra e, após seu falecimento, pela 

família Guerra. 
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A Figura 128 apresenta a planta baixa, por meio da qual é possível identificar a nave em 

forma octogonal, o altar, a sacristia com sanitário, a escada para o coro e a projeção do coro, 

alocados nos seus 179 m². 

A planta octogonal chama a atenção, destacando-se dentre as demais. Os moradores 

desconheciam outros exemplares com esse mesmo formato. Mas existem outras edificações 

religiosas com o formato octogonal pelo mundo, tais como o Batistério Neoniano e o Batistério 

de São João, ambos localizados na Itália. O Batistério Neoniano, localizado em Ravenna, é 

reconhecido pela forma octogonal e considerado Patrimônio da Humanidade (DIOCESI DI 

RAVENNA, 2018). Por sua vez, o Batistério de São João, localizado em Florença, possui um 

plano octogonal coberto por uma cúpula com oito círculos concêntricos (MUSEUS DE 

FLORENÇA, 2018). 

 

Figura 128 – Planta baixa do Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Pompéia e Nossa 

Senhora Menina 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em visita realizada no dia 5 de maio de 2018, identificou-se que o santuário sofreu 

intervenção em seu telhado havia pouco tempo, sendo colocada manta asfáltica sobre as telhas 

para combater a entrada de morcegos. Esse problema foi solucionado por um bom período de 

tempo, mas, como houve uma incorreta instalação da manta, após uma chuva de granizo, os 

morcegos retornaram ao local através das fendas que se formaram. 

 Em depoimento, os responsáveis relatam que as intervenções são feitas há muito tempo 

com recursos próprios devido ao abandono dos órgãos supostamente responsáveis. Não é de 

interesse dos mesmos que o santuário seja tombado, pois acreditam que “igreja que é tombada, 

tomba (cai)”, no entendimento de que os tombamentos são atos meramente formais e 

descontinuados no que se refere ao repasse de recursos posteriores. Além disso, há uma 

desconfiança de que discursos de preservação possam estar mascarados por interesses políticos. 

 Todavia, apesar das restrições apresentadas, a edificação continua sendo utilizada pela 

comunidade (Figuras 129 a 132). 

 

Figura 129 - Inserção do santuário na paisagem 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

Figura 130 - Vista lateral 

 

 

Figura 131 - Vista lateral 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
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Figura 132 – Perspectiva da porta da edificação para o entorno 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

No interior do santuário encontra-se um armário envidraçado (Figura 133, em amarelo), 

onde são deixados relatos e objetos de graças alcançadas pela comunidade (inclusive a cura de 

Vicenzo Guerra). Amplo e com decoração simples, há pinturas nas paredes do altar 

(recuperadas em 2009) e conta com a imagem de Nossa Senhora da Pompéia em madeira, vinda 

da Baviera na Alemanha (Figura 134). 

 

Figura 133 - Vista panorâmica frontal 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

O santuário possui nas suas portas semicírculos e nas janelas arcos plenos, óculos 

redondos sobre algumas portas e janelas principais. O telhado em madeira é visível pelo interior 

do santuário tornando-se um ponto de destaque, como é possível ver nas Figuras 135 e 136, 

possuindo a coloração azul que se repete na escada feita em madeira que leva ao mezanino. 

Nele, o formato octogonal se repete com madeiramento aparente, tornando-se singular dentre 

os exemplares deste estudo. 
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O santuário possui capacidade para 50 pessoas sentadas em seus bancos.  No espaço 

restante, em dias de festejos, são acrescentadas até 50 cadeiras para que os fiéis possam 

acompanhar a missa e receber as bênçãos. A edificação possui uma entrada principal e duas 

laterais para acesso do público. Atualmente, o santuário é administrado pelas Família Guerra e 

Zanini. 

A presença dos morcegos é visível pelo som que produzem e pelas fezes que se 

encontram por toda a edificação principal (Figura 137). Além da sujeira, um dos responsáveis 

relata que este problema causa desconfortos aos frequentadores. 

 

Figura 134 – Altar 

 

Figura 135 - Telhado aparente em madeira 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Figura 136 – Detalhe na escada que leva ao 

coro 

 

Figura 137 - Piso deteriorado  

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 



119 

O piso original foi substituído por ladrilhos geométricos, mas o antigo piso foi mantido 

pelo Senhor Ildo Guerra, uma vez que foram feitos pelo seu pai Vincenzo Guerra (Figuras 138 

e 139). A família possui um pequeno museu onde mantém viva a história da sua família, assim 

como as formas dos tijolos e arcos que foram utilizados para a construção do santuário. 

 

Figura 138 - Piso Original 

 

Figura 139 - Piso Original (2) 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

Em visita realizada no dia 03 de setembro de 2019, os responsáveis pelo santuário 

relataram que o problema com os morcegos segue, embora esteja um pouco mais controlado.  

Relataram, também, sobre a falta de mão de obra especializada acessível para a restauração do 

altar e santos em madeira. Uma vez que o santuário se mantém com recursos próprios, há pouco 

orçamento para contratações desses tipos de serviço. 

A edificação se encontra em um estado de conservação regular, principalmente pela 

presença recorrente de morcegos, que culmina em sujeira e mal odor no local (fato que inibe o 

turismo). Mesmo com essa adversidade, o santuário segue realizando seus festejos anuais para 

angariar fundos voltados a sua manutenção. 

Os festejos à Nossa Senhora da Pompéia acontecem geralmente no segundo domingo 

de setembro. Semanas antes, um folder com a programação começa a ser divulgado (Figura 

140). A festividade conta com procissão motorizada, missa com benção às crianças, almoço, 

benção à saúde e “domingueira” (diferencial do santuário, pois os festejos das outras 

comunidades terminam logo após o almoço). Na festividade, são servidas em torno de 600 

pessoas. As Figuras 141 e 142 apresentam o local em dia de festejo. 
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Figura 140 – Cronograma da Festa e Romaria Figura 141 – Santuário decorado para a Festa 

e Romaria 

 

  

 

Fonte: Divulgação (2019). 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Destaca-se que o festejo do ano de 2019 recebeu a imagem de Nossa Senhora 

Medianeira de Todas as Graças, Padroeira do Estado do Rio Grande do Sul (Figura 143). Além 

da tradicional festa, é realizado o jantar de dia das mães no mês de maio (véspera), que conta 

com missa, jantar e baile. 

 

Figura 142 – Fiéis após o almoço, 

aguardando a benção à saúde 

 

Figura 143 – Imagem de Nossa Senhora 

Medianeira 

  

Fonte: Acervo do autor (2019). Fonte: Acervo do autor (2019). 
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A periodicidade de missas no santuário é de uma vez ao mês, mas a comunidade local 

se reúne para rezar o terço todos os dias durante o mês de maio (mês Mariano) e na quinta, 

sexta e sábado que antecedem a festa à padroeira. Atualmente, não são disponibilizados grupos 

de catequese e crisma. 

 

4.2.8 Capela Santa Inês  

 

A Capela Santa Inês está localizada no distrito Linha Duas, em uma avenida (Av. São 

João) onde estão localizadas as residências da comunidade. A região não apresenta quadras 

delimitadas, possui lotes vazios e caracteriza-se como zona rural (Figura 144). 

 

Figura 144 - Relação da edificação com o entorno 

 

 
 

Fonte: Google Earth Pro. 

 

Em frente à capela, encontra-se a Sociedade Recreativa Esportiva Assistencial São João, 

que também é um ponto de encontro da comunidade local, principalmente aos domingos à tarde, 

com torneios de bocha. 

Na localidade, primeiramente, havia um oratório próximo ao cemitério da comunidade, 

que tem como data de construção o ano de 1881. Durante uma tempestade, um raio caiu e 

destruiu o oratório. Após essa ocorrência, a atual capela começou a ser construída por volta de 

1932, gerando discussões na comunidade relativamente à manutenção ou não o mesmo local. 

Definiu-se, então, que esta seria efetivada em local mais próximo da comunidade e teve o seu 

terreno doado por Leonel Biazes. Na Figura 145 é possível visualizar o local do antigo oratório 

em relação à atual capela. 
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Figura 145 – Local do antigo oratório (rosa) e da atual capela (vermelho) 

 

 

 

Fonte: Google Earth Pro. 

 

A capela localiza-se uma área plana com altitude de 480 metros (Figura 146). Seu acesso 

é regular e se dá através de estrada de chão batido que recebe manutenção periodicamente. 

Destaca-se que a Avenida em que a edificação está situada possui calçamento em 

paralelepípedos. Durante sua estrada de acesso não se encontram pontos turísticos e, na 

localidade, há apenas um pequeno local para compra de alimentos. 

 

Figura 146 – Topografia da região em que está inserida a Capela Santa Inês 

 

 

 

Fonte: Google Earth (adaptado). 
 

A capela foi construída no ano de 1932, a um nível elevado se comparado ao da rua, 

possuindo 124 m², capacidade para 72 pessoas sentadas, um portal principal, duas laterais e um 
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acesso de serviço pela sacristia. Na sua planta baixa é possível identificar a nave, o altar e as 

duas sacristias (Figura 147). 

 

Figura 147 – Planta Baixa Capela Santa Inês 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Durante o período de estudo, a capela passou por reformas internas e externas, pois seu 

forro ruiu. Na primeira visita era perceptível a rachadura superior (Figura 148). Na Figura 149, 

é possível perceber o interior após a reforma, por meio da qual houve a inserção de um forro de 

gesso e iluminação embutida. 

As Figuras 150 e 151 foram registradas durante o processo de reforma, sendo possível 

visualizar o madeiramento do telhado antes da colocação do novo forro de gesso. 
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Figura 148 – Interior antes da reforma 

 

Figura 149 – Interior após a reforma 

  

 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
 

Figura 150 – Interior durante a reforma 

 

Figura 151 – Interior durante a reforma (2) 

  

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

A fachada da edificação apresenta simetria, linhas retas e formas geométrica. O telhado, 

por sua vez, teve seus arremates escondidos através de um gablete escalonado. Por meio das 

Figuras 152 e 153 é possível visualizar um antes e depois da fachada. As cores foram mantidas 

e todas as infiltrações solucionadas. Na torre, foi adicionada uma espécie de beiral, para evitar 
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a criação de musgos na fachada. Ainda na área externa, ocorreu a inclusão de uma rampa na 

lateral da capela para o acesso de cadeirantes e idosos. 

 

Figura 152 - Capela antes da reforma 

 

Figura 153 - Capela após a reforma 

  

Fonte: Acervo do autor (2018). Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Na Figura 154 é possível perceber a Avenida São João, com paralelepípedos e as vias 

separadas por canteiros. Na lateral da capela encontra-se o salão de festas. O mesmo é simples, 

mas fruto do empenho da comunidade que, aos poucos, buscou ampliá-lo. O salão não possui 

reboco ou pintura, apresenta portas e janelas em metal e é coberto por telhas. Possui cozinha 

completa, na qual a comunidade prepara os almoços, jantares e doces que são comercializados 

nas festividades. 

 

Figura 154 – Inserção da capela na paisagem 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
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O interior da capela é simples, com linhas retas e formas geométricas, também 

representadas nos ladrilhos hidráulicos (Figuras 155 e 156). Além forro, que foi substituído, o 

piso do altar também sofreu alterações. Anteriormente, o mesmo era composto por ladrilhos 

hidráulicos e foi substituído por porcelanato polido. 

 

Figura 155 – Altar da capela 

 

Figura 156 – Porta principal 

  

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

O estado de conservação da capela é considerado bom. A união e o empenho da 

comunidade local refletem na conservação e nas melhorias que são realizadas periodicamente 

na edificação.  

Os festejos da capela, à Santa Inês (padroeira), acontecem geralmente no terceiro 

domingo do mês de janeiro e, a São João Batista, no terceiro domingo do mês de junho. Os 

festejos são compostos por missa e almoço e recebem por volta de 500 a 600 pessoas. Além 

dos festejos anuais aos santos, no mês de agosto, acontece o almoço de dia dos pais. 

Os festejos são realizados a partir do empenho da comunidade local de Linha Duas, uma 

vez que seus integrantes se reúnem e distribuem as atividades a serem realizadas. Essa 

organização começa dias antes e demanda a abdicação dos afazeres pessoais em prol da fé, da 

religiosidade e do desenvolvimento local. As mulheres cuidam da fabricação de cucas, doces, 
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pães, bolachas, rapaduras, agnolini2 (tradição esta que é passada de geração em geração), entre 

outros. Os homens ficam responsáveis por assar a carne e, principalmente os mais jovens, pelo 

ato de servir. Os frequentadores podem almoçar no local ou comprar para levar para casa. 

As missas, atualmente conduzidas pelo pároco Rodrigo da Rosa Cabrera, acontecem 

uma vez ao mês. Além das missas, são disponibilizadas catequese e crisma para os jovens da 

comunidade local. Atualmente, a capela é comandada pelo coordenador Roque Cerezer e pela 

ministra Ieda Granzotto. 

 

4.2.9 Capela Santo Anselmo e Nossa Senhora de Fátima 

 

A capela de Santo Anselmo e Nossa Senhora de Fátima está localizada na Linha Base, 

em uma região mais afastada do centro de Silveira Martins, mas com moradores no entorno. A 

estrada de acesso é de chão batido e encontra-se em um estado regular de tráfego.  

Uma primeira capela foi construída em 1888, no lado esquerdo do cemitério (Figura 

157, em amarelo), a qual foi destruída por volta dos anos 1950/60. Uma nova capela foi então 

construída nas proximidades (Figura 157, em vermelho). Na lateral esquerda da atual capela 

percebe-se o ginásio de esportes coberto e, ao lado direito, a presença do salão de festas da 

comunidade. 

 

Figura 157 - Relação da edificação com o entorno 

 

 
 

Fonte: Google Earth Pro. 
 

                                                           
 

 

2 Originário da região de Mântua, o agnolini é uma variedade de massas italianas tradicionais de ovos com recheio. 
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A capela está localizada na borda do topo de um morro, em uma zona rural, com uma 

altitude de 490 metros, destacando-se como a mais alta dentre os exemplares (Figura 158). Seu 

acesso é regular e se dá por meio de uma estrada de chão batido que recebe manutenção 

periódica. Ao longo de sua estrada de acesso são encontrados pontos turísticos, tais como um 

mirante de onde é possível avistar a localidade de Vale Vêneto e o Recanto do Maestro. Em 

frente à capela, encontra-se um pequeno local para compra de alimentos. 

 

Figura 158 – Topografia da região em que está inserida a Capela Santo Anselmo e Nossa 

Senhora de Fátima 

 

 

 

Fonte: Google Earth (adaptado). 

 

Segundo depoimentos de moradores que vivenciaram a construção da atual capela, a 

antiga edificação era simples, composta pela nave, o altar, a sacristia (lado direito) e um salão 

de festas (fundos). Os moradores consultados desconhecem a existência de fotos antigas da 

primeira capela, bem como as motivações para seu desmonte. Relatam, ainda, que os destroços 

da antiga capela foram usados nos alicerces da atual edificação, cuja construção aconteceu no 

intervalo de aproximadamente dois anos. 

A capela possui 237 m², divididos entre nave, oratório, sacristia e sanitário da sacristia 

(Figura 159). Apresenta pilares na nave que não atrapalham a visibilidade, pois os bancos estão 

alocados a partir deles. Tais pilares dão suporte à parede superior, na qual estão localizadas 

grandes janelas que reforçam a luminosidade do ambiente, como pode ser visualizado na Figura 

164. A capela possui capacidade para 96 pessoas sentadas. 
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Figura 159 – Planta baixa da Capela Santo Anselmo e Nossa Senhora de Fátima 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A capela possui linhas curvas e um estilo diferente dos outros exemplares (Figuras 160 

e 161). De seu campanário (Figura 162), que funciona também como um mirante, é possível 

avistar a localidade de Vale Vêneto e o Recanto do Maestro. 

 

Figura 160 - Inserção da capela na paisagem 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
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Figura 161 – A capela e suas formas 

arredondadas 

Figura 162 – Torre/mirante (acesso pelo 

interior da capela) 

 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Seu interior é simples e com poucos ornamentos, o mobiliário é todo em madeira e as 

paredes são de cor clara. O grande número de janelas torna o seu interior bem iluminado. Os 

bancos, por sua vez, possuem diferentes tamanhos para seguir a sinuosidade do santuário 

(Figuras 163 e 164). 

Na Figura 165 visualiza-se a escada que leva ao mezanino, onde é possível ter acesso 

ao sino em um espaço que também cumpre a função de mirante (Figura 166). 

 

Figura 163 - Altar 

 

Figura 164 – Disposição do mobiliário 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
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Figura 165 – Escada que leva ao mezanino 
 

Figura 166 – Sino 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Os festejos acontecem anualmente, a Santo Anselmo, no último domingo do mês de 

abril e, à Nossa Senhora de Fátima, no último domingo de outubro. Os eventos são compostos 

por missa e almoço e recebem por volta de 500 a 600 fiéis. As missas acontecem uma vez ao 

mês e, uma ou duas vezes no mês, a comunidade se reúne para rezar o terço. A periodicidade 

dos eventos reflete no bom estado de conservação da capela. 

 

4.2.10 Capela São João Batista 

 

A Capela São João Batista está situada na localidade de Val de Buia, beirando a Estrada 

Municipal Norberto José Kiper – VRS-304. Trata-se de um dos únicos exemplares localizados 

em frente a uma estrada com grande fluxo de veículos. Está situada ao fundo do lote e encontra-

se em um terreno pouco arborizado, mas com áreas permeáveis, o qual foi doado pela família 

Moro (Figura 167). 

Ao lado direito da capela encontra-se o salão de festas e ginásio da comunidade. 

Próxima à edificação está a estrada que dá acesso a balneários e vinícolas. Ao lado esquerdo 

(em amarelo na Figura 167) encontra-se o comércio de produtos coloniais Moro, ponto de 

parada de turistas. 
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Figura 167 - Relação da edificação com o entorno 

 

 
 

Fonte: Google Earth Pro. 
 

A capela está localizada em uma área plana com altitude de 119 metros (Figura 168). 

Seu acesso é bom e se dá através de estrada asfaltada que recebe manutenção periódica. Ao 

longo da mesma encontram-se pontos para alimentação (a exemplo da Cantina Della 

Campagna), além da tradicional conveniência Produtos da Colônia – Moro. 

 

Figura 168 – Topografia da região em que está inserida Capela São João Batista 

 

 

 

Fonte: Google Earth (adaptado). 
 

No local da capela, anteriormente, existia um capitel. Com o passar dos anos, por volta 

de 1920, foi possível conceber a atual edificação com apoio da comunidade. A mesma teve seus 

tijolos e telhas produzidos localmente em barro. Segundo relatos de um morador que reside na 

localidade há 87 anos (o mesmo possui 96 anos de idade), a capela não sofreu ampliações, 

apenas passou por reparos.  
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A capela, que possui área de 78 m² e capacidade para 48 pessoas sentadas, destaca-se 

arquitetonicamente pela presença do sino em sua fachada. Seu interior é composto pela nave, o 

altar e a sacristia. Possui uma porta central, duas laterais para o público e outra na sacristia para 

uso interno (Figura 169). 

Em visita realizada no dia 26 de maio de 2018, identificou-se que a capela estava 

passando por intervenções, tanto externas como internas (Figura 170). O Sr. Osvaldo Carlesso, 

por iniciativa própria, arrecadou o montante de 100 mil reais com as famílias pertencentes à 

comunidade. O objetivo foi solucionar os problemas gerados pela ação do tempo, atrelado à 

importância que a capela tem para ele e sua família.  

A capela possui uma característica pouco vista nas edificações analisadas: seu sino é 

embutido na fachada (Figuras 171 e 172). 

 

Figura 169 – Planta baixa da Capela São João Batista 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 170 - Inserção da capela na paisagem 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

Figura 171 - Fachada 

 

Figura 172 – Vista lateral 

  

 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Em visita realizada no dia 18 de agosto de 2019, identificou-se que intervenções internas 

já haviam sido concluídas. Na Figura 173, de 2018, visualiza-se o altar em processo de 

restauração. Na Figura 174, por sua vez, visualiza-se o processo concluído em 2019. 

Identificou-se que o piso de ladrilhos foi substituído por porcelanato polido. Os bancos 

e o altar foram restaurados, nos quais se destacam os detalhes de talha em madeira, com pinturas 

em dourado, passando a ideia de riqueza e remetendo ao estilo Barroco (Figura 175 e 176). 

Seu estado de conservação é bom e está diretamente ligado ao empenho da comunidade. 

Recentemente, um integrante da comunidade arrecadou fundos para a troca do piso, nova 

pintura e reforma do altar. 
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Figura 173 - Perspectiva interna 

(intervenções em andamento) 

 

Figura 174 - Perspectiva interna 

(intervenções concluídas) 

  

 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
 

Figura 175 – Detalhes do banco 

 

 

Figura 176 - Altar 

  

Fonte: Acervo do autor (2019). Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Os festejos acontecem duas vezes ao ano, sendo que em julho refere-se a São João 

Batista e, em setembro, à Santa Luzia (Figuras 177 e 178). Os eventos são compostos por missa 

e almoço e ambos recebem em torno de 200 a 250 pessoas. Os fundos arrecadados nos mesmos 

são fundamentais para a manutenção da capela. 
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Figura 177 – Programação São João 

 

Figura 178 – Programação Santa Luzia 

  

Fonte: Divulgação (2017). Fonte: Divulgação (2017). 

 

A periodicidade da missa é de uma vez ao mês. Além disso, destaca-se que a capela 

oferece catequese e crisma para moradores da comunidade. 

 

4.2.11 Capela São Roque 

 

A Capela São Roque está localizada na Linha Seis Sul, em uma zona rural afastada do 

perímetro urbano de Silveira Martins. Possui poucos moradores no entorno e não é possível 

identificar quadras delimitadas. Há o cemitério da comunidade ao lado e, nos fundos da 

edificação, está o salão de festas (Figura 179). 

 

Figura 179 - Relação da edificação com o entorno 

 

 

 

Fonte: Google Earth Pro. 
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A capela está localizada em uma região com uma altitude de 455 metros (Figura 180). 

Seu acesso é regular e se dá por meio de uma estrada de chão batido que recebe manutenção 

periódica. Ao longo de sua estrada de acesso, não se encontram pontos turísticos e locais para 

compra de alimentos (profícuos para o desenvolvimento de uma rota). 

Com base em relatos da comunidade, por volta do ano de 1888, aponta-se a construção 

de uma primeira capela, em terreno doado pela família Forgiarini. Entre os anos de 1962 e 1963, 

uma nova capela (mais ampla) foi então construída. Como o lote da primeira capela era 

pequeno, o senhor Guido Palesi doou a área que faltava para a construção. Atualmente, possui 

área de 127 m² e capacidade para 100 pessoas sentadas, com um acesso principal e dois laterais 

para o público. 

 

Figura 180 – Topografia da região em que está inserida a Capela São Roque 

 

 

 

Fonte: Google Earth (adaptado). 
 

A capela tem uma linguagem arquitetônica simples e retilínea. Através da planta baixa 

é possível visualizar a nave, o altar e a sacristia, local que teve um banheiro construído 

posteriormente à concepção (Figura 181). 

A capela foi construída em um nível mais elevado se comparado ao da rua e seu acesso 

de dá através de uma escada que conduz até a porta principal. A porta lateral esquerda está no 

mesmo nível do terreno, sem a necessidade de degraus para acessar a edificação (Figuras 182 

a 185). 
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Figura 181 – Planta baixa da Capela São Roque 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Figura 182 - Inserção da capela na paisagem 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
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Figura 183 – Fachada lateral esquerda 
 

Figura 184 - Fachada lateral direita 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Figura 185 - Paisagem vista da porta da capela 
 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

O interior da capela é simples, sem ornamentos e encontra-se em boas condições. O piso 

de ladrilhos é original e o forro foi trocado (atualmente em PVC), conforme ilustram as Figuras 

186 e 187. 

Seu estado de conservação é considerado razoável, pois apresenta infiltrações 

expressivas nas paredes laterais e frontal (porta principal). Destaca-se que a comunidade está 

se esforçando para angariar fundos e sanar esse problema. 

A capela é conhecida pelo padroeiro São Roque e pela benção do Sal (como garantia de 

manutenção da saúde). Os festejos a São Roque acontecem anualmente no terceiro domingo de 

agosto, contando com missa, almoço e benção do sal e recebe por volta de 250 fiéis. A Figura 

188 apresenta o cronograma da festa em Honra à São Roque de 2019. 
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Figura 186 – Perspectiva interna (1) 

 

Figura 187 – Perspectiva interna (2) 

  

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Em conversa com uma moradora local, no dia 03 setembro de 2019, foi relatado que os 

jovens da comunidade acabaram indo embora por falta de oportunidades e, os que se 

mantiveram no local, acabaram trocando de religião. Esses fatos, na visão da moradora, 

inibiram uma atuação mais ativa da capela junto à comunidade pela falta de “mão de obra”. 

 

Figura 188 – Cronograma da Festa em Honra a São Roque 

 

 

 

Fonte: Divulgação (2019). 

 

 A periodicidade das missas na comunidade é de uma vez ao mês. Pela falta de população 

e de jovens na comunidade, a capela não tem mais grupo de catequese e crisma. Destaca-se que 

o último aluno de catequese, em 2019, recebe suas orientações na casa da catequista. 



141 

4.2.12 Oratório Peregrinos da Paz 

 

O Oratório Peregrinos da Paz está localizado na Linha Base em Silveira Martins, em 

uma propriedade privada cuja área é de predomínio agrícola, pertencente à família Dalla Favera 

(Figura 189). 

 

Figura 189 - Relação da edificação com o entorno 

 

 
 

Fonte: Google Earth. 
 

 O terreno em que a edificação está inserida é bastante arborizado e possui vultuosas 

pedras no seu entorno. O mesmo destaca-se por sua altitude elevada que promove uma bela 

vista aos seus frequentadores. O local promove eventos informais, tais como festas juninas para 

vizinhos e amigos. 

O oratório está localizado sobre um morro, com uma altitude de 488 metros que 

promove belas vistas (Figura 190). Seu acesso é regular e se dá por meio de uma estrada de 

chão batido que recebe manutenção periódica. Ao longo de sua estrada de acesso não se 

encontram pontos turísticos e conveniências (profícuos ao desenvolvimento do turismo). 

 

Figura 190 – Topografia da região em que está inserido o Oratório Peregrinos da Paz 

 

 

 

Fonte: Google Earth (adaptado). 
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Embora o oratório não seja tão conhecido e receba poucos visitantes, destaca-se por 

disponibilizar bancos feitos em pedra que estão dispostos ao ar livre, além de sanitário para 

seus visitantes (Figura 191). No interior do oratório encontra-se um livro de registro de 

visitantes, o qual é considerado muito importante para os proprietários que o exibem com 

orgulho (Figura 192). 

Através do livro de registros, foi possível contabilizar o número de visitantes no período 

de 30 de março a 30 de novembro de 2019, totalizando 50 pessoas em oito meses, oriundas de 

Silveira Martins, Santa Maria, Alegrete, Arroio Grande, São João do Polêsine, Dom Pedrito, 

São Borja e Francisco Beltrão no Paraná. 

 

Figura 191 – Sanitários para visitantes 

 

Figura 192 – Livro registro de visitantes 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
 

Em visita ao Oratório Peregrinos da Paz, no ano de 2018, entendeu-se que se trata de 

um bem particular construído por esforço da família e pela devoção à Nossa Senhora de 

Schoenstatt, cuja inauguração ocorreu em dezembro de 2008. Devido a inúmeros problemas de 

saúde na família, um de seus integrantes teve a vontade de construí-lo, contando com a 

colaboração dos moradores locais e empresas que realizaram doações para que o oratório fosse 

edificado. Na Figura 193, é possível perceber a simplicidade da planta baixa. Trata-se de um 

ambiente único de 26 m², bem iluminado e arejado. 
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Figura 193 – Planta baixa do Oratório Peregrinos da Paz 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O oratório é feito em pedras basalto (Figuras 194 e 195) e seu interior é simples, mas 

cheio de significado para a família e a comunidade, pois é fruto de muito esforço e cooperação. 

O piso foi doado por uma marmoraria de Santa Maria, são retalhos de pedras que, com aptidão, 

foram encaixados tornando-se único (Figura 196). 

Única também parece ser a interpretação da arquitetura típica dos templos dedicados à 

Nossa Senhora de Schoenstatt nesse pequeno oratório que constitui, assim, uma pequena obra-

prima de arquitetura popular. 

 

Figura 194 - Inserção do oratório na paisagem 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
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Figura 195 – Fachada  

 

Figura 196 – Interior do oratório (altar) 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

O oratório possui um bom estado de conservação, o qual está atrelado ao esforço da 

família proprietária em mantê-lo, bem como às doações espontâneas dos visitantes que 

percebem a importância do local para a comunidade. 

Não ocorrem festejos à Nossa Senhora de Schoenstatt no oratório. No ano de 2020, a 

família Dalla Favera irá fazer um almoço beneficente no dia 08 de março e pretende a realização 

de dois almoços ao ano. Esses eventos informais têm como objetivo arrecadar fundos para a 

manutenção do oratório. Eventos dessa natureza tinham deixado de acontecer por motivos de 

saúde na família. 

O oratório não pertence à Diocese de Silveira Martins e é caracterizado como um bem 

privado, sem a realização de missas periódicas pelo pároco. Contudo, há relatos de missas já 

realizadas no local em ocasiões específicas. Na edificação, são realizadas orações pela 

comunidade, funcionando como um ponto de encontro. 

 

4.2.13 Santuário de Nossa Senhora da Saúde 

 

O Santuário de Nossa Senhora da Saúde está situado na localidade Linha Quarta, na 

estrada Silveira Martins (Avenida Mariano Freitas) em uma zona rural mais afastada do 

perímetro urbano e com poucos moradores no entorno. Partindo do centro de Silveira Martins, 

a estrada é de chão batido e encontra-se em estado regular de conservação. Por meio da Figura 

197 percebe-se a existência de um cemitério (lateral esquerda) e a presença do salão de festas 
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da comunidade (lado direito). O terreno em que a edificação esta alocada é bem arborizado, 

com abundantes áreas permeáveis. 

 

Figura 197 - Relação da edificação com o entorno 

 

 

 

Fonte: Google Earth Pro. 

 

O santuário está situado em região plana com uma altitude de 452 metros (Figura 198). 

Ao longo de sua estrada de acesso não se encontram pontos turísticos e locais para compra de 

alimentos. 

 

Figura 198 – Topografia da região em que está inserido o Santuário de Nossa Senhora da 

Saúde 

 

 

 

Fonte: Google Earth (adaptado). 
 

O terreno foi doado pela moradora Ida Casagrande, sendo construída uma rústica capela 

de costaneiras de coqueiro que foi fundada em 1880 por Antonio Bresolin, João Zago, João 
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Bottega e Pedro Celeprin. Salienta-se que a edificação atual foi construída somente no ano de 

1957. 

Destaca-se que, no ano de 2002, Nossa Senhora da Saúde ganhou o título de Padroeira 

da Quarta Colônia de Imigração Italiana e sua edificação passou a se chamar Santuário de Nossa 

Senhora da Saúde. 

No interior da edificação encontra-se a imagem de Nossa Senhora da Saúde, a qual, 

segundo o representante do conselho do santuário, veio da cidade de Veneza, em uma 

embarcação que comportou cerca de 75 famílias que chegaram no atual território de Silveira 

Martins em 1878. 

A imagem foi trazida devido à devoção dos imigrantes e, também, pela preocupação 

com as mortes de muitos imigrantes, ocasionadas pela chamada “peste”. A mesma foi levada à 

pequena comunidade de Linha Quarta Norte, onde grande parte das famílias da “terceira turma” 

foi alocada. Nos dois primeiros anos, a imagem ficou em uma residência familiar. 

As principais pessoas envolvidas com a edificação atualmente são Silvia Bresolin, Marli 

Segatto (coordenadoras), Valmor Segatto, André Scolari, Silvio Bresolin, Lourdes Bresolin, 

Eleandro Cherobini e Vanderleia Cherobini. 

Através da planta baixa do santuário (Figura 199), é possível identificar o esquema 

tipológico composto pela nave, altar e as sacristias (na sacristia direita nota-se que foi 

construído um sanitário que inicialmente não fazia parte da edificação). Na lateral, há o 

campanário e um espaço pensado para realizar as missas campais, sendo uma espécie de palco, 

em nível elevado para que todos os fiéis possam acompanhar a missa com uma boa visibilidade. 

O santuário possui 165 m² e capacidade para 90 pessoas sentadas, com uma porta principal e 

duas laterais para o acesso de seus frequentadores e mais dois acessos pelas sacristias para 

acesso do padre e responsáveis pelo local.  

Os plátanos dispostos em frente à edificação fazem a demarcação da entrada da capela 

e melhoram a sensação térmica nos dias de missa campal. Destaca-se que o acesso da estrada 

até a capela não é calçado (Figuras 200 e 205). A fachada frontal é mais adornada que as 

fachadas laterais (Figuras 201 a 203). O sino fica na lateral do santuário, sendo necessário sair 

do seu interior para tocá-lo (Figura 204). 

As paredes do santuário não possuem pinturas artísticas e o forro, em madeira, é branco 

e possui uma pintura fixada, em homenagem aos fundadores J. Zago, A. Brezolin, P. Celiprin 

e J. Botega (Figura 206 e 208). O interior possui cores claras, ladrilhos hidráulicos e bancos em 

madeira maciça (Figuras 207 e 209). 
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Figura 199 – Planta baixa do Santuário de Nossa Senhora da Saúde. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Figura 200 - Inserção da edificação na paisagem 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
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Figura 201 – Fachada e lateral esquerda 

 

Figura 202 – Porta principal 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

Figura 203 - Lateral direita 

 

Figura 204 - Escada que dá acesso 

ao sino 

 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

Figura 205 - Paisagem vista da porta da edificação 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
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Figura 206 - Vista para o altar 

 

Figura 207 - Vista para a porta principal 

  

Fonte: Acervo do autor (2019). Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Figura 208 - Vista para a porta lateral e óculo 

 

 

Figura 209 – Piso em ladrilhos hidráulicos 

  

Fonte: Acervo do autor (2019). Fonte: Acervo do autor (2019). 

  

O estado de conservação do santuário é considerado bom. Os fundos arrecadados no 

grandioso festejo são significativos e servem para sua manutenção. Em tal festejo, destaca-se 

uma das mais expressivas manifestações religiosas que anualmente ocorrem na região: a 

procissão de Nossa Senhora da Saúde, na Linha Quatro Norte, em Silveira Martins. 

Na Figura 210, da procissão de novembro de 1975, visualiza-se a réplica de um ícone 

da escola bizantina venerado na basílica da Madonna della Salute de Venezia. A réplica foi um 

presente de Dom Albino Luciani, Cardeal-Patriarca daquela cidade, por ocasião da visita à 

Santa Maria, realizada naquele mesmo mês de novembro de 1975. Nessa procissão, o povo roga 

tanto pela saúde do corpo e da alma como pela saúde das terras, isto é, pela sua fertilidade. 
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Figura 210 - Procissão de 1975 

 

 
 

Fonte: Santin e Isaia (1990, p. 61). 

 

Inicialmente, ocorriam romarias no dia de Nossa Senhora da Saúde: 21 de novembro. 

Em seguida, as mesmas foram alteradas para o domingo mais próximo a essa data. Atualmente, 

o terceiro domingo de novembro é reconhecido como a data de referência. A romaria é fruto de 

esforço e dedicação das poucas famílias da localidade, as quais recebem apoio de comunidades 

vizinhas que se dispõem a ajudar. 

A procissão, que segue acontecendo anualmente, corresponde a uma tradição mantida 

pela fé, integrando um festejo que abrange toda a região da Quarta Colônia. A Figura 211 

apresenta a programação relativa à 140ª Romaria ao Santuário de Nossa Senhora da Saúde no 

ano de 2019.  

 

Figura 211 – Programação do festejo de Nossa Senhora da Saúde 

 

 

 

Fonte: Divulgação (2019). 
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Esse festejo é considerado o mais importante pela comunidade local, na medida em que 

recebe em torno de 3.000 pessoas durante o evento.  

A imagem de Nossa Senhora da Saúde, antecedendo ao festejo, sai do santuário e visita 

as paróquias da Quarta Colônia, retornando no sábado. Nos três dias que antecedem a festa é 

conduzido o tríduo, com missas e quermesse no santuário. 

No domingo, o santuário fica movimentado, sendo que o local calmo e pacato do dia a 

dia se transforma em uma grande festa (Figura 212). O festejo é configurado da seguinte forma: 

missa das 6:30 às 8:00 no interior do santuário, procissão com missa campal às 9:30 (os fiéis se 

mantém em pé ou sentados em cadeiras pessoais, conforme pode ser visualizado na Figura 213), 

almoço a partir das 11:30 e benção da saúde campal às 14:30. 

Nos fundos do santuário encontra-se um espaço coberto para os fiéis ascenderem suas 

velas em homenagem à Nossa Senhora da Saúde, conforme ilustra a Figura 214. 

Os lucros arrecadados com a venda de almoços, doces, produtos religiosos, produtos 

coloniais, risoto e churrasco para levar contribuem para a manutenção do santuário (Figura 

215). Por ser um local afastado das outras comunidades e do perímetro urbano da cidade, o 

estacionamento do santuário fica lotado no dia do festejo. São observados, além de carros de 

passeio, ônibus e vans que transportam grupos de fiéis, tais como o da melhor idade (Figura 

216). 

 

Figura 212 – Santuário em dia de festejo 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
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Figura 213 – Missa campal 

 

Figura 214 – Demonstração de fé 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

Figura 215 – Produtos comercializados 

 

Figura 216 – Estacionamento do santuário  

  
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Durante o domingo, dezenas de vendedores ambulantes dirigem-se ao santuário para 

expor seus produtos (tapetes, redes, pelúcias, potes, óculos de sol, bolsas, roupas, tênis, caixas 

de som, entre outros), atraídos pelo grande número de frequentadores e potenciais consumidores 

(Figura 217 e 218). 
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Figura 217 – Vendedores ambulantes Figura 218 – Produtos comercializados pelos 

vendedores ambulantes 

 

  

Fonte: Acervo do autor (2019). Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Além do festejo, as missas periódicas acontecem no santuário uma vez ao mês e, todos 

os sábados à tarde, a comunidade se reúne para rezar o terço. O santuário não dispõe de grupos 

de catequese e crisma, até mesmo pela falta de jovens na localidade. 

 

4.2.14 Capela São Vitor e Santa Corona 

 

 A Capela São Vitor e Santa Corona está localizada em Val Feltrina, em uma zona de 

predomínio agrícola. Tem no seu entorno o cemitério local (visualizado à esquerda na Figura 

219) e o salão de festas da comunidade (ao lado direito) que abriga os festejos a São Vitor e 

Santa Corona no mês de maio. 

 

Figura 219 - Relação da edificação com o entorno 

 

 

 

Fonte: Google Earth Pro. 
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Em uma região com lindas paisagens cobertas de Plátanos, a capela está localizada no 

centro do terreno, o qual é bem arborizado e possui vastas áreas permeáveis. 

A capela situa-se em uma localidade com altitude de 181 metros (Figura 220).  Seu 

acesso é regular e se dá através de estrada de chão batido que recebe manutenção 

periodicamente. Ao longo de sua estrada de acesso encontram-se pontos para alimentação 

(Cantina Salla e Vinhos Val Feltrina, com venda de sucos de uva, vinho e produtos coloniais), 

em percurso que integra o roteiro da Uva e das Águas de Silveira Martins. A localidade é 

reconhecida pelo cultivo da uva e pelo balneário Portal do Roio. 

 

Figura 220 – Topografia da região em que está inserida a Capela São Vitor e Santa Corona 

 

 

 

Fonte: Google Earth (adaptado). 
 

No acesso à capela, encontra-se um pequeno capitel (Figura 221), inaugurado e “bento” 

pelo pároco Pe. Andrea Ferrari de Arroio Grande, em 1930, o qual foi acompanhado por uma 

romaria de pessoas, conforme relata documento de Valmor Torri, emitido em 1937. 

Conforme relatos da comunidade, com a chegada dos primeiros imigrantes vindos da 

região de Feltre, na Itália, teve início a construção da primeira capela da localidade. A mesma 

foi concebida em madeira e, todos os domingos, servia de local para as rezas de terços e os 

cantos das ladainhas3. 

                                                           
 

 

3 Canto cerimonial executado como responsório, baseado em textos da liturgia católica. 
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A primeira capela estava situada no local em que hoje reside a família Bianchi. Nela, 

foram realizadas muitas celebrações e batizados. Em um mesmo dia, foram batizadas três 

crianças: Vergílio Torri, Armando Torri e Victor Padoin. 

Com o passar dos anos, a comunidade optou por construir uma capela maior, mas em 

outro local. Sua construção ocorreu em um terreno mais abaixo, com sessenta metros de frente 

e vinte e cinco metros de fundo, doado pelo Sr. Caetano Visentini e sua esposa Joana Cassol à 

Mitra Diocesana, representada pelo Reverendo Padre Domingos Nastro, em 26 de abril de 1921. 

Para a construção da capela, inicialmente, foi realizada uma escavação no terreno para 

a retirada do barro e areia que seriam utilizados para a produção dos tijolos e telhas. Nesse 

processo, bois e cavalos foram utilizados para amassar o barro, sob supervisão da comunidade.  

Conforme a Sr.ª Maria Veronica Torri Padoin, uma das mais antigas moradoras da 

comunidade, as pessoas que passavam em frente à construção, a cavalo, para ir até o moinho, 

eram “multadas” com algumas voltas de seu cavalo para ajudar a amassar o barro. A moradora 

relatou que seu irmão Vergílio nasceu em 16.08.1921 e foi batizado na capela de madeira, ano 

em que o terreno da nova construção foi doado. A Sr.ª Maria narrou que seu irmão contou que, 

quando tinha 7 anos, ajudou na construção dos tijolos. Identificou-se, assim, um período de 

tempo de aproximadamente sete anos entre a doação do terreno e o fim da construção da atual 

capela. A Srª. Maria acredita que a antiga capela em madeira tenha sido construída cerca de 43 

anos antes da doação do terreno, devido a estudos que ela fez e histórias que escutou de seus 

antepassados. 

 

Figura 221 – Capitel encontrado no caminho até a capela 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
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Por meio da Figura 222 percebe-se que a planta baixa é simples, com nave, altar e 

sacristia. Possui uma área de 65 m² e capacidade para 48 pessoas sentadas. Há uma porta 

principal, para acesso dos fiéis, e uma secundária à sacristia, para acesso do padre e 

responsáveis pelo local. 

 

Figura 222 – Planta baixa da Capela São Vitor e Santa Corona 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A capela apresenta uma arquitetura simples, com uma fachada desprovida de muitos 

ornamentos e com um gablete para esconder os arremates do telhado. As fachadas laterais são 

simples, com linhas retas e janelas basculantes. Em visita notou-se que o exterior se encontra 

em bom estado de preservação e parece ter recebido nova pintura há pouco tempo (Figura 223 

a 226). 

 

Figura 223 - Inserção da capela na paisagem 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
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Figura 224 - Lateral 

 

Figura 225 – Lateral (2) 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

Figura 226 - Paisagem vista da porta da capela 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

O interior da capela possui cores claras (Figuras 227 e 228) e destacam-se os ladrilhos 

hidráulicos (Figura 229) que ornamentam o ambiente. Os bancos, os quadros e o altar são feitos 

em madeira, contrastando com a cor branca das paredes. Os detalhes de entalhes do altar, 

sobretudo a representação do Sagrado Coração de Maria no sacrário, são o destaque do interior 

(Figura 230). 

O estado de conservação da capela é considerado bom, com pequenos problemas no 

forro. O estado atual de conservação está conexo ao empenho da comunidade e os festejos que 

realizam para arrecadar fundos e mantê-la. 
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Figura 227 – Nave e altar 
 

Figura 228 – Porta principal 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

Figura 229 – Ladrilhos 
 

Figura 230 – Entalhes no sacrário 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
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Os festejos a São Vitor e à Santa Corona acontecem em maio, conjuntamente na mesma 

data. O evento conta com missa pela manhã e almoço típico italiano na sequência, o qual recebe 

de 100 a 200 pessoas.  

Como nos últimos anos a data da festa coincidiu com o evento de aniversário do 

município, houve divisão de público e, consequentemente, um número menor de pessoas no 

festejo da capela. Atualmente, sua diretoria está pensando na possibilidade de alterar a data do 

evento para o mês de setembro. 

A capela não possui salão de festa próprio. Para os festejos, faz uso do salão da 

Sociedade, que fica ao lado. Destaca-se que capela doou parte de seu terreno para a construção 

desse salão. 

 A periodicidade das missas é mensal visto que a localidade é pequena e algumas famílias 

pertencem a outras religiões. Em dias de festejos, fiéis de capelas vizinhas, tais como a São 

João Batista, colaboram com os preparativos. 

 

4.2.15 Capela São Valentim 

  

 Localizada na Linha Seis Norte, a capela São Valentim está em meio a uma área rural, 

com poucos moradores e sem quadras definidas. Seu acesso é regular e se dá através de estrada 

de chão batido, com pontos de difícil tráfego. 

O local é bem afastado do cento urbano, com pouquíssimos moradores no entorno e sem 

sinal de telefonia móvel. Segundo uma moradora local, se não fossem as antenas de celulares e 

os sistemas de internet rural (ainda muito falhos), eles estariam ainda mais “excluídos” do 

mundo. 

A edificação foi alocada em um terreno doado pelo senhor Ângelo Botega. A poucos 

metros da lateral esquerda encontra-se o cemitério da comunidade (em amarelo na Figura 231). 

O salão de festas, por sua vez, está alocado na lateral direita da capela (Figura 231). 

A capela está localizada em uma região com altitude de 154 metros (Figura 232). Ao 

longo de sua estrada de acesso não se encontram pontos para alimentação (fundamentais ao 

turismo). 

Em frente à capela, antigamente, existia uma escola em funcionamento (Figura 233), 

ocorrência que intensificava o uso do templo religioso. Atualmente, a escola encontra-se em 

processo de deterioração, como pode ser visualizado na Figura 234. A mesma deixou de 

funcionar no ano de 1996, pela decisão de concentração do ensino no centro de Silveira Martins. 
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Figura 231 - Relação da edificação com o entorno 

 

 

 

Fonte: Google Earth Pro. 

 

Figura 232 – Topografia da região em que está inserida a Capela São Valentim 

 

 
 

Fonte: Google Earth (adaptado). 
 

Figura 233 – Escola antigamente 
 

Figura 234 – Escola atualmente 

 

 

 

Fonte: Acervo Museu do Imigrante de Silveira Martins. 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
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No acesso à capela, encontra-se um pequeno capitel, localizado em frente ao mirante 

Michelin. O mesmo foi construído em honra à Nossa Senhora das Graças, em 1940, por uma 

graça alcançada pelo Senhor João Michelin (Figura 235). 

 

Figura 235 – Capitel próximo à Capela São Valentim 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

   

Uma primeira capela foi construída em madeira, porém, no ano de 1941, uma grande 

tempestade ocasionou um deslizamento de terra em uma colina próxima que acabou soterrando-

a, assim como o cemitério que havia no local. Passada a tragédia, a comunidade se uniu em prol 

da construção da atual capela. 

A Figura 236 apresenta a planta baixa, por meio da qual é possível identificar a nave, o 

altar e a sacristia. A capela possui pequenas dimensões, com área de 68 m², um acesso principal 

e dois laterais, mais um acesso à sacristia para o padre e responsáveis pelo local.  

A capela possui uma fachada simples, apenas com uma porta e um gablete escalonado 

que esconde os arremates do telhado (Figura 237). 

Em visita realizada no dia 13 de março de 2019, notou-se que a capela foi pintada há 

pouco tempo e encontra-se em boas condições, com portas e janelas originais (Figuras 238 a 

240). 
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Figura 236 – Planta baixa da Capela São Valentim 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 237 - Inserção da capela na paisagem 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
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Figura 238 – Fachada lateral esquerda 

 

Figura 239 – Fachada lateral direita 

  

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Figura 240 - Paisagem vista da porta da capela 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

 A capela encontra-se em boas condições e possui um interior simples, com cores claras 

e sem ornamentos. Tanto o piso como o forro não são originais (Figuras 241 e 242). O altar dos 

santos é simples e feito em alvenaria (Figura 243). A sacristia possui como diferencial o 

caimento do telhado e destaca-se a significativa largura das paredes, fato típico das construções 

da época (Figura 244).  

O estado de conservação da Capela São Valentim é considerado bom. O empenho da 

comunidade em realizar o festejo para arrecadar fundos reflete na sua manutenção e no seu 

estado de conservação. 
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Figura 241 – Piso, bancos e altar 

 

Figura 242 – Lateral interior 

  

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

Figura 243 – Detalhes do altar 
 

Figura 244 – Sacristia 

  

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Os festejos a São Valentim acontecem anualmente no primeiro domingo de fevereiro, 

compostos por missa e almoço e recebem em média 400 pessoas.  

A periodicidade das missas na comunidade é de uma vez ao mês, mesmo intervalo de 

tempo no qual a comunidade se reúne para rezar o terço. Pela falta de jovens na comunidade, 

estão sem grupo de catequese e finalizando um grupo de crisma. 

 

4.2.16 Santuário de Nossa Senhora de Monte Bérico 

 

O Santuário de Nossa Senhora de Monte Bérico, fundado em 1908, está situado na 

localidade de Val Veronês, município de Silveira Martins – RS, pertencendo à Paróquia de São 

Roque, Município de Faxinal do Soturno – RS. A edificação está localizada geograficamente 

em Silveira Martins, sendo que a estrada em frente a mesma divide o território com o município 
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de Faxinal do Soturno. Nos fundos do santuário encontra-se o salão de festas e o cemitério da 

comunidade (Figura 245). Seu acesso é considerado regular na maior parte, em estrada de chão 

batido que oscila entre trechos com manutenção e outros precários. 

 

Figura 245 - Relação da edificação com o entorno 

 

 
 

Fonte: adaptado Google Earth. 
 

Ao longo de sua estrada de acesso encontram-se pontos turísticos, tais como o Buraco 

do Vento (correspondente a uma fenda entre as pedras de um morro, pela qual sopra um vento 

frio que intriga os moradores e visitantes) e não se encontram pontos turísticos e locais para 

compra de alimentos (profícuos ao recebimento de visitantes na localidade). 

O Santuário de Nossa Senhora de Monte Bérico, por sua vez, é a edificação mais distante 

do perímetro urbano de Silveira Martins (aproximadamente 11.3km). Está localizado em uma 

área rural e plana, com altitude de 141 metros e seu acesso se dá por meio de declives (Figura 

246). Ressalta-se que a Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua, no centro da cidade, se encontra 

a 428 metros de altitude. 

 

Figura 246 – Topografia da região em que está inserido o Santuário de N. S. de Monte Bérico 

 

 

 

Fonte: Google Earth (adaptado). 
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Em 1883, ocorreu a construção de uma pequena capela em madeira. Em 1906, chega da 

Alemanha o padre Frederico Schwinn, o qual, conhecedor de construções de igrejas, não gostou 

da capela que viu e propôs um novo projeto para o local, sendo inaugurado em 1908 a nova 

edificação. 

A devoção à Nossa Senhora de Monte Bérico foi trazida da Itália pelos imigrantes. 

Durante um século essa devoção foi preservada e desenvolvida na região e localidade. A pedido 

insistente da comunidade local, com a anuência do Pároco e do Conselho Presbiteral Diocesano, 

julgou-se procedente o pedido especial de elevar a então capela à categoria de santuário. 

A planta baixa da edificação é composta pela nave, transepto, cruzeiro, altar-mor e uma 

sacristia. O santuário possui área de 156 m² e conta com os acessos de uma porta principal, duas 

laterais para acesso dos fiéis e outra, nos fundos da sacristia, para acesso do padre e responsáveis 

pelo local (Figura 247). 

 

Figura 247 – Planta baixa do Santuário de N. S. de Monte Bérico 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Além da edificação principal, o santuário possui uma torre lateral com três sinos, um 

fato bastante curioso e que a diferencia dos outros exemplares (Figura 248). O santuário é 

constantemente utilizado pela comunidade. Após conversa com o responsável pelo santuário, 

o mesmo desconhece uma simbologia para os três sinos, relatando que foi apenas vontade do 

padre da época, que em uma de suas viagens fez a compra de dois novos sinos, totalizando 

três unidades. 

 

Figura 248 - Relação da edificação com a paisagem 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

A fachada possui diferentes elementos, conforme pode ser visualizado nas Figuras 

249 e 250. Ressalta-se que a edificação foi alocada em um nível superior ao da estrada, 

podendo ser acessada frontalmente por uma escadaria, ou pela rampa lateral (Figura 251). 

 

Figura 249 - Edificação e torre  Figura 250 – Torre de três sinos 

 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
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Figura 251 - Vista panorâmica da porta principal para o entorno 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Em visita realizada no dia 16 de junho de 2018, identificou-se que o santuário passou 

por intervenção havia pouco tempo, pela qual foram restaurados o altar, as pinturas e os santos 

(Figuras 252 a 254). Mesmo com a reforma ainda se encontram danos no forro do altar lateral, 

como pode ser visto na Figura 255. 

 

Figura 252 - Nave central e altar 

 

Figura 253 - Altar 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
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Figura 254 - Cruzeiro direito 

 

Figura 255 - Cruzeiro esquerdo 

 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

A Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua (localizada no centro de Silveira Martins) e o 

Santuário de Nossa Senhora de Monte Bérico têm muitas coisas em comum, tais como a 

semelhança das escadas (Figura 256 e 257) que possuem o mesmo formato em espiral e ambas 

são produzidas em madeira. Os ladrilhos com rosáceas também se repetem, utilizados nos 

corredores centrais das duas naves. As pinturas, por sua vez, foram feitas nas duas edificações 

pelo mesmo pintor (Ângelo Lazzarini). 

Tais pinturas foram realizadas por volta de 1960, após Lazzarini concluir a pintura da 

Igreja Nossa Senhora das Dores em Santa Maria/RS. É possível visualizar um esquema de 

distribuição temática dos murais de Lazzarini nas Figuras 258 e 259. Recentemente, ao passar 

por intervenções, as pinturas foram alteradas, recebendo um novo estilo. 

Seu estado de conservação é bom, embora possua alguns problemas de infiltrações no 

forro. O apoio da comunidade e os festejos geram fundos para manter a edificação. 
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Figura 256 - Nave central, porta principal e 

mezanino 

 

Figura 257 - Escada 

  
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Fonte: Acervo do autor (2018). 
 

Figura 258 - Esquema de distribuição temática 

dos murais de Lazzarini 

 

 

Figura 259 – Pintura “A Sagrada Família” 

de Lazzarini (1960) 

 

 

 
 

Fonte: Moreira (2000, p. 183). 

 

Fonte: Moreira (2000, p. 62). 

 

No mês de agosto acontece a tradicional festa de Nossa Senhora de Monte Bérico. O 

festejo começa na quarta-feira, com o início do tríduo que vai até a sexta-feira e recebe em torno 

de 100 a 150 pessoas por dia. No sábado ocorre um jantar e o domingo compreende missa e 
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procissão pela manhã (Figura 260) e almoço típico italiano ao meio-dia (com sopa de agnoline, 

risoto, churrasco, bife à milanesa, pão e saladas). Durante à tarde de domingo, ocorre a missa 

da Saúde, a benção do Santíssimo e o sorteio de rifa, recebendo mais de 500 pessoas. 

 

Figura 260 – Procissão à Nossa Senhora de Monte Bérico 

 

 

 

Fonte: Rádio Jornal Integração (Página na rede social Facebook). 

 

As missas periódicas acontecem no santuário duas vezes ao mês. Entre as mesmas, nos 

finais de semana sem missa, são realizadas celebrações pelo Diácono da comunidade. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA DAS EDIFICAÇÕES 

 

Nesta seção são apresentadas análises referentes às tipologias e características 

arquitetônicas das edificações inventariadas. Por meio da Figura 261 é possível visualizar as 

plantas baixas das 16 edificações. Considerando que todas elas estão representadas na mesma 

escala, é possível identificar as diferenças significativas de área entre elas, assim como 

comparar os formatos e os elementos constitutivos. 
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Figura 261 – Plantas baixas das edificações na mesma escala 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Neste trabalho considerou-se a tipologia de plantas longitudinais e plantas centralizadas. 

As plantas longitudinais, derivadas das basílicas romanas, podem ser avaliadas pela 

constituição de naves (única, três naves, em cruz latina). As plantas centralizadas, com 

precedentes em templos da antiguidade clássica e preferidas pelos renascentistas, são 

caracterizadas pela forma simples, com menos articulações internas (cruz grega, circulares, 

octogonais). 

Identificou-se que as edificações inventariadas, com exceção da organização radial da 

Capela Santo Anselmo e Nossa Senhora de Fátima (9), apresentam plantas longitudinais de 

nave única. Os templos com planta de nave única com sentido longitudinal foram subdivididos 

em dois grupos (A e B) em função da magnitude da escala. 

O Grupo A (Figura 262) é composto por edificações cujas áreas oscilam entre 124m2 e 

429m2: Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua (1), Capela Nossa Senhora do Bom Conselho 

(2), Capela São Luiz Gonzaga (5), Capela Santa Inês (8), Capela São Roque (11), Santuário de 

Nossa Senhora da Saúde (13) e o Santuário de Nossa Senhora de Monte Bérico (16). 

 

Figura 262 – Edificações Grupo A 

 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Dentre os templos pertencentes ao Grupo A destacam-se: a Igreja Matriz Santo Antônio 

de Pádua (1) que possui uma planta em cruz latina, com campanário separado; a Capela São 

Luiz Gonzaga (5) que apresenta um "trapézio alongado" com uma espécie de "port cochere" 

como acesso. Além dessas, destaca-se o Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Pompéia e 

Nossa Senhora Menina (7) que possui um octógono que funciona como nave orientada 

longitudinalmente para uma capela profunda, sendo uma característica que a distancia da 

tipologia de planta centralizada octogonal (Figura 263). 

 

Figura 263 – Grupo A, edificação n. 7 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O Grupo B (Figura 264) é composto por edificações cujas áreas oscilam entre 26m2 e 

82m2:  Capela Nossa Senhora Aparecida (3), Capela Nossa Senhora do Rosário (4), Capela 

Nossa Senhora das Graças e Santa Bárbara (6), Capela São João Batista (10), Oratório 

Peregrinos da Paz (12), Capela São Vitor e Santa Corona (14) e Capela São Valentim (15). 
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Figura 264 – Edificações Grupo B 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Dentre as edificações pertencentes ao Grupo B destaca-se o Oratório Peregrinos da Paz 

(12) que, em função de seu formato retangular simples (sem adição de sacristia e altar-mor), 

atenua o caráter longitudinal da nave única. 

Além da análise apresentada, existem outros fatores que podem ser considerados. Dentre 

as edificações, identificou-se que a Capela Nossa Senhora do Rosário (4), o Santuário 

Diocesano de Nossa Senhora da Pompéia e Nossa Senhora Menina (7), a Capela São João 

Batista (10) e a Capela São Valentim (15) possuem capelas-mór poligonais. A Igreja Matriz 

Santo Antônio de Pádua (1) e a Capela Nossa Senhora do Bom Conselho (2) possuem capelas-

mór com os cantos externos/internos "curvados". O Santuário de Nossa Senhora de Monte 

Bérico (16) possui capela-mór curva (Monte Bérico). 

A Capela Santo Anselmo e Nossa Senhora de Fátima (9), por sua vez, possui planta 

retangular com organização radial, "excêntrica" com relação aos acessos, podendo ser 

considerada uma reinterpretação "moderna". 

Além das análises realizadas por meio das plantas baixas, outras considerações são 

possíveis a partir da visualização das fachadas das edificações. A Figura 265 apresenta as 

mesmas na mesma escala. 
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Figura 265 – Edificações na mesma escala 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na sequência, as edificações são agrupadas em função da presença de elementos 

arquitetônicos em comum, conforme ilustram as Figuras n. 266, 267, 268 e 269. 
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Figura 266 – Edificações n. 1 e 13 na mesma escala 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As edificações Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua (1) e Santuário de Nossa Senhora 

da Saúde (13), apesar de alguma diferença de escala, possuem tratamento "tripartite" 

semelhante nas elevações frontais. Ambas são divididas em três tramos verticais, destacando-

se o central de maior largura, com ritmo ABA. Horizontalmente também tripartidas, apesar dos 

tramos laterais divididos basicamente em duas partes, como forma de novamente destacar, por 

contraste, o tramo central tripartido encimado por frontão. 

Ambas também se assemelham pela presença de telhado camuflado através de frontões 

encimados por uma cruz e por possuírem sacristias em suas laterais. Ambas possuem o 

campanário ligado à edificação, no entanto, a n. 1 se destaca pela altura de sua torre cilíndrica 

em relação à edificação, enquanto que a n. 13 mantém a mesma altura da edificação.  

As duas possuem elementos em comum nas fachadas, como cornijas, frisos, arcos 

plenos, colunas, capitéis e bandeira sob as portas principais para melhorar a iluminação dos 

corredores. A edificação n. 1 exibe um nicho (falsa janela) no eixo central da fachada, com a 

imagem de Santo Antônio de Pádua, enquanto que a n. 13 apresenta um nicho circular, o qual 

recebeu a pintura da imagem de Nossa Senhora da Saúde. 
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Figura 267 – Edificações n. 2, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 na mesma escala 

  

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

O conjunto seguinte de edificações (Figura 267) é composto pelas capelas Nossa 

Senhora do Bom Conselho (2), Nossa Senhora do Rosário (4), Nossa Senhora das Graças e 

Santa Bárbara (6), São João Batista (10), São Roque (11), São Vitor e Santa Corona (14), São 

Valentim (15), pelo Oratório Peregrinos da Paz (12) e por fim pelo Santuário de Nossa Senhora 

de Monte Bérico (16). 

Essas edificações assemelham-se em partes pela geometria de suas fachadas, elementos 

arquitetônicos e técnicas construtivas. Constituem claramente a tipologia predominante do 

grupo, com subtipos em função do frontão, todos encimados por uma cruz. 

As edificações n. 11 e 16 são um subtipo ou mesmo uma tipologia distinta dentro do 

grupo, posto que têm elevações semelhantes - porta central, aberturas laterais e central. A 

tipologia histórica da n. 16, chamada de esquema em "V", contempla porta central no vértice e 

aberturas laterais elevadas. Enquanto a n. 11 seria uma variação, em função da menor altura, 

com aberturas laterais mais baixas. 

As edificações n. 10 e 12 têm como peculiaridade a presença do sino na fachada. As 

edificações n. 2, 4, 10, 14 e 15 apresentam a sacristia na lateral direita da edificação, a n. 11 na 

esquerda, a n. 2 e a n. 16 em ambos os lados, enquanto que a n. 12 não apresenta sacristia. As 

edificações n. 2, 10, 14 e 16 apresentam óculo na fachada, sendo que apenas a n. 16 possui 

outras aberturas, além da porta principal e do óculo. 
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As edificações n. 4, 6 e 10 se destacam por apresentarem um frontão triangular bem 

demarcado. As edificações n. 2, 4, 10 e 16 apresentam acrotério (pedestal e/ou ornamento 

localizados no vértice ou nas extremidades do frontão) nas extremidades do frontão. A 

edificação n. 2 se destaca no grupo por apresentar um arco ogival em sua porta principal, 

enquanto que as edificações n. 4, 10, 11, 14 e 16 apresentam arcos plenos e as edificações n. 6, 

12 e 15 possuem linhas mais retilíneas. 

 

Figura 268 – Edificações n. 3 e 5 na mesma escala 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Capela Nossa Senhora Aparecida (3) e a Capela São Luiz Gonzaga (5) possuem 

fachadas simples, com telhados de duas águas não ocultados por elementos da fachada.  

A edificação n. 5 apresenta um Porte-cochere, com a mesma inclinação do telhado que 

é encimado por uma cruz. A mesma ainda traz como característica a presença de uma floreira 

em frente ao Porte-cochere e uma espécie de nicho projetado para fora que é revestido por vidro 

para abrigar imagem de São Luiz Gonzaga. Apresenta duas basculantes com arco na fachada, 

que destoa das formas simples e retas da edificação. 

Diferentemente, a edificação n. 3 possui sua cruz fixa na fachada e, sobre ela, um 

pequeno sino que está preso à cumeeira. Além disso, não possui aberturas na fachada além da 

porta e é a única que não recebeu reboco dentre as edificações inventariadas. 
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Figura 269 – Edificações n. 7, 8 e 9 na mesma escala 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As edificações Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Pompéia e Nossa Senhora 

Menina (7), Capela Santa Inês (8) e Capela Santo Anselmo e Nossa Senhora de Fátima (9), por 

sua vez, apresentam características próprias. 

A edificação n. 7 possui formato octogonal e uma cruz centralizada no topo da cobertura. 

Portas e janelas são encimados com arcos plenos e a porta principal possui bandeira para 

auxiliar na iluminação do santuário. Além disso, possui um pequeno óculo e frisos. 

A edificação n. 8 tem como característica única a torre central na fachada, com 

campanário que possui aberturas em formato de cruz para as quatro faces. A fachada apresenta 

linhas retas, simetria e grandes aberturas verticais (basculantes). A cobertura recebeu um 

gablete escalonado e, em ambas as laterais da edificação, encontram-se simetricamente as 

sacristias. 

A edificação n. 9 possui formas sinuosas e tem como destaque o campanário em formato 

cilíndrico, que também funciona como mirante localizado na laje superior. A cruz da capela 

não está no ponto mais alto da edificação. No centro, o pé direito é duplo, com janelas 

basculantes para iluminar o interior da capela, com vidros azuis que formam uma cruz no centro 

da abertura, podendo ser considerada uma releitura mais acessível de um vitral. 

 

4.4 ROTAS PROPOSTAS 

  

Considerando que a paisagem não reside somente no objeto e nem somente no sujeito, 

mas engendrada em sua complexa interação (NÓR, 2013b), esta subseção tem por intuito 

abordar o complexo de edificações católicas em Silveira Martins de forma integrada, com foco 

no posterior desenvolvimento de rotas ou itinerários culturais. 
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Busca-se aprofundar o trabalho combinado da natureza e dos indivíduos em relação ao 

edificado, observando as influências de contingências físicas e/ou oportunidades apresentadas 

pelo ambiente natural e das sucessivas forças sociais, econômicas e culturais que se apresentam 

no contexto das unidades de paisagem identificadas (UNESCO, 2009). 

 Um aspecto cultural relevante para o município são os festejos que ocorrem nas, e entre, 

as edificações mapeadas. No contexto de Silveira Martins, considerando que as datas dos 

festejos possuem relação com as concepções dos santos, ocorrem algumas concentrações de 

eventos em alguns meses do ano. 

Em depoimentos de moradores locais, envolvidos com os festejos, identificou-se que a 

data do evento influencia no número de frequentadores. Relata-se que os eventos ocorridos no 

início de cada mês são os que recebem o maior público. 

Nesse sentido, foi elaborado um calendário que abrange todos os eventos religiosos das 

edificações de uma maneira integrada, previstos para o ano de 2020. A partir de uma análise do 

mesmo, as comunidades locais poderão estabelecer estratégias em relação aos eventos futuros, 

com vistas à obtenção de público e um maior retorno para a comunidade. O Quadro 06 apresenta 

o levantamento dos festejos que serão realizados no ano de 2020.  

 

Quadro 06 – Relação entre os meses dos festejos e a sua distribuição em relação ao ano de 2020 

 
Edificações: Festejos/Meses - 2020 

J F M A M J J A S O N D 

1.  Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua - - - - - X - - - - - - 

2. Capela Nossa Senhora do Bom Conselho - - - - - - - - - - - - 

3. Capela Nossa Senhora Aparecida - - - - - - - - - X - - 

4. Capela Nossa Senhora do Rosário - - - - - - - - - X - - 

5. Capela São Luiz Gonzaga - - - - - - - X - - - - 

6. Capela Nossa Senhora das Graças e Santa 

Bárbara 

- - - X - - - - - - - - 

7. Santuário Diocesano de Nossa Senhora da 

Pompéia e Nossa Senhora Menina 

- - - - X - - - X - - - 

8. Capela Santa Inês X - - - - X - - - - - - 

9. Capela Santo Anselmo e Nossa Senhora de 

Fátima 

- - - X - - - - - - - - 

10. Capela São João Batista - - - - - - X - - - X - 

11. Capela São Roque - - - - - - - X - - - - 

12. Oratório Peregrinos da Paz - - - - - - - - - - - - 

13. Santuário de Nossa Senhora da Saúde - - - - - - - - - - X - 

14. Capela São Vitor e Santa Corona - - - - X - - - - - - - 

15. Capela São Valentim - X - - - - - - - - - - 

16. Santuário de Nossa Senhora de Monte 

Bérico 

- - - - - - - X - - - - 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Como pode ser visualizado no Quadro 06, no mês de março não ocorrem festejos, pois 

é o período da Quaresma. Ressalta-se também que no ano de 2020 ocorrerão as eleições 

municipais nos dias 04 e 25 de outubro, dificultando a agenda de festejos nesse mês. 

Em análise ao Quadro 06, identifica-se que a Capela Nossa Senhora do Bom Conselho 

e o Oratório Peregrinos da Paz não possuem festejos. Além disso, deve-se lembrar que os 

festejos das Capelas Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Rosário são integrados na 

mesma ocasião. 

No Quadro 07, por sua vez, buscou-se apresentar a particularidade de cada edificação e 

o comparativo entre as mesmas, a fim de propor melhorias e obter uma rota das edificações 

religiosas de Silveira Martins com assertividade aos turistas e fiéis. 

Nesse sentido, foi especificada a localização de cada uma (perímetro urbano ou zona 

rural), a qualidade dos acessos que levam até as edificações, considerando como ponto de 

partida a Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua (classificação: bom, para acessos que possuem 

asfalto ou calçamento; regular, quando o acesso é de chão batido, mas com manutenção e; 

precário, para acessos cuja estrada de chão batido não recebe manutenção periodicamente). 

Foram também levantados os pontos turísticos que estão nos caminhos de acesso até as 

edificações, tais como mirantes, cascatas, balneários, capitéis, entre outros, além do 

mapeamento de pontos para alimentação, incluindo restaurantes, lanchonetes, mercados e 

conveniências, considerados indispensáveis para o turismo. 

Os estados de conservação das edificações foram levantados através de visitas nos locais 

e registrados em fotografias. As classificações de tais estados foram: bom, regular ou precário. 

Destaca-se que apenas uma das edificações foi considerada em estado precário (Capela Nossa 

Senhora Aparecida). 

O impacto e relevância de cada edificação foram também avaliados por meio do tempo 

de existência (inferior a 50 anos, superior a 50 anos ou superior a 100 anos) e a expressividade 

de sua área (inferior a 100 m², superior a 100 m² ou superior a 200 m²). 

A periodicidade de uso de cada edificação foi adicionalmente avaliada. Trata-se de um 

fator que recebeu relevância neste trabalho na medida em que a longevidade de uma edificação 

está relacionada ao uso, impedindo que a mesma se torne uma ruína. Nesse sentido, foram 

avaliadas a frequência de uso de cada edificação em semanal, mensal ou anual. Destaca-se, 

negativamente, o caso da Capela Nossa Senhora do Rosário, a qual abre ao público apenas uma 

vez ao ano. 
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Quadro 07 – Análise integrada das edificações inventariadas 

 

      

Edf. Loc. Acesso P. Turist. Alim. Conservação Tempo de existência Área Uso Festejos 

PU R B R P S N S N B R P -50 50+ 100+ -100 100+ 200+ S M A S N 

1. X - X - - X - X - X - - - - X - - X X - - X - 

2. X - X - - X - X - X - - - - X - X - - - - - X 

3. X - X - - - X X - - - X X - - X - - - - - X - 

4. - X - - X - X - X X - - - - X X - - - - X X - 

5. - X - X - - X - X X - - X - - - - X - X - X - 

6. - X - X - - X - X X - - - X - X - - - X - X - 

7. - X - X - X - - X - X - - - X - X - - X - X - 

8. - X - X - - X X - X - - - X - - X - - X - X - 

9. - X - X - X - X - X - - - X - - - X X - - X - 

10. - X X - - - X X - X - - - - X X - - - X - X - 

11. - X - X - - X - X - X - - - X - X - - X - X - 

12. - X - X - - X - X X - - X - - X - - - - - - X 

13. - X - X - - X - X X - - - X - - X - X - - X - 

14. - X - X - X - X - X - - - X - X - - - X - X - 

15. - X - X - X - - X X - - - X - X - - - X - X - 

16. - X - X - X - - X - X - - - X - X - X - - X - 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Notas: 

Localização: PU – Perímetro Urbano, R – Rural; 

Acessos: B – Bom (asfalto e paralelepípedo), R – Regular (estrada de chão batido com manutenção) e P – Precário (estrada de chão batido sem manutenção); 

Pontos turísticos (mirantes, cascatas, balneários, vistas até a chegada na edificação): S – Sim e N – Não; 

Alimentação (restaurantes, lancheiras, mercado, minimercado, conveniência): S – Sim e N – Não; 

Conservação: B – Bom, R – Regular e P – Precário; 

Tempo de existência: Inferior a 50 anos, 50 anos ou mais, 100 anos ou mais;  

Uso: S – Semanal, M – Mensal e A – Anual;  

Área: Inferior a 100m², 100m² ou mais, 200m² ou mais; 

Festejos: S – Sim e N – Não.



184 

Os festejos foram ainda avaliados pela função econômica, na medida em que consistem 

no principal meio arrecadador para a manutenção das edificações. Tendo em vista que os 

mesmos ocorrem normalmente uma vez ao ano, são considerados ainda incipientes para a 

realização de intervenções, sendo resguardados à manutenção básica. Foi avaliado, nesse 

aspecto, se todas as edificações realizam seus próprios festejos. 

Além dos dados apresentados anteriormente, foram avaliadas as configurações 

geográficas das localidades em que cada edificação está inserida. Nesse sentido, buscou-se 

identificar a altitude em que cada uma se encontra, bem como uma análise de potencialidades 

e fragilidades. O Quadro 08 apresenta as altitudes das edificações, classificadas em: até 150 

metros, até 200 metros, superior a 400 metros e superior a 450 metros. 

 

Quadro 08 – Altitude da localização das edificações 

 
Edificação Altitude 

 Até 150 m Até 200 m Superior 

400 m 

Superior 

450 m 

1. Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua   X  

2. Capela Nossa Senhora do Bom Conselho   X  

3. Capela Nossa Senhora Aparecida   X  

4. Capela Nossa Senhora do Rosário    X 

5. Capela São Luiz Gonzaga    X 

6. Capela Nossa Senhora das Graças e Santa Bárbara    X 

7. Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Pompéia 

e Nossa Senhora Menina 

  X  

8. Capela Santa Inês    X 

9. Capela Santo Anselmo e Nossa Senhora de Fátima    X 

10. Capela São João Batista X    

11. Capela São Roque    X 

12. Oratório Peregrinos da Paz    X 

13. Santuário de Nossa Senhora da Saúde    X 

14. Capela São Vitor e Santa Corona  X   

15. Capela São Valentim  X   

16. Santuário de Nossa Senhora de Monte Bérico X    

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por meio do Quadro 8 percebe-se que a altitude é um fator que caracteriza todo o 

conjunto: ou estão acima de 400 m ou entre 100 e 200 m, relacionando-se à geomorfologia 

local. Através desses dados, cruzando-os com a localização, é possível classificar as edificações 

quanto às perspectivas rural/urbana/vale/cume. 

 Nesse sentido, as edificações n. 1, 2, 3, 5, 8 e 10 podem ser consideradas rural/urbana, 

enquanto que a n. 10 também é considerada rural/urbana/vale devido a sua baixa altitude. Por 
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sua vez, a edificações n. 1, 2, 3, 5 e 8 também poderiam ser classificadas como 

rural/urbana/cume devido a sua alta altitude. 

As edificações n. 7, 14, 15 e 16 são classificadas em rural/vale devido a sua altitude e a 

sua localização dentro do município. Já as edificações n. 4, 6, 9, 11, 12 e 13 são consideradas 

rural/cume, uma vez que estão localizadas em altas altitudes em relação aos outros casos. 

Diante das análises anteriormente apresentas, é primeiramente proposta uma rota geral 

que contempla as 16 edificações religiosas inventariadas e caracterizadas quanto ao patrimônio 

e à paisagem cultural. Além das conexões, foram sinalizados pontos de interesse, tais como 

mercados e armazéns, mirantes, atrativos naturais (balneários e cascatas), restaurantes, posto 

de gasolina, agência bancária, pousada, museu, produtos coloniais e capitéis. A Figura 270 

apresenta essa rota e os pontos sinalizados. 

 

Figura 270 – Rota geral das edificações católicas de Silveira Martins 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Destaca-se que a maioria das edificações não estava sinalizada em sites e aplicativos de 

geolocalização tais como o Google Maps. Nesse sentido, foi realizada a inserção das 

demarcações na referida aplicação, facilitando buscas futuras. 

Considerando a grande extensão da rota geral, bem como os diferentes atrativos 

distribuídos nos seus acessos, buscou-se elaborar rotas alternativas para contemplar a 

disponibilidade de tempo e as preferências dos visitantes com perfis diferentes.  Nesse sentido, 

foram estabelecidas as rotas alternativas assim denominadas: Rota Val Feltrina, Rota Giuseppe 

Garibaldi e Rota Madonna Della Salute, apresentadas na sequência. 

 

4.4.1 Rota Val Feltrina 

 

A Rota Val Feltrina (Figura 271), assim denominada em função da localidade em que 

se situa, é a que se encontra mais próxima de Santa Maria, via VRS - 304. Com baixa altitude, 

seu acesso possui boas condições de tráfego e se dá a partir da localização do Restaurante Della 

Campagna (ponto de gastronomia típica italiana), passando pelo comércio de produtos coloniais 

Moro e pela Capela São João Batista (10). 

Saindo da VRS - 304, à esquerda, o acesso é regular se dá através de estrada de chão 

batido que recebe manutenção periodicamente. Ao final dessa rota, encontra-se a Capela São 

Vitor e Santa Corona (14). No percurso, considerado um diferencial, estão dispostos o Balneário 

Portal do Roio, a Piscicultura Baggio e as fábricas de vinho e suco de uva Cantina Salla e 

Vinhos Val Feltrina. 

Além da arquitetura, da gastronomia e do lazer, o visitante encontrará belas paisagens 

em uma área plana com pequenos declives, coberta por plátanos e cursos de água cristalina em 

meio às pedras. Destaca-se, ainda, a oportunidade de degustar vinhos e sucos naturais 

produzidos artesanalmente. 
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Figura 271 – Rota Val Feltrina 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Esse itinerário, localmente, recebe a denominação de “Caminho da uva e das águas”, 

com evento que acontece anualmente no mês de janeiro. A proposta é que a rota Val Feltrina 

possa ser receber destaque durante todo o ano, com maior ênfase durante os festejos das capelas 

de seu percurso, os quais ocorrem em julho e novembro (Capela São João Batista) e maio 

(Capela São Vitor e Santa Corona). 

 

4.4.2 Rota Giuseppe Garibaldi 

 

A Rota Giuseppe Garibaldi (Figura 272), assim denominada em função da praça central 

de mesmo nome, caracteriza-se por ser predominantemente urbana. Destaca-se pelo fácil 

acesso, via VRS – 304, e pela oferta de gastronomia típica italiana. 
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Figura 272 – Rota Giuseppe Garibaldi 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

  

Durante a rota, depara-se com o Monumento ao Imigrante Italiano, local preparado para 

receber os visitantes, oferecendo estacionamento, bancos e lixeiras. O local é conhecido por ser 

um mirante que proporciona belas vistas ao visitante, sobretudo, em função da constituição da 

paisagem. No acentuado aclive da rodovia, após o Mirante, encontra-se a Gruta Nossa Senhora 

de Fátima, em local conhecido por ser um ponto de devoção e, também, por possuir uma fonte 

de água considerada potável. 

A rota é contemplada por quatro edificações religiosas: o Santuário Diocesano de Nossa 

Senhora da Pompéia e Nossa Senhora Menina (7), a Capela Nossa Senhora do Bom Conselho 

(2), a Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua (1) e a Capela Nossa Senhora do Rosário, a mais 

antiga edificação religiosa (4). 
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O Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Pompéia e Nossa Senhora Menina 

apresenta-se como uma ramificação rural dessa rota, pois seu acesso está no caminho entre a 

VRS - 304 e o centro da cidade. Trata-se de conjunto arquitetônico que contempla a edificação, 

uma antiga olaria (na qual foram fabricados os tijolos do santuário) e o casarão dos Guerra 

(residência do idealizador do santuário), mesclando arquitetura, religiosidade, história e cultura. 

 No perímetro urbano do município, além dos acessos às edificações da Capela Nossa 

Senhora do Bom Conselho, da Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua (Matriz) e da Capela 

Nossa Senhora do Rosário, estão localizadas edificações que fazem parte do centro histórico de 

Silveira Martins.  

Na área central situa-se a Praça Giuseppe Garibaldi e o Museu do Imigrante, no qual é 

possível conhecer um pouco da história da imigração através de fotos e objetos. Além disso, 

estão dispostos mercados, agências bancárias, armazéns, hospital, posto de gasolina, pousada, 

comércio de produtos coloniais, restaurantes e comércio em geral. 

A opção de hospedagem consiste na Pousada e Restaurante Pinton, localizada em um 

edifício histórico de 1934, no qual primeiramente funcionou o Hotel Silveirópolis. Ao fim da 

rota, ao norte, o visitante irá se deparar com a mais antiga edificação inventariada: a Capela 

Nossa Senhora do Rosário. 

 

4.4.3 Rota Madonna Della Salute 

 

A Rota Madonna Della Salute (Figura 273), assim denominada pela expressividade do 

festejo à padroeira da Quarta Colônia, caracteriza-se por ser totalmente rural. No seu percurso, 

o visitante irá se deparar com paisagens cujas plantações e pecuária são proeminentes. O acesso 

da rota é regular e se dá por meio de estradas de chão batido que recebem manutenção 

periodicamente. 

Essa rota tem como destaque duas edificações em extremidades opostas: o Santuário de 

Nossa Senhora da Saúde, que possui o maior festejo religioso de Silveira Martins (13) e o 

Oratório Peregrinos da Paz, que é uma edificação privada, mas que reflete com maestria a 

arquitetura popular e se encontra disponível aos visitantes (12). Além dessas edificações, na 

rota, se encontram a Capela Santa Inês (8), a Capela São Luiz Gonzaga (5), a Capela Santo 

Anselmo e Nossa Senhora de Fátima (9) e o Santuário de Nossa Senhora de Monte Bérico (16). 
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Figura 273 – Rota Madonna Della Salute 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 O visitante poderá desfrutar de belas paisagens rurais, pois a rota possui dois mirantes, 

um localizado próximo à Capela Santo Anselmo e Nossa Senhora de Fátima e outro no caminho 

para o Santuário de Nossa Senhora de Monte Bérico (Mirante Michelin). Nesse caminho, 

inclusive, depara-se com o curioso Buraco do Vento. 

 A rota não possui restaurantes, apenas armazéns. Todavia, uma vez que a localização da 

Capela São Luiz Gonzaga é próxima ao perímetro urbano de Silveira Martins, é oportuno que 

o visitante almoce na sede ou, então, que o turista aproveite a cena rural com piqueniques e 

acampamentos. 
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5 CONCLUSÃO 

  

Considerando os objetivos deste trabalho, promoveu-se a caracterização do patrimônio 

e da paisagem cultural da rota de edificações católicas de Silveira Martins/RS, enquanto forma 

de apoio à preservação sustentável. Por meio do estudo de caso de um conglomerado de 

templos, dada a utilização de múltiplas fontes de evidências, foi possível ter êxito em descrever 

o contexto do município de Silveira Martins e identificar as edificações católicas existentes no 

mesmo, de forma a inventariar o patrimônio arquitetônico. 

Além disso, foi possível caracterizar as edificações identificadas relativamente aos 

aspectos de acesso, entorno, história, levantamentos arquitetônico e fotográfico, festejos e 

atividades religiosas. Por fim, caracterizou-se a paisagem cultural da rota das edificações 

integrando os diferentes aspectos naturais, culturais e econômicos que as circundam, como 

forma de apoio à preservação sustentável. 

Este trabalho identificou que Silveira Martins possui um complexo significativo de 

dezesseis edificações vinculadas ao catolicismo, as quais podem ser consideradas integrantes 

do patrimônio religioso do Rio Grande do Sul. A concepção das mesmas perpassa pela história 

da imigração italiana na medida em que materializam (e imaterializam) a fé que os primeiros 

imigrantes trouxeram consigo nos porões dos navios. A fé, somada à perpetuidade da cultura e 

identidade de um povo, foram aspectos que as mantiveram no território da Quarta Colônia de 

Imigração Italiana. 

 As edificações inventariadas revelaram-se como locais para o exercício do sagrado, mas 

também, de maneira sobreposta, para o exercício das funções social e cultural. São locais de 

encontro que integram e mantêm usos e costumes associados à comunidade da região.  

Em oposição à perspectiva de que catolicismo está perdendo fiéis com o passar dos anos, 

Silveira Martins se destaca pelo esforço da comunidade em manter suas crenças e referências, 

assim como transmiti-las aos seus descentes. Destaca-se que, em pleno século XXI, uma nova 

edificação vinculada à Igreja Católica foi inaugurada no município (Capela São Luiz Gonzaga). 

A perpetuidade das edificações foi adicionalmente identificada pela existência de captações 

expressivas de recursos junto à comunidade para reformas, chegando ao montante de 100 mil 

reais (Capela São João Batista). 

A teia de cooperação existente entre as pessoas e localidades para a realização dos 

festejos em honra aos padroeiros também demonstrou que a comunidade possui 

comprometimento com a manutenção dos eventos. Percebe-se, sobretudo no imigrante italiano 

local, a identificação com as edificações enquanto entes representativos da fé e do orgulho pela 
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história de esforço e superação da comunidade à qual pertence. Tal ocorrência reforça o 

empenho com a construção e a manutenção das edificações. 

Entre os templos inventariados, ressalta-se que a Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua 

e o Oratório Peregrinos da Paz são os únicos exemplares que se mantêm abertos todos os dias 

para visitação. A Capela São João Batista, por sua vez, fica aberta aos sábados e domingos. As 

demais edificações, estão disponíveis para visitação apenas em ocasiões de celebrações e/ou 

missas.  

Na intenção de consolidar rotas e desenvolver o turismo, considera-se essencial que as 

edificações abram suas portas ao menos um dia na semana. Essa falta de acesso, inclusive, foi 

uma dificuldade do pesquisador no percurso de levantamento dos dados. Nesse sentido, foi 

necessário percorrer as comunidades para localizar os responsáveis pelo zelo das edificações, 

viabilizando o acesso. 

Diante do exposto, considerando que as edificações e suas práticas sociais estão 

tramadas a uma atrativa paisagem, mostrou-se relevante a abordagem de rotas ou itinerários 

culturais. Tal concepção, inclusive, pode contribuir para a criação e ressignificação de laços e 

valores, sobretudo, pela integração de perspectivas identificadas nas festas religiosas. 

Nesse sentido, foram propostas rotas ao visitante, sendo uma geral e outras três 

alternativas. A rota geral contemplou as 16 edificações religiosas inventariadas, sendo que 

foram sinalizados os pontos de interesse. As rotas alternativas - Val Feltrina, Giuseppe 

Garibaldi e Madonna Della Salute – foram acessoriamente propostas tendo em vista a 

localização das edificações, bem como a disponibilidade de tempo e preferências do visitante.  

Identificou-se que Silveira Martins possui elementos necessários ao desenvolvimento 

do turismo, tais como história, belezas naturais, arquitetura, religiosidade e gastronomia. A 

altitude superior a 450 metros promoveu as ocorrências de belas paisagens, mirantes e cascatas. 

A arquitetura do início da imigração se mantém viva no perímetro urbano da cidade, assim 

como em localidades do interior. A gastronomia, além do papel de destaque nos festejos, é 

reforçada pela existência de tradicionais restaurantes de comida típica italiana. Talvez, o 

potencial esteja na articulação e integração desses atrativos. 

O acesso às edificações pode ser adequado com sinalizações e melhoria das condições 

de tráfego, sobretudo, nas edificações mais afastadas e de rota rural. Nesses percursos, podem 

ser incentivados os pontos de informações e de conveniências. Além disso, destaca-se que 

muitas das localidades, pela sua altitude, não contam com sinal de telefonia móvel, fato que 

pode prejudicar o oferecimento de roteiros online e a interação dos turistas. Sendo assim, podem 

ser prospectados investimentos em infraestrutura por iniciativas públicas e/ou privadas, a fim 
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de promover o turismo de forma combinada, seja ele histórico, cultural, ecológico, de aventura, 

religioso, gastronômico, entre outras perspectivas. 

Quando se fala em preservação sustentável, ao abordar o patrimônio e a paisagem 

cultural, espera-se promover a perpetuidade do contexto no qual as edificações estão inseridas.  

Nesse sentido, almeja-se que os locais passem a ser conhecidos, que recebam visitantes e que 

suas celebrações e festejos aufiram um maior número de pessoas. Consequentemente, as 

edificações recebem mais fundos para que a comunidade continue suas intervenções, mantendo 

não só sua materialidade, mas também, a sua história e sua cultura para as próximas gerações. 

Intervir em uma edificação sem que a mesma possua um bom acesso, sem a apresentação de 

sua história e contexto e sem associá-la aos atrativos de seu entorno seria uma ação 

simplesmente efêmera. 

Entre as limitações do estudo, destacam-se as condições e distâncias enfrentadas para a 

análise integrada das dezesseis edificações, as quais estão distribuídas pelo território do 

município de Silveira Martins, muitas vezes, em localizações opostas.  Destaca-se que a maioria 

das edificações não estava sinalizada em sites e aplicativos de geolocalização tais como o 

Google Maps, fato que dificultou a tarefa de localizá-las para análise in loco. Nesse sentido, foi 

realizada a inserção das demarcações na referida aplicação, facilitando buscas futuras. 

Além disso, durante o levantamento dos dados, muitas das edificações estavam fechadas 

e sem referências próximas para contato com os responsáveis. Relativamente à disponibilidade 

de dados e informações, ressalta-se que nem todos os templos dispunham de livros tombo e que 

nenhuma das edificações possuía planta baixa formalmente estabelecida. Assim, constituiu-se 

como limitação a incipiência de informações em relação a algumas das edificações, sobretudo, 

àquelas menos dotadas de formalidades. 

Para trabalhos futuros, sugere-se a realização de estudos sobre deteriorações e agentes 

de biodeterioração, danos físicos, químicos e biológicos que permeiam as edificações, de forma 

a subsidiar projetos de intervenção. Além disso, indica-se a consecução de 

inventários/catálogos de bens e elementos arquitetônicos, tais como obras de arte, pinturas e 

esculturas dispostas nas edificações e seu entorno. A partir das informações fundantes deste 

trabalho, são também incentivados os estudos na área de turismo e desenvolvimento regional. 
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ANEXO A – CARTAS DE IMIGRANTES 

 

Carta de Antonio, Luigi e Felice Taschetto 

(Santa Maria Boca do Monte, novembro de 1887) 

Santa Maria, Rio Grande do Sul 

Nós estamos aqui, mas não estamos contentes, porque são só montes, encostas e poucas 

planícies. E há também muitas cobras e tantos outros perigos. Trabalhamos para outros colonos 

e ganhamos trinta moedas por dia. Trabalhando para o governo ganha-se cinquenta, mas nós 

não vamos, porque há tantos perigos de perder a vida. Esta é a fortuna (cucagna) que diziam 

haver aqui na América. Caro irmão, é nosso dever impedir-te de vir para cá, por que nós fomos 

enganados e não queremos que também tu sejas enganado. Acredita, o que te estamos 

escrevendo é a pura verdade e não vás pensar que durante a viagem as coisas mudem. Caro 

irmão, informo-te que a carta foi escrita por teu sobrinho Giuseppe, porque se as fazermos 

escrever por outros, eles informam o que bem entenderem e nós queremos escrever só a 

verdade. Saúda o meu amigo Agostino Nespolo e pede-lhe se é possível obter aqueles favores 

que estamos para pedir-lhe. Aliás, queremos pedir que tu mesmo vás até o nosso patrão B. e 

que lhe entregues esta carta, dizendo que nós estamos com os olhos cheios de lágrimas, de 

joelhos, suplicando por sua bondade, porque estamos colocando nele todas as nossas 

esperanças. Rogamos-lhe que nos livre desses tormentos e que nos faça voltar para a Itália, pois, 

quando lá estivermos, submeter-nos-emos a qualquer exigência sua e com nossa vida 

pagaremos as despesas que teremos para voltar a pátria. 

Prezadíssimo patrão, depositamos todas as nossas esperanças na sua bondade, contando 

com sua misericórdia. Esperamos que de sua parte não seremos novamente abandonados. E, 

nós de todo coração, o saudamos e nos declaramos seus dedicados servos Taschetto Antonio, 

Luigi e Felice. 

Portanto, caro irmão, te saudamos, adeus, e esperamos de sentir algum conforto com tua 

resposta; caso contrário, seremos obrigados a ir para nossas colônias, no meio das florestas e 

dos desertos, e lá, vivendo penosamente, devemos morrer. 

Antonio, Luigi e Felice Taschetto 

 

Carta de: Gio Batta Mizzan 

(Santa Maria da Boca do Monte – Rio Grande do Sul – Brasil – 17 de março de 1878) 

Após nossa partida de Gênova, vos escrevi uma carta, em 17 de dezembro, quando nos 

encontrávamos em Gibraltar, agora vos informo sobre o restante da viagem. Assim que 
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partimos de Gibraltar, o nosso vapor seguia tranquilamente, com dias esplêndidos, tempo 

sereno, até 23 de dezembro. Esse dia 23 transcorria belíssimo, quando, aproximadamente pelas 

quatro e meia da tarde, enquanto estávamos todos jantando na coberta, tranquilos, eis que de 

repente ouviu-se uma voz gritando: “Fogo! fogo”. Vendo apenas céu e água, no momento 

ficamos todos pálidos e apavorados. Ouvia-se choro por todos os lados. Quem pegava no colo 

o filho, quem se abraçava à esposa, quem jogava objetos no mar, que recitava ladainhas de 

Nossa Senhora, quem permanecia de joelhos com as mãos juntas [...] Para concluir, estávamos 

todos resignados à vontade de Deus e, depois, agradecemos ao Altíssimo por não ter acontecido 

nada. Mas o que aconteceu? Tinham acendido o fogo na estrebaria do gado, mas não houve 

nada. Navegamos sempre muito bem. O dia do Santo Natal foi um dia muito feliz, mas no dia 

de Santo Estêvão levantou-se uma violenta tempestade, que nos pôs em perigo. Vendo o nosso 

pequeno navio batendo contra as ondas, entrávamos em pânico. A tempestade durou 30 horas 

e depois veio a bonança, e tudo estava tranquilo. No último dia do ano passamos a linha do 

Equador e tivemos três dias de grande calor, mas com calor suportável. Os dias restantes foram 

sossegados. Depois de uma longa navegação de trinta dias, finalmente, em 11 de janeiro, de 

manhã cedo, podíamos ver as montanhas do Brasil. Começamos, então, todos a gritar “Viva! 

Viva a América”! Por fim, aos 12 de janeiro, chegamos ao Rio de Janeiro. Na viagem nasceram 

três e morreram sete. Eu e minha família, graças a Deus, estamos com perfeita saúde, como 

também a família do amigo Bertolini. 

Do Rio de Janeiro seguimos para Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, passamos por 

Porto Alegre e, chegando a Rio Pardo, descemos a terra. Toda a viagem em água levou 42 dias. 

Em Rio Pardo paramos seis dias. Depois colocamos as bagagens nas carroças, onde 

embarcaram as mulher e crianças. E nós, quem queria, caminhávamos. De Rio Pardo a Santa 

Maria da Boca do Monte atravessamos pradarias, selvas e bosques. Preparávamos a comida no 

campo, dormíamos sob tendas. A nossa viagem de carroça durou 15 dias. A alimentação era 

suficiente para todos. Matávamos um terneiro por dia, a sopa e o pão eram suficientes, o café 

abundante. No final da viagem fomos todos levados para uma floresta, onde só se viam árvores 

e céu. Desesperados não sabíamos o que fazer. Finalmente eu e três outros amigos belunenses 

começamos a caminhar para Santa Maria. Foram seis horas de caminhada. Queríamos comprar 

colônias de particulares, que tinham terras para vender. Andamos durante vários dias, estivemos 

em diversos pontos para ver. Tudo nos parecia muito caro. Mas circulando e pedindo 

informações, finalmente encontramos uma boa colônia que fica a duas léguas de Santa Maria. 

Aí fechamos negócio. Verificamos que para percorrer o perímetro desta colônia, por pradarias, 

flores e campos, é necessário um dia de caminhada. Há duas casas, suficientes para 4 famílias. 
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Assim foi o nosso contrato: compramos as casas, o mato, pradarias, o solo arável. Há 

fruteiras de todos os tipos, uma vaca, um cavalo, oito porcos, vinte bois. Calculamos quarenta 

medidas de batatas, dez de arroz, 14 de mandioca, que é uma raiz com que se faz farinha boa 

para comer, 150 galinhas e, seguramente, calculamos 100 hectolitros de milho, que até abril, 

colhemos. Há belas plantações de videiras. Em resumo, não falta nada. Custou-nos ao todo 

5.000 francos. Foi sorte grande, pois pagamos logo 3.000 e sobre 2000 corre um juro de 12%. 

Calculamos o total da terra comprada em mais de mil campos. Assim fizemos um contrato todos 

os quatro juntos e entre nós depois dividiremos e faremos quatro partes. Temos tanta terra que 

nem eu nem os meus filhos conseguiremos trabalha-la toda. 

Bom clima e água corrente na porta de casa. Excelente é esta colônia. Chama-se Colônia 

Campestre de Santa Maria da Boca do Monte, na estrada de São Martinho. Se tivéssemos ido 

às terras oferecidas pelo Governo deveríamos primeiro fazer a estrada, desde a casa da 

emigração até a Colônia, para onde as bagagens e os filhos foram levados no lombo de burros. 

Cinco horas de estrada. Eu e Antonio Bertolini, no meio do mato, tivemos que derrubar as 

árvores e fazer casa por nossa conta. Assim eu aceitei a proposta do Governo e recebi 40 florins. 

A quem constrói a casa por conta no mato, o governo paga 70 florins. Aqui é tudo caro, três 

vezes mais que na Itália. Assim nos mantínhamos por dez dias e, como não tínhamos dinheiro, 

tivemos que trabalhar para o Governo e o Governo paga um florim e meio por dia, durante 

quinze dias, e nos outros 15 dias deveríamos trabalhar cada um para sua colônia. Com os 15 

dias de trabalho deveríamos viver um mês. Dessa forma no primeiro ano irão mal. Mas quando 

terão a colheita irão bem. Assim eu demorei a escrever-vos porque não me tinha ainda instalado. 

Aqui a moeda é de cobre e de um outro metal que se assemelha à prata. Há também de 

prata, ouro e papel. Aqui no Brasil toda a moeda é em reais e precisa-se de 4 reais para fazer 

um centavo. Por exemplo, um pedaço de cobra de 20 reais forma 5 centavos; 1.000 reais 

correspondem a um florim. 

Conformo foi dito, aqui é tudo caro. Só a carne custa 40 centavos ao kg. Haveria tanta 

coisa para escrever, mas estou cansado e deixo para outra oportunidade. Agora que fiz esta 

compra estou muito contente, pois, ao menos depois de morto, os meus filhos terão onde ficar 

e trabalhar no que é seu. 

Saudações. Mizzan Gia Batta
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APÊNDICE A - MODELO DE FICHA DE INVENTÁRIO 

 

Ficha de Inventário edificação/paisagem 

Município: Silveira Martins Localidade: 

Denominação do bem: 

Data de construção: 

Técnicas construtivas: 

Data da última reforma:  

 

Por quem o terreno foi doado: 

Dimensões do terreno: 

Altitude: 

Croqui planta da edificação: 

 

 

 

 

 

 

Área: 

Capacidade pessoas sentadas: 

Quantidade de acessos para o público: 

Possui sino: 

Pinturas paredes/forro: 

Estado de conservação: 

 

 

Objeto pelo qual é conhecida: 

Principais pessoas envolvidas com a edificação atualmente: 

Possui salão de festas: 

Santo padroeiro: 

Data festejos: 

 

Configuração festejos: 

 

Nº frequentadores festejos: 

Possui festejos informais: 

 

Data procissões: 

Periodicidade missas: 
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Possui coral: 

Possui grupo jovens: 

Possui grupo Catequese: 

Possui grupo Crisma: 

Data orações (terço): 

Edificações entorno: 

 

 

Caracterização paisagem entorno edificação: 

 

 

 

 

Transformações do lugar ao longo do tempo: 

 

 

 

 

Estado de conservação estrada acesso: 

 

 

 

Possui mirantes estrada acesso: 

Possui restaurantes estrada acesso: 

Possui balneários estrada acesso: 

Possui capitéis estrada acesso: 

Possui atrativos naturais estrada acesso: 
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APÊNDICE B – PONTOS DE INTERESSE EM SILVEIRA MARTINS 

  

Informações sobre pontos de interesse e atrativos da rota, incluindo belezas naturais, 

balneário, restaurantes, cantinas, produtos coloniais, pousada, hospital e agências bancárias. 

 

 

Próxima à Capela São Vitor e Santa Corona, 

encontra-se a Cascata do Mezzomo, 

atualmente interditada. 

Fonte: Tripadvisor. 

 

Balneário Portal do Roio (também conhecido 

como balneário Baggio, está localizado entre 

a Capela São João Batista e a Capela São 

Vitor e Santa Corona, sendo muito procurado 

nos finais de semana. O valor de entrada é de 

R$ 10,00 por pessoa). 

Fonte: Acervo do autor (2020). 

 

 

Paisagem da estrada que dá acesso à Capela 

São Vitor e Santa Corona, repleta de 

plátanos. 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

 

Paisagem em frente ao Santuário de Nossa 

Senhora de Monte Bérico. 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-w/07/46/69/80/cascata-do-mezzomo.jpg


212 

 

Mirante Michelin na estrada que dá acesso à 

Capela São Valentin, do qual é possível 

visualizar Vale Vêneto e o Recanto do 

Maestro. 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

Ruínas na estrada que dá acesso à Capela 

Nossa Senhora das Graças e Santa Bárbara. 

Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

Buraco do Vento (correspondente a uma 

fenda entre as pedras de um morro, pela qual 

sopra um vento frio que intriga os moradores 

e visitantes). 

 

 

Piscicultura Baggio, localizada entre a 

Capela São João Batista e a Capela São Vitor 

e Santa Corona. 

Fonte: Acervo do autor (2020). 
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Cantina Della Campagna, restaurante 

localizado na VRS-304, próximo à Capela 

São João Batista. 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Produtos da Colônia Moro, localizado na 

VRS-304, próximo à Capela São João 

Batista. 

Fonte: Acervo do autor (2019).  

 

Cantina Salla, comércio de vinho e sucos de 

uva. Localizada entre a Capela São João 

Batista e a Capela São Vitor e Santa Corona. 

Fonte: Acervo do autor (2020). 

 

Vinhos Val Feltrina, comércio de vinho e 

sucos de uva. Localizado entre a Capela São 

João Batista e a Capela São Vitor e Santa 

Corona. 

Fonte: Acervo do autor (2020). 
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Restaurante Val de Buia. A comida típica 

italiana transformou Silveira Martins em um 

ponto gastronômico. Geralmente, é 

necessário agendamento nos finais de 

semana. 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Loro Café Colonial, localizado na entrada do 

perímetro urbano de Silveira Martins, no 

sentido Santa Maria – Silveira Martins. 

Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Cantina do Loro – Produtos Coloniais, 

localizado na entrada do perímetro urbano de 

Silveira Martins, no sentido Santa Maria – 

Silveira Martins. 

Fonte: Acervo do autor (2020). 

 

Restaurante e Lancheria Koisarada, 

localizado na Rua Siqueira Couto, 81. 

Fonte: Acervo do autor (2020). 
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Kirosque Bar e Restaurante, localizado na 

Praça Giuseppe Garibaldi. 

Fonte: Acervo do autor (2020). 

 

Fruteira, minimercado, bar e lancheria 

Zanini, localizado na rua Francisco Guerino 

em frente à Praça Giuseppe Garibaldi. 

Fonte: Acervo do autor (2020). 

 

Restaurante La Sorella, localizado no 

perímetro urbano de Silveira Martins, na rua 

Vitélio Zago n. 275, em frente à Praça 

Giuseppe Garibaldi. 

Fonte: Acervo do autor (2020). 

 

Vitelio Ristobaretto, localizado no perímetro 

urbano de Silveira Martins, na rua Vitélio 

Zago n. 431. 

Fonte: Acervo do autor (2019). 
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Pousada e Restaurante Pinton, localizado na 

Rua Francisco Guerino. O edifício da 

pousada é de 1934, no qual primeiramente 

funcionou o Hotel Silveirópolis. 

Fonte: Acervo do autor (2020). 

 

Hospital Madre Imilda, localizado na avenida 

Siqueira Couto n. 227. 

Fonte: Acervo do autor (2020). 

 

Agência Bancária Sicredi, localizada na rua 

Francisco Guerino n. 231. 

Fonte: Acervo do autor (2020). 

 

Agência Bancária Banrisul, localizada na rua 

Antônio Américo Vedoin n. 80. 

Fonte: Acervo do autor (2020). 
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APÊNDICE C - FICHAS DE INVENTÁRIO DAS EDIFICAÇÕES INVENTARIADAS 

 

1. Ficha de Inventário edificação/paisagem 

Município: Silveira Martins Localidade: Centro 

Denominação do bem: Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua 

Data de construção: Início das obras em 1890 

Técnicas construtivas: Alvenaria 

Data da última reforma: 2011 

Por quem o terreno foi doado: Estado – A paróquia de Santo Antônio em Silveira Martins foi instituída por 

Lei Provincial do Governo Imperial, pelo direito do Padroado, em 24.04.1884. 

Dimensões do terreno: Aproximadamente 51x53 m 

Altitude: 428 m 

Croqui planta da edificação: 

 

Área: 405m² 

Capacidade pessoas sentadas: 173 

Quantidade de acessos para o público: Principal e dois laterais 

Possui sino: Sim 

Pinturas paredes/forro: Sim 

Estado de preservação: Bom, tanto internamente quanto externamente. Possui um expressivo valor cultural. 

Objeto pelo qual é conhecida: Santo Antônio de Pádua, sua imponência arquitetônica e o fato de estar no 

centro do perímetro urbano de Silveira Martins, junto à praça Giuseppe Garibaldi. 

Principais pessoas envolvidas com a edificação atualmente: Pároco (Rodrigo da Rosa Cabrera) e o conselho 

Possui salão de festas: Sim 

Santo padroeiro: Santo Antônio de Pádua 

Data festejos: Segundo domingo de junho 

Configuração festejos: Procissão motorizada, missa, benção e almoço. 

Nº frequentadores festejos: 800 

Possui festejos informais: Não 

Data procissões: Procissão motorizada no dia da festa à Santo Antônio de Pádua 

Periodicidade missas: Todos os domingos 

Possui coral: Sim (grupo de cantores que auxiliam nas missas) 

Possui grupo jovens: Sim – Grupo Aliados da Fé – Responsável: Maurício Portella 
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Possui grupo Catequese: Sim 

Possui grupo Crisma: Sim 

Data orações (terço): Na igreja não, mas ocorre semanalmente a reza do terço no oratório anexo 

Edificações entorno: Torre e oratório 

Caracterização paisagem entorno edificação: Situa-se no perímetro urbano, com quadras bem demarcadas e 

edificações que datam da mesma época. 

Transformações do lugar ao longo do tempo: Embora a maioria das casas do entorno já tenham sofrido 

pequenas alterações, ainda é possível identificar o estilo e a época em que foram construídas. É possível sentir 

o clima e a configuração de uma cidade pequena, com a igreja, a praça e as casas do entorno. 

Estado de conservação estrada acesso: Partindo de Santa Maria em direção ao perímetro urbano de Silveira 

Martins, onde a edificação se encontra, percorre-se um caminho todo asfaltado e em boas condições. O caminho 

é bastante curvo e íngreme e requer baixa velocidade e atenção. 

Possui mirantes estrada acesso: Sim, Monumento ao Imigrante 

Possui restaurantes estrada acesso: Cantina Della Campagna, Produtos da Colônia Moro, Loro Café Colonial, 

Restaurante e Lancheria Koisarada, Kirosque Bar e Restaurante, Restaurante La Sorella, Fruteira, minimercado, 

bar e lancheria Zaninin e Vitelio Ristobaretto. 

Possui balneários estrada acesso: Não 

Possui capitéis estrada acesso: Sim 

Possui atrativos naturais estrada acesso: Caminho marcado por belas vistas, mirante e gruta. 

 

2. Ficha de Inventário edificação/paisagem 

Município: Silveira Martins Localidade: Centro 

Denominação do bem: Capela Nossa Senhora do Bom Conselho 

Data de construção: Inaugurada em 04-07-1914 

Técnicas construtivas: Alvenaria 

Data da última reforma: Restaurada interna e externamente em 2007. Nova pintura em 2019. 

Por quem o terreno foi doado: Adquirido da família Lorenzoni pelas Irmãs do Imaculado Coração de Maria. 

Dimensões do terreno: Aproximadamente 18.5x30 m 

Altitude: 431 m 

Croqui planta da edificação: 

 

Área: 170m² 

Capacidade pessoas sentadas: 72 pessoas 
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Quantidade de acessos para o público: Apenas o principal. Existe um outro acesso na lateral direita que ligava 

a escola Bom Conselho e a capela, o qual era utilizado pelos alunos. Atualmente o mesmo está bloqueado. 

Possui sino: Não 

Pinturas paredes/forro: Sim 

Estado de conservação: Bom estado de conservação, que está atrelado à manutenção da edificação pelo elo 

que possui com a congregação Irmãs do Imaculado Coração de Maria. 

Objeto pelo qual é conhecida: Nossa Senhora do Bom Conselho e Beata Bárbara Maix. 

Principais pessoas envolvidas com a edificação atualmente: Irmãs do Imaculado Coração de Maria. 

Possui salão de festas: Não 

Santo padroeiro: Nossa Senhora do Bom Conselho e Beata Bárbara Maix 

Data festejos: Não possui festejos 

Configuração festejos: Não possui festejos 

Nº frequentadores festejos: Não possui festejos 

Possui festejos informais: Não 

Data procissões: Não possui 

Periodicidade missas: Não possui 

Possui coral: Não 

Possui grupo jovens: Não 

Possui grupo Catequese: Não 

Possui grupo Crisma: Não 

Data orações (terço): Eventualmente realizadas pelas irmãs 

Edificações entorno: Junto à edificação, encontra-se a antiga escola Bom Conselho, local que posteriormente 

abrigou a UDESSM (Unidade Descentralizada de Educação Superior da UFSM em Silveira Martins). Nas 

proximidades, está a Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua. 

Caracterização paisagem entorno edificação: Assim como a Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua, esta 

também se situa no perímetro urbano, com quadras bem demarcadas e edificações que datam da mesma época. 

Transformações do lugar ao longo do tempo: É possível identificar o estilo e a época das construções vizinhas 

que, mesmo com pequenas alterações, mantém suas características principais. 

Estado de conservação estrada acesso: O estado de conservação é bom, pois o acesso é asfaltado e recebe 

manutenção periodicamente. 

Possui mirantes estrada acesso: Não 

Possui restaurantes estrada acesso: Sim, sobretudo em seu entorno: Restaurante e Lancheria Koisarada, 

Kirosque Bar e Restaurante, Restaurante La Sorella, Fruteira, minimercado, bar e lancheria Zaninin e Vitelio 

Ristobaretto. 

Possui balneários estrada acesso: Não 

Possui capitéis estrada acesso: Não 

Possui atrativos naturais estrada acesso: Não 

 

3. Ficha de Inventário edificação/paisagem 

Município: Silveira Martins Localidade: Centro 

Denominação do bem: Capela Nossa Senhora Aparecida 

Data de construção: Inaugurada em dezembro de 1986 

Técnicas construtivas: Alvenaria 

Data da última reforma: 2005 – troca do forro e de 60 vidros que estavam quebrados. 

Por quem o terreno foi doado: Ademir Pereira – doou lote de 10x7 m – paróquia adquiriu mais 10m 

Dimensões do terreno: 20x7 m 

Altitude: 416 m 
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Croqui planta da edificação: 

 
Área: 82m² 

Capacidade pessoas sentadas: 15 – número de acentos 

Quantidade de acessos para o público: Apenas o principal 

Possui sino: Não 

Pinturas paredes/forro: Não 

Estado de conservação: Precário, com telhas de fibrocimento e forro danificados e infiltrações. 

Objeto pelo qual é conhecida: Nossa Senhora Aparecida e a pela Vila Brasília, onde está inserida. 

Principais pessoas envolvidas com a edificação atualmente: José Carlos Zanini – antigo coordenador, 

atualmente sob responsabilidade da Paróquia Santo Antônio de Pádua 

Possui salão de festas: Não 

Santo padroeiro: Nossa Senhora Aparecida 

Data festejos: outubro 

Configuração festejos: O festejo que acontece conjuntamente à Nossa Senhora do Rosário e Santa Terezinha, 

no salão de festas da Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua. 

Nº frequentadores festejos: 150 

Possui festejos informais: Na edificação ocorrem ações solidárias para a comunidade local em datas festivas, 

como o natal e o dia das crianças. 

Data procissões: Não possui 

Periodicidade missas: Não possui 

Possui coral: Não 

Possui grupo jovens: Não 

Possui grupo Catequese: Não 

Possui grupo Crisma: Não 

Data orações (terço): Não 

Edificações entorno: Residências unifamiliares 

Caracterização paisagem entorno edificação: A edificação ocupou grande parte do terreno, restando uma 

área verde no fundo do lote, que é possível acessar pelas laterais da capela, através de corredores com um metro 

de largura. Há outra área verde em frente à edificação. A construção ocorreu a um nível acima da rua e o acesso 

à edificação se dá através de escada. 
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Transformações do lugar ao longo do tempo: A edificação está alocada em uma área residencial, em uma 

zona periférica que vem crescendo ao longo dos anos. Até o ano de 2012 as laterais da edificação eram livres. 

Atualmente, possui residências vizinhas. 

Estado de conservação estrada acesso: Por estar localizada no perímetro urbano de Silveira Martins, possui 

boas condições de acesso. 

Possui mirantes estrada acesso: Não 

Possui restaurantes estrada acesso: Sim 

Possui balneários estrada acesso: Não 

Possui capitéis estrada acesso: Não 

Possui atrativos naturais estrada acesso: Não 

 

4. Ficha de Inventário edificação/paisagem 

Município: Silveira Martins Localidade: Linha Rosário 

Denominação do bem: Capela Nossa Senhora do Rosário 

Data de construção: Por volta de 1880 

Técnicas construtivas: Alvenaria 

Data da última reforma: Restaurada em 1993 

Por quem o terreno foi doado: -- 

Dimensões do terreno: -- 

Altitude: 453 m 

Croqui planta da edificação: 

 

Área: 49m² 

Capacidade pessoas sentadas: 28 pessoas 

Quantidade de acessos para o público: Apenas o principal 

Possui sino: Inicialmente sim, mas o mesmo não se encontra mais no local. 

Pinturas paredes/forro: Não 

Estado de conservação: Seu estado de conservação é considerado bom, embora o campanário necessite passar 

por melhorias para que não acabe ruindo. 

Objeto pelo qual é conhecida: Nossa Senhora do Rosário e pela sua história (tempo de existência) 

Principais pessoas envolvidas com a edificação atualmente: Família Zottele 

Possui salão de festas: Não 

Santo padroeiro: Nossa Senhora do Rosário 

Data festejos: outubro 
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Configuração festejos: O festejo que acontece conjuntamente à Nossa Senhora Aparecida e Santa Terezinha, 

no salão de festas da Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua. 

Nº frequentadores festejos: 150 

Possui festejos informais: Não 

Data procissões: Sete de outubro 

Periodicidade missas: Anual 

Possui coral: Não 

Possui grupo jovens: Não 

Possui grupo Catequese: Não 

Possui grupo Crisma: Não 

Data orações (terço): Não possui 

Edificações entorno: Não existem edificações próximas, apenas as ruínas de uma antiga casa da família Padoin. 

Caracterização paisagem entorno edificação: Caracteriza-se como rural, pela presença de lavouras e poucas 

moradias no entorno. 

Transformações do lugar ao longo do tempo: Inicialmente, existiram casas próximo à capela, tais com as das 

famílias Aita, Tondolo e Uglione. Essas moradias foram desaparecendo com o passar dos anos e deram lugar 

às lavouras que foram transformando a paisagem em rural. 

Estado de conservação estrada acesso: Seu acesso se dá por meio de uma estreita estrada de chão batido sem 

manutenção e em precário estado de conservação, que dificulta o acesso por parte de fiéis e turistas. 

Possui mirantes estrada acesso: Não 

Possui restaurantes estrada acesso: Não 

Possui balneários estrada acesso: Não 

Possui capitéis estrada acesso: Sim 

Possui atrativos naturais estrada acesso: Belas vistas 

 

5. Ficha de Inventário edificação/paisagem 

Município: Silveira Martins Localidade: Vila Catani 

Denominação do bem: Capela São Luiz Gonzaga 

Data de construção: 19/08/2003 - 27/02/2005 

Técnicas construtivas: Alvenaria 

Data da última reforma: Passou apenas por melhorias, tais como a pintura 

Por quem o terreno foi doado: Olivia Linassi Zancan 

Dimensões do terreno: Aproximadamente 20x40 m 

Altitude: 483 m 
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Croqui planta da edificação: 

 

Área: 250m² 

Capacidade pessoas sentadas: 120 

Quantidade de acessos para o público: Principal e dois laterais 

Possui sino: Sim 

Pinturas paredes/forro: Parede (altar) 

Estado de conservação: Seu estado de conservação é bom, principalmente, por ser uma edificação recente. 

Objeto pelo qual é conhecida: Santo Luís de Gonzaga 

Principais pessoas envolvidas com a edificação atualmente: Valmor Dellaméa e Zuleika Tondolo Dellamea 

– Coordenadores, Dair Dellaméa e Elza Ines Cerezer Dellaméa – Vice coordenadores. 

Possui salão de festas: Não 

Santo padroeiro: Luís de Gonzaga 

Data festejos: Mês de maio 

Configuração festejos: Missa e procissão na Capela São Luiz Gonzaga, festejos no Salão Paroquial da Igreja 

Santo Antônio de Pádua 

Nº frequentadores festejos: 200 

Possui festejos informais: Não 

Data procissões: Dia do festejo, do capitel próximo até a Capela São Luiz Gonzaga 

Periodicidade missas: Uma vez ao mês 

Possui coral: Não 

Possui grupo jovens: Não 

Possui grupo Catequese: Sim 

Possui grupo Crisma: Sim 

Data orações (terço): Durante o mês de maio 

Edificações entorno: Residências unifamiliares. 

Caracterização paisagem entorno edificação: O terreno em que a edificação está alocada está em meio a 

residências unifamiliares. A maior parte do terreno foi ocupada para a edificação, respeitando apenas os recuos 

de fundo e laterais. A área em frente à capela é destinada para o estacionamento de alguns poucos carros, cujo 

terreno está coberto por pedriscos.  
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Transformações do lugar ao longo do tempo: Por ser um local de residências já consolidado, o local passa 

por melhorias de infraestrutura, sem mudanças bruscas na paisagem. 

Estado de conservação estrada acesso: Seu acesso é regular e se dá através de estrada de chão batido com 

manutenção. 

Possui mirantes estrada acesso: Não 

Possui restaurantes estrada acesso: Não 

Possui balneários estrada acesso: Não 

Possui capitéis estrada acesso: Sim 

Possui atrativos naturais estrada acesso: Não 

 

6. Ficha de Inventário edificação/paisagem 

Município: Silveira Martins Localidade: Linha Três 

Denominação do bem: Capela Nossa Senhora das Graças e Santa Bárbara 

Data de construção: 1879 – foi sendo ampliada no decorrer dos anos 

Técnicas construtivas: Alvenaria 

Data da última reforma: 2019 – pintura 

Por quem o terreno foi doado: Família Ceccon 

Dimensões do terreno: 25x25 m 

Altitude: 476 m 

Croqui planta da edificação: 

 

Área: 57m² 

Capacidade pessoas sentadas: 55 

Quantidade de acessos para o público: Apenas o principal 

Possui sino: Não 

Pinturas paredes/forro: Não 

Estado de conservação: Possui um bom estado de conservação 

Objeto pelo qual é conhecida: Nossa Senhora das Graças e Santa Bárbara 

Principais pessoas envolvidas com a edificação atualmente: Sadi Tolfo – coordenador e Moacir Tolfo – vice 

coordenador. 

Possui salão de festas: Sim 

Santo padroeiro: Nossa Senhora das Graças 

Data festejos: abril (duas santas na mesma data) 

Configuração festejos: Missa e almoço 
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Nº frequentadores festejos: 250 a 300 

Possui festejos informais: Sim, Jantar da Fortaia em setembro. 

Data procissões: Não 

Periodicidade missas: Uma vez ao mês 

Possui coral: Não 

Possui grupo jovens: Não 

Possui grupo Catequese: Sim 

Possui grupo Crisma: Sim 

Data orações (terço): Sim, uma vez ao mês 

Edificações entorno: Salão de festas 

Caracterização paisagem entorno edificação: Localizada na zona rural, a edificação está inserida em uma 

área acima do nível da rua, que pode ser acessada através de uma escadaria. O terreno está parcialmente 

edificado, restando apenas o recuo frontal, que dá lugar a uma pequena área verde e escadaria. Ao redor da 

edificação foi construído o salão de festas da capela. 

Transformações do lugar ao longo do tempo: O local mantém suas características rurais. A capela se destacou 

na transformação da paisagem na medida em que foi sendo ampliada com o passar dos anos, tomando sua forma 

atual (novas edificações foram surgindo no seu entorno). O local já foi mais movimentado, pois o terreno onde 

está alocada parte do salão de festas da capela era a antiga escola da comunidade. 

Estado de conservação estrada acesso: Seu acesso é regular por um percurso de estrada de chão batido que 

recebe manutenção periódica. 

Possui mirantes estrada acesso: Não 

Possui restaurantes estrada acesso: Não 

Possui balneários estrada acesso: Não 

Possui capitéis estrada acesso: Não 

Possui atrativos naturais estrada acesso: Não 

 

7. Ficha de Inventário edificação/paisagem 

Município: Silveira Martins Localidade: Pompéia 

Denominação do bem: Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Pompéia e Nossa Senhora Menina 

Data de construção: 1900 – 1909 (inauguração) 

Técnicas construtivas: Alvenaria 

Data da última reforma: 2009 

Por quem o terreno foi doado: Vicenzo Guerra 

Dimensões do terreno: Aproximadamente 26x30 m 

Altitude: 412 m 
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Croqui planta da edificação: 

 

Área: 178m² 

Capacidade pessoas sentadas: 50 pessoas sentadas nos bancos permanentes. Em dias de festa, são 

acrescentadas até 50 cadeiras. 

Quantidade de acessos para o público: Principal e dois laterais 

Possui sino: Sim 

Pinturas paredes/forro: Paredes (altar) 

Estado de conservação: Bom, embora tenha problemas com morcegos. Relata-se a falta de mão de obra 

acessível para a restauração do altar e santos em madeira. 

Objeto pelo qual é conhecida: Nossa Senhora da Pompéia, Nossa Senhora Menina e os milagres relacionados 

a saúde. 

Principais pessoas envolvidas com a edificação atualmente: Famílias Guerra e Zanini 

Possui salão de festas: Sim 

Santo padroeiro: Nossa Senhora da Pompéia 

Data festejos: Segundo domingo de setembro 

Configuração festejos: Procissão motorizada, missa e benção às crianças, almoço, benção à saúde e 

domingueira. 

Nº frequentadores festejos: 600 

Possui festejos informais: Sim em maio – jantar de dia das mães (véspera) – Missa, jantar e baile. 

Data procissões: Não possui 

Periodicidade missas: Uma vez ao mês 

Possui coral: Não 

Possui grupo jovens: Não 

Possui grupo Catequese: Não 

Possui grupo Crisma: Não 

Data orações (terço): Maio durante todos os dias (mês Mariano) e quinta, sexta e sábado antes da festa à Nossa 

Senhora da Pompéia 
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Edificações entorno: Na lateral esquerda do Santuário encontra-se o salão de festas da comunidade e, em frente, 

a antiga Olaria da família Guerra. 

Caracterização paisagem entorno edificação: A edificação está em uma área rural e possui poucos moradores 

no seu entorno. O local mais se parece com um cenário, localizado em um vale, sendo que a edificação está de 

frente para a antiga Olaria da família Guerra. 

Transformações do lugar ao longo do tempo: Antigamente, quando a Olaria da família Guerra estava em 

funcionamento, o local era mais movimentado. Atualmente, o local possui pouco movimento, apenas por 

moradores, visitantes e ciclistas que passam pelo local. 

Estado de conservação estrada acesso: O acesso à edificação se dá por meio de declives, em percurso 

composto por uma estrada de chão batido que recebe manutenção frequente, com estado de conservação regular. 

Possui mirantes estrada acesso: Não 

Possui restaurantes estrada acesso: Não 

Possui balneários estrada acesso: Não 

Possui capitéis estrada acesso: Sim 

Possui atrativos naturais estrada acesso: Belas vistas 

 

8. Ficha de Inventário edificação/paisagem 

Município: Silveira Martins Localidade: Linha Duas 

Denominação do bem: Capela Santa Inês 

Data de construção: Oratório – 1880, Capela – 1932 

Técnicas construtivas: Alvenaria 

Data da última reforma: 2019  

Por quem o terreno foi doado: Leonel Biazes 

Dimensões do terreno: 18.5x32.5 m (capela – sem contar terreno do salão) 

Altitude: 480 m 

Croqui planta da edificação: 

 

Área: 122m² 

Capacidade pessoas sentadas: 72 

Quantidade de acessos para o público: Principal e dois laterais 

Possui sino: Sim 
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Pinturas paredes/forro: Não 

Estado de conservação: O estado de conservação da capela é considerado bom, pois passou por melhorias 

recentemente. 

Objeto pelo qual é conhecida: Santa Inês e seus festejos 

Principais pessoas envolvidas com a edificação atualmente: Roque Cerezer e Neide Estela Maraschin – 

Coordenadores, Gilberto Luiz Granzotto e Neiva Michelin Granzotto – Vice coordenador e Ieda Granzotto – 

Ministra. 

Possui salão de festas: Sim 

Santo padroeiro: Santa Inês 

Data festejos: Janeiro (3º domingo) – Santa Inês, Junho (3º domingo) – São João Batista 

Configuração festejos: Missa e almoço 

Nº frequentadores festejos: 500 a 600 

Possui festejos informais: Sim – Almoço de dia dos pais, em agosto 

Data procissões: Não possui 

Periodicidade missas: Uma vez ao mês 

Possui coral: Não 

Possui grupo jovens: Não 

Possui grupo Catequese: Sim – 6 crianças em 2019 

Possui grupo Crisma: Sim – 1 criança em 2019 

Data orações (terço): Não 

Edificações entorno: No seu lado direito encontra-se o salão de festas e, ao lado esquerdo, um campo de 

futebol. 

Caracterização paisagem entorno edificação: A edificação está inserida em um pequeno vilarejo. As 

residências estão distribuídas linearmente em uma avenida principal, com calçamento em paralelepípedos. 

Transformações do lugar ao longo do tempo: O local vem se desenvolvendo com o passar dos anos. Alguns 

lotes que estavam vazios passaram a receber edificações. Algumas edificações antigas estão sendo substituídas 

ou reformadas. A maior transformação no local foi em 1932, com a construção da capela, a qual fomentou o 

crescimento da comunidade. 

Estado de conservação estrada acesso: Seu acesso é regular e se dá através de estrada de chão batido que 

recebe manutenção periodicamente. 

Possui mirantes estrada acesso: Não 

Possui restaurantes estrada acesso: Não 

Possui balneários estrada acesso: Não 

Possui capitéis estrada acesso: Não 

Possui atrativos naturais estrada acesso: Não 

 

9. Ficha de Inventário edificação/paisagem 

Município: Silveira Martins Localidade: Vila Catani 

Denominação do bem: Capela Santo Anselmo e Nossa Senhora de Fátima 

Data de construção: 1888 (primeira capela), 1950/60 (atual capela) 

Técnicas construtivas: Alvenaria 

Data da última reforma: 2018 

Por quem o terreno foi doado: Otávio Maximiliano Weber 

Dimensões do terreno: 60x35 m 

Altitude: 490 m 
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Croqui planta da edificação: 

 

Área: 237m² 

Capacidade pessoas sentadas: 96 

Quantidade de acessos para o público: Principal e dois laterais 

Possui sino: Sim 

Pinturas paredes/forro: Não 

Estado de conservação: Seu estado de conservação é considerado bom. 

Objeto pelo qual é conhecida: Santo Anselmo, Nossa Senhora de Fátima, forma arquitetônica e mirante. 

Principais pessoas envolvidas com a edificação atualmente: Jandir Luís Weber – Coordenador, Valmir 

Ruviaro – vice coordenador. 

Possui salão de festas: Sim 

Santo padroeiro: Santo Anselmo e Nossa Senhora de Fátima 

Data festejos: abril (Santo Anselmo) e outubro (Nossa Senhora de Fátima) – ambos no último domingo do mês 

Configuração festejos: Missa e almoço 

Nº frequentadores festejos: 500 a 600 

Possui festejos informais: Não 

Data procissões: Não possui 

Periodicidade missas: Uma vez ao mês 

Possui coral: Não 

Possui grupo jovens: Não 

Possui grupo Catequese: Sim 

Possui grupo Crisma: Sim 

Data orações (terço): Uma a duas vezes ao mês 

Edificações entorno: Quadra poliesportiva ao lado direito e salão de festas ao lado esquerdo da capela. Em 

frente, encontram-se algumas casas e, nas proximidades, encontra-se o cemitério da comunidade. 

Caracterização paisagem entorno edificação: Localizada em uma área rural caracterizada por proporcionar 

belas vistas a partir de sua altitude. Do mirante, é possível visualizar o Vale Vêneto e o Recanto do Maestro. 

Transformações do lugar ao longo do tempo: De acordo com os moradores do local, as características se 

mantiveram ao longo do tempo. As maiores transformações consistiram na construção da nova capela, do 

ginásio poliesportivo ao lado, bem como as ampliações no salão de festas. 

Estado de conservação estrada acesso: Seu acesso é regular e se dá por meio de uma estrada de chão batido 

que recebe manutenção periódica. 

Possui mirantes estrada acesso: Sim 
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Possui restaurantes estrada acesso: Não 

Possui balneários estrada acesso: Não 

Possui capitéis estrada acesso: Não 

Possui atrativos naturais estrada acesso: Belas vistas devido à altitude da localidade. 

 

10. Ficha de Inventário edificação/paisagem 

Município: Silveira Martins Localidade: Val de Buia 

Denominação do bem: Capela São João Batista 

Data de construção: 1920 

Técnicas construtivas: Alvenaria 

Data da última reforma: 2018 

Por quem o terreno foi doado: Família Moro 

Dimensões do terreno: Aproximadamente 33x19 m 

Altitude: 119 m 

Croqui planta da edificação: 

 

Área: 78m² 

Capacidade pessoas sentadas: 48 

Quantidade de acessos para o público: Principal e dois laterais 

Possui sino: Sim, na fachada 

Pinturas paredes/forro: Não 

Estado de conservação: Seu estado de conservação é bom, pois passou por melhorias recentemente. 

Objeto pelo qual é conhecida: São João Batista 

Principais pessoas envolvidas com a edificação atualmente: Andrea Milani – coordenadora. 

Possui salão de festas: Sim 

Santo padroeiro: São João Batista 

Data festejos: Julho (São João Batista) e setembro (Santa Luzia) 

Configuração festejos: Missa e almoço 

Nº frequentadores festejos: 200 a 250 

Possui festejos informais: Não 

Data procissões: Não possui 

Periodicidade missas: Uma vez ao mês 

Possui coral: Não 

Possui grupo jovens: Não 

Possui grupo Catequese: Sim 



231 

Possui grupo Crisma: Sim 

Data orações (terço): Não 

Edificações entorno: Ao lado direito da capela encontra-se o salão de festas da comunidade. 

Caracterização paisagem entorno edificação: A edificação está localizada à margem da VRS-304 e possui 

um aspecto rural, com muita vegetação e belas vistas para os morros. O terreno em que a edificação está alocada 

possui poucas áreas verdes, sendo que sua frente foi pavimentada para ser utilizada como estacionamento. 

Transformações do lugar ao longo do tempo: O local ganhou novas residências com o passar dos anos, assim 

como o asfalto da rodovia. Melhorias estão sempre sendo feitas na localidade. Em breve, um pórtico será 

instalado e um condomínio residencial será construído nas proximidades. 

Estado de conservação estrada acesso: Seu acesso é bom e se dá através de estrada asfaltada e com 

manutenção periódica. 

Possui mirantes estrada acesso: Não 

Possui restaurantes estrada acesso: Cantina Della Campagna e Produtos da Colônia – Moro. 

Possui balneários estrada acesso: Não 

Possui capitéis estrada acesso: Não 

Possui atrativos naturais estrada acesso: Belas paisagens 

 

11. Ficha de Inventário edificação/paisagem 

Município: Silveira Martins Localidade: Linha Seis Sul 

Denominação do bem: Capela São Roque 

Data de construção: 1888 – primeira capela, 1962-62 – atual capela 

Técnicas construtivas: Alvenaria 

Data da última reforma: 2017 

Por quem o terreno foi doado: Família Forgiarini (lote inicial), Guido Palesi (doou área que faltava para a 

nova capela) 

Dimensões do terreno: Não foi possível identificar os limites 

Altitude: 455 m 

Croqui planta da edificação: 

 

Área: 127m² 

Capacidade pessoas sentadas: 100 
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Quantidade de acessos para o público: Principal e dois laterais 

Possui sino: Não 

Pinturas paredes/forro: Não 

Estado de conservação: Seu estado de conservação é considerado razoável, pois apresenta infiltrações 

expressivas nas paredes laterais e da porta principal. 

Objeto pelo qual é conhecida: São Roque e a Benção do Sal 

Principais pessoas envolvidas com a edificação atualmente: Catia Raquel Schepp Pincolini – coordenadora 

Possui salão de festas: Sim 

Santo padroeiro: São Roque 

Data festejos: Terceiro domingo do mês de agosto 

Configuração festejos: Missa, almoço e benção do sal 

Nº frequentadores festejos: 250 

Possui festejos informais: Não 

Data procissões: 

Periodicidade missas: Uma vez ao mês 

Possui coral: Não 

Possui grupo jovens: Não 

Possui grupo Catequese: Sim – 1 criança em 2019 

Possui grupo Crisma: Não 

Data orações (terço): Não 

Edificações entorno: O cemitério da comunidade ao lado da capela e, nos fundos, o salão de festas. 

Caracterização paisagem entorno edificação: A paisagem é rural, com grandes áreas de lavouras tomando 

conta da paisagem; poucas casas estão distribuídas pela estrada de acesso à edificação. A capela está inserida 

em um terreno amplo, com vasta área verde. A mesma situa-se em um vale, cujo caminho de acesso equivale a 

um verdadeiro cenário. 

Transformações do lugar ao longo do tempo: O local perdeu moradores ao longo dos anos, sendo que algumas 

casas estão desocupadas.  

Estado de conservação estrada acesso: Seu acesso é regular e se dá por meio de uma estrada de chão batido 

que recebe manutenção periódica. 

Possui mirantes estrada acesso: Não 

Possui restaurantes estrada acesso: Não 

Possui balneários estrada acesso: Não 

Possui capitéis estrada acesso: Não 

Possui atrativos naturais estrada acesso: Belas paisagens 

 

12. Ficha de Inventário edificação/paisagem 

Município: Silveira Martins Localidade: Linha Base 

Denominação do bem: Oratório Peregrinos da Paz 

Data de construção: Inaugurado em 2008 

Técnicas construtivas: Estrutura em pedra basalto 

Data da última reforma: 2019 – devido a vento e chuva o telhado foi danificado, durante a reforma as telhas 

foram amarradas por arames e colocadas com cimento cola, para evitar novos problemas. 

Por quem o terreno foi doado: Propriedade privada da família Dalla Favera 

Dimensões do terreno: Faz parte do lote da família 

Altitude: 488 m 
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Croqui planta da edificação: 

 

Área: 26m² 

Capacidade pessoas sentadas: 24 

Quantidade de acessos para o público: Apenas o principal 

Possui sino: Não 

Pinturas paredes/forro: Não 

Estado de conservação: Seu estado de conservação é considerado bom. 

Objeto pelo qual é conhecida: Nossa Senhora de Schoenstatt e sua estrutura em pedras. 

Principais pessoas envolvidas com a edificação atualmente: Família Dalla Favera 

Possui salão de festas: Não 

Santo padroeiro: Nossa Senhora de Schoenstatt 

Data festejos: Não possui eventos religiosos ligados a paróquia Santo Antônio de Pádua 

Configuração festejos: Não possui 

Nº frequentadores festejos: Não possui 

Possui festejos informais: 08 de março –Almoço beneficente e missa campal. Após passar por problemas de 

saúde a família irá retornar os almoços para arrecadar fundos para manter o oratório, ocorrerá duas vezes ao 

ano. 

Data procissões: Não possui 

Periodicidade missas: Em datas de festejos 

Possui coral: Não 

Possui grupo jovens: Não 

Possui grupo Catequese: Não 

Possui grupo Crisma: Não 

Data orações (terço): Eventualmente, por iniciativa dos proprietários ou vizinhos 

Edificações entorno: Residência da família Dalla Favera (há sanitários para uso dos visitantes). 

Caracterização paisagem entorno edificação: A paisagem caracteriza-se como rural. O terreno em que a 

edificação está inserida é bastante arborizado e possui vultuosas pedras no seu entorno. O terreno destaca-se 

por sua altitude elevada que promove uma bela vista aos seus frequentadores. Ao mesmo tempo que causa danos 

a edificação, com ventos fortes e tempestades. 

Transformações do lugar ao longo do tempo: O local vem sendo “desbravado” pela comunidade local, com 

alargamento das estradas, plantações e extração de pedras.  

Estado de conservação estrada acesso: Seu acesso é regular e se dá por meio de uma estrada de chão batido 

que recebe manutenção periódica. 

Possui mirantes estrada acesso: Não 

Possui restaurantes estrada acesso: Não 

Possui balneários estrada acesso: Não 

Possui capitéis estrada acesso: Não 
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Possui atrativos naturais estrada acesso: Sim, belas paisagens devido à altitude. 

 

13. Ficha de Inventário edificação/paisagem 

Município: Silveira Martins Localidade: Linha Quarta Norte 

Denominação do bem: Santuário de Nossa Senhora da Saúde 

Data de construção: 1880 (madeira) e 1957 (atual capela) 

Técnicas construtivas: Alvenaria 

Data da última reforma: 2008 – troca de forro, 2016 – pintura externa 

Por quem o terreno foi doado: Ida Casagrande 

Dimensões do terreno: Não foi possível identificar os limites 

Altitude: 452 m 

Croqui planta da edificação: 

 

Área: 165m² 

Capacidade pessoas sentadas: 90 

Quantidade de acessos para o público: Principal e dois laterais 

Possui sino: Sim 

Pinturas paredes/forro: Não 

Estado de conservação: Seu estado de conservação é considerado bom 

Objeto pelo qual é conhecida: Nossa Senhora da Saúde e as graças alcançadas relativas à saúde 

Principais pessoas envolvidas com a edificação atualmente: Marli Medianeira Weber Segatto e Silvia Varini 

Bresolin Scolari – coordenadoras e Eleandro Cherobini – Vice coordenador. 

Possui salão de festas: Sim 

Santo padroeiro: Nossa Senhora da Saúde 

Data festejos: Terceiro domingo de novembro 

Configuração festejos: A imagem de Nossa Senhora da Saúde, antecedendo ao festejo, sai do santuário e visita 

as paróquias da Quarta Colônia, retornando no sábado. Nos três dias que antecedem a festa é conduzido o tríduo, 

com missas e quermesse no santuário.  

No domingo, o santuário fica movimentado, sendo que o local calmo e pacato do dia a dia se transforma em 

uma grande festa (Figura 199). O festejo é configurado da seguinte forma: missa das 6:30 às 8:00 no interior do 

santuário, procissão com missa campal às 9:30 (os fiéis se mantém em pé ou sentados em cadeiras pessoais, 

conforme pode ser visualizado na Figura 200), almoço a partir das 11:30 e benção da saúde campal às 14:30. 

Nº frequentadores festejos: 3000 durante todo o evento 
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Possui festejos informais: Não 

Data procissões: No dia do festejo 

Periodicidade missas: Uma vez ao mês 

Possui coral: Não 

Possui grupo jovens: Não 

Possui grupo Catequese: Não 

Possui grupo Crisma: Não 

Data orações (terço): Todos os sábados à tarde 

Edificações entorno: No lado esquerdo da edificação encontra-se o salão de festas. No lado direito, encontra-

se o cemitério e, nos fundos, uma residência. 

Caracterização paisagem entorno edificação: Rural, com a presença de lavouras próximas e poucas casas no 

entorno. Local calmo, que se movimenta apenas durante os dias de missa e do festejo à Nossa Senhora da Saúde. 

Transformações do lugar ao longo do tempo: Por estar em uma área rural, segundo moradores locais, não 

ocorreram transformações significativas.  

Estado de conservação estrada acesso: A estrada é de chão batido e encontra-se em bom estado de 

conservação (manutenção periódica). 

Possui mirantes estrada acesso: Não 

Possui restaurantes estrada acesso: Não 

Possui balneários estrada acesso: Não 

Possui capitéis estrada acesso: Não 

Possui atrativos naturais estrada acesso: Não 

 

14. Ficha de Inventário edificação/paisagem 

Município: Silveira Martins Localidade: Val Feltrina 

Denominação do bem: Capela São Vitor e Santa Corona 

Data de construção: Madeira (1878) - Alvenaria (1928) 

Técnicas construtivas: Alvenaria 

Data da última reforma: 2018 - pintura 

Por quem o terreno foi doado: Sr. Caetano Visentini e sua esposa Joana Cassol 

Dimensões do terreno: 60 x 25 m 

Altitude: 181 m 



236 

Croqui planta da edificação: 

 

Área: 65m² 

Capacidade pessoas sentadas: 48 

Quantidade de acessos para o público: Apenas o principal 

Possui sino: Sim 

Pinturas paredes/forro: Não 

Estado de conservação: Seu estado de conservação é considerado bom, com pequenos problemas no forro e 

desgastes naturais do tempo. 

Objeto pelo qual é conhecida: São Vitor e Santa Corona e pela localidade em que está inserida. 

Principais pessoas envolvidas com a edificação atualmente: Isaías Padoin – Coordenador e Danielson 

Bianchi – Vice coordenador. 

Possui salão de festas: Não, utiliza o salão da sociedade que fica lado, em terreno doado pela capela. 

Santo padroeiro: São Vitor e Santa Corona 

Data festejos: maio 

Configuração festejos: Missa pela manhã e almoço típico italiano na sequência. 

Nº frequentadores festejos: 100 a 200 

Possui festejos informais: Não 

Data procissões: Não possui 

Periodicidade missas: Uma vez ao mês 

Possui coral: Não 

Possui grupo jovens: Não 

Possui grupo Catequese: Não 

Possui grupo Crisma: Não 

Data orações (terço): Eventualmente, em datas especiais. 

Edificações entorno: Ao lado direito da capela encontra-se o salão de festas da comunidade e, ao lado esquerdo, 

o cemitério. 

Caracterização paisagem entorno edificação: Localizada em uma região com lindas paisagens cobertas de 

plátanos. 
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Transformações do lugar ao longo do tempo: Localizada em uma área rural, destaca-se pela vocação turística 

através da fabricação de vinhos, suco de uva e balneário. Nota-se uma mudança na forma de sobrevivência, com 

o incremento das belezas naturais do local e o clima para fomentar o turismo e produzir produtos coloniais. 

Estado de conservação estrada acesso: O acesso é regular e se dá através de estrada de chão batido que recebe 

manutenção periodicamente. 

Possui mirantes estrada acesso: Não 

Possui restaurantes estrada acesso: Não 

Possui balneários estrada acesso: Sim - Balneário Portal do Roio 

Possui capitéis estrada acesso: Sim – Inaugurado em 1930 

Possui atrativos naturais estrada acesso: Belas paisagens e córregos 

 

15. Ficha de Inventário edificação/paisagem 

Município: Silveira Martins Localidade: Linha Seis Norte 

Denominação do bem: Capela São Valentim 

Data de construção: Por volta de 1941 

Técnicas construtivas: Alvenaria 

Data da última reforma: 2018 

Por quem o terreno foi doado: Ângelo Botega 

Dimensões do terreno: Não foi possível identificar  

Altitude: 154 m 

Croqui planta da edificação: 

 

Área: 68m² 

Capacidade pessoas sentadas: 56 

Quantidade de acessos para o público: Principal e dois laterais 

Possui sino: Não 

Pinturas paredes/forro: Não 

Estado de conservação: Seu estado de conservação é considerado bom, embora apresente pequenas fendas nas 

laterais do forro, caindo sujeira para o interior da capela. 

Objeto pelo qual é conhecida: São Valentim e São Pedro 
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Principais pessoas envolvidas com a edificação atualmente: Luiz Picinin Netto – Coordenador e Flávio 

Marchezan – Vice coordenador. 

Possui salão de festas: Sim 

Santo padroeiro: São Valentim 

Data festejos: Primeiro domingo do mês de fevereiro 

Configuração festejos: Missa e almoço 

Nº frequentadores festejos: 400 

Possui festejos informais: Não 

Data procissões: Não possui 

Periodicidade missas: Uma vez ao mês 

Possui coral: Não 

Possui grupo jovens: Não 

Possui grupo Catequese: Não 

Possui grupo Crisma: Sim (finalizando uma turma) 

Data orações (terço): Uma vez ao mês 

Edificações entorno: Salão de festas ao lado direito da capela e cemitério ao lado esquerdo. Existem poucas 

casas próximas à capela. 

Caracterização paisagem entorno edificação: A paisagem é rural, com presença de arbóreas e um campo de 

futebol em frente à edificação. Para completar o cenário, morros circundam a paisagem. 

Transformações do lugar ao longo do tempo: O local, ao longo do tempo, perdeu a escola que se encontrava 

em frente à capela. A mesma tornava o cenário mais movimentado. Atualmente, o canto dos pássaros predomina 

no local. 

Estado de conservação estrada acesso: Seu acesso é regular e se dá através de declives, por uma estrada de 

chão batido que recebe manutenção periodicamente. 

Possui mirantes estrada acesso: Sim (Mirante Michelin) 

Possui restaurantes estrada acesso: Não 

Possui balneários estrada acesso: Não 

Possui capitéis estrada acesso: Sim 

Possui atrativos naturais estrada acesso: Belas paisagens 

 

16. Ficha de Inventário edificação/paisagem 

Município: Silveira Martins Localidade: Val Veronês 

Denominação do bem: Santuário de Nossa Senhora de Monte Bérico 

Data de construção: 1883 (capela em madeira), 1908 (inaugurada a nova edificação) 

Técnicas construtivas: Alvenaria 

Data da última reforma: -- 

Por quem o terreno foi doado: Família Zamberlan 

Dimensões do terreno: Não foi possível identificar  

Altitude: 141 m 
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Croqui planta da edificação: 

 

Área: 156 m² 

Capacidade pessoas sentadas: 100 

Quantidade de acessos para o público:  Principal e dois laterais 

Possui sino: sim (3 unidades) 

Pinturas paredes/forro: Sim – Inicialmente por Ângelo Lazzarini 

Estado de conservação: Seu estado de conservação é bom, tanto externamente como internamente, embora 

possua alguns problemas de infiltrações no forro. 

Objeto pelo qual é conhecida: Nossa Senhora de Monte Bérico e a torre com os três sinos 

Principais pessoas envolvidas com a edificação atualmente: Valdomiro Minuzzi - Diácomo 

Possui salão de festas: Sim 

Santo padroeiro: Nossa Senhora de Monte Bérico 

Data festejos: agosto 

Configuração festejos: Quarta, quinta e sexta que antecedem o festejo ocorre o tríduo no santuário; Sábado: 

jantar; Domingo: missa e procissão (manhã), almoço típico italiano (meio-dia), Missa da Saúde, benção do 

Santíssimo e sorteio de rifa (tarde).  

Nº frequentadores festejos: durante o tríduo – 100 a 150 pessoas, jantar e almoço – mais de 500 

Possui festejos informais: Não 

Data procissões: Mesmo dia do festejo em agosto 

Periodicidade missas: Duas vezes ao mês 

Possui coral: Não 

Possui grupo jovens: Não 

Possui grupo Catequese: Não 

Possui grupo Crisma: Não 

Data orações (terço):  Duas vezes ao mês são realizadas celebrações pelo Diácono da comunidade 

Edificações entorno: Existem poucas casas próximas ao santuário. Nos fundos, encontram-se o salão de festas 

e o cemitério da comunidade. 
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Caracterização paisagem entorno edificação: Localiza-se em uma área rural e plana. Por estar situada em um 

ponto alto no terreno, a partir da edificação, é possível visualizar belas paisagens, com a presença de muitas 

arbóreas e morros ao fundo, assemelhando-se a uma pintura. 

Transformações do lugar ao longo do tempo: Segundo relatos de moradores, o local mantém suas 

características rurais. O silêncio é quebrado no mês de agosto, com os festejos à Nossa Senhora de Monte 

Bérico. 

Estado de conservação estrada acesso: Seu acesso, partindo do perímetro urbano de Silveira Martins, se dá 

por meio de declives. O mesmo é considerado regular na maior parte, em estrada de chão que oscila entre 

trechos com manutenção e outros precários 

Possui mirantes estrada acesso: Não 

Possui restaurantes estrada acesso: Não 

Possui balneários estrada acesso: Não 

Possui capitéis estrada acesso: Não 

Possui atrativos naturais estrada acesso: Buraco do Vento, belas vistas. 
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APÊNDICE D – NOTAS NA IMPRENSA SOBRE O SANTUÁRIO DE NOSSA 

SENHORA DA POMPÉIA 

 

 

No dia 17 de julho de 1909, o jornal "A 

Tribuna" informa que no próximo número 

serão divulgadas informações mais 

detalhadas sobre a inauguração do Santuário 

e também sobre a reconstrução da estrada de 

Val Veronês, eventos ocorridos no mesmo 

dia, à época no 4º distrito de Santa Maria. 

 

 

Numa segunda-feira em que as condições 

climáticas não foram favoráveis, dia 12 de 

julho de 1909, inaugurou-se a "Egreja de N. 

S. de Pompeia". A notícia veiculada no jornal 

"A Tribuna", no dia 21 de julho de 1909, 

detalha a cerimônia de inauguração, a missa, 

as bandas e as autoridades presentes. 



242 
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O jornal "A Tribuna", no dia 18 de agosto de 

1909, divulga a publicação de uma foto no 

jornal "O Independente", de Porto Alegre, 

com a qual é brevemente descrita a nova 

edificação da Igreja Católica. Na mesma 

notícia, os feitos do Tenente Coronel Pimenta 

do Carmo, subintendente (atualmente, 

subprefeito), são destacados. 

 
 

Fonte: Página do santuário 

(https://www.facebook.com/nuovapompei/) 

 


