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Vamos pensar diferente em patrimônio?

Ei, você! Você aí do outro lado do papel ou do computador! 

Você que está sem paciência e no maior desânimo para estudar ou 

ensinar; você que é ou descende de pessoas negras ou indígenas, 

que não se identifica e não vê sua ancestralidade representada 

na História e nas histórias que lê ou escuta desde piá; você que se 

incomoda porque nelas os povos indígenas e afrodescendentes 

aparecem oprimidos, passivos ou subjugados e sempre morrem 

no inal! 

Ei! Você que acha muito estranho que na História pareça 

haver lugar apenas para homens viris e suas disputas de 

poder, que não entende porque as mulheres pouco ou quase 

nunca aparecem e quando o fazem é de modo estereotipado, 

frágil, submisso! Você que não entende porque alguém pode 

ver e representar mulheres sempre assim, quando a gente, 

assim como nossas/os antepassadas/os, estamos e estivemos 

sempre cercadas/os de mulheres fortes, altivas e ativas, que 

acompanhadas ou sozinhas sempre izeram e aconteceram, 

realizaram e in luenciaram outras pessoas!  

Ei, você! Você aí que atua em sala de aula, que ensina e 

que desconstrói! Que entende que existe muito mais além do 

discurso o icial sobre a “Princesa do Sul”! Que não se identi ica, 

não se vê representada/o pelos discursos elitizados que reforçam 

a existência e o status daquele “um por cento” da população 

brasileira. Você que deseja ensinar e dialogar sobre a presença 

indígena na região da laguna dos Patos, que se pergunta sobre 



as gentes colonizadas, escravizadas, maltratadas e marginalizadas no 

processo histórico, mas não encontra material didático para usar no 

dia a dia da sala de aula!

Sim, vocês! Esse livro foi escrito pra vocês e por pessoas como 

vocês! Pessoas que atuam em diferentes segmentos sociais, em casa, 

na universidade e na escola, sindicatos e outros movimentos sociais, 

escolas de samba, terreiras, times de futebol. Nós fazemos ciências, 

articulamos políticas, tecemos culturas, manejamos ações diversas, 

cantamos, dançamos, fazemos poesia e, às vezes, fazemos igual 

peixe: nada. Somos gente boa, comum e trabalhadora que através 

das ciências e do ensino-aprendizado tentamos aos pouquinhos 

desconstruir os espaços e as iguras de autoridade que mantêm as 

hierarquias e as opressões em funcionamento. Trabalhamos por 

cidadania, direitos humanos e equidade. Entendemos que esses 

princípios são fundamentais e que suas sementinhas precisam ser 

plantadas desde a infância e adolescência para que cedo fruti iquem 

em respeito, tolerância e desejo de justiça social.  

Será que, como nós, quando você lê sobre os investimentos 

milionários para preservação do patrimônio aristocrático de Pelotas 

e região você fala “eu hein! ô lá em casa!”? Pois é, nesse livro, a nossa 

ideia é trazer um contraponto “ao que está aí”. Queremos somar aos 

movimentos de crítica que apontam a complexidade e as contradições 

entre práticas e discursos massi icadores. Aqueles discursos que você 

certamente está acostumada/o a ler/ouvir, tipo “o patrimônio é de 

todos, cuide dele”.  Mas, mana, mano, que patrimônio? De onde? De 

quem? Para quem? Por quem? Que patrimônio é esse que representa 



o “um por cento”, mas que é bancado pelos “noventa e nove por cento”, 

que só podem usufruí-lo em situações especiais, consentidas e mesmo 

assim “não pode tocar”? Por que os espaços e lugares de gentes que 

não são “barões” nem “baronesas”, não fazem parte do tal patrimônio? 

Por que os lugares indígenas, as terreiras, os bairros operários, 

os chás e remédios caseiros das nossas bisas e avós, as simpatias 

e benzimentos, as olarias, curtumes, campos de futebol de várzea, 

taperas, etc., não integram essa categoria? 

Nesse livro tem textos sobre patrimônios, sobre as contradições 

nas políticas públicas patrimoniais, sobre situações de descaso 

e destruição consentida. Tem discussões sobre gentri icação e 

constrição de mobilidade urbana, sobre histórias indígenas e sobre 

histórias negras, sobre cultura, identidade, representação. Histórias 

biográ icas, lugar de fala, protesto, crítica social, intelectual e política, 

misturadas com tecnologia, datação, matéria prima e objetos do 

cotidiano. Isso é arqueologia, gente.

Se você é estudante, professora, professor ou só está aqui lendo 

por curiosidade, saiba que esse livro faz jogo com outros produtos 

paradidáticos que podem ser facilmente acessados no site do AMAA 

- Acervo Multimídia de Arqueologia e Antropologia (clique aqui ou 

acesse: www.amaacervos.com.br). Com o AMAA você pode ter contato 

com materiais arqueológicos que compõem parte do acervo do 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Antropologia e Arqueologia da 

Universidade Federal de Pelotas (LEPAARQ/UFPel). Lá também tem 

mais discussão baseada ou inspirada por materiais, só que no lugar 

de textos, são vídeos, áudios e uma (por enquanto!) ciberexposição. 



Se você é professora ou professor, lá também tem planos de aulas 

temáticas com sugestões de com quais turmas usar e como articular 

junto com elas os recursos do AMAA (que podem ser baixados para 

uso of line) e outros conteúdos multimídia de acesso fácil e gratuito na 

internet.  

O AMAA é um projeto de repositório de narrativas materiais 

sobre os povos indígenas que habitam essa região desde pelo menos 

uns 2.500 anos atrás; sobre a população africana (e afrodescendente) 

trazida à força pela escravidão; sobre a população dos colonizadores 

europeus; sobre as populações de imigrantes posteriores; sobre as 

populações misturadas... e assim vai. Porque onde teve gente, vai ter 

vestígio material da ocupação, das interações, dos embates. O resto 

são histórias, relatos materiais que não têm im: histórias de misturas, 

de con litos, de amores e de rancores. Mas essas são nossas histórias, 

então podemos – e devemos - nos apropriar delas. 

Essa apropriação, tão importante para combatermos o racismo, 

o preconceito e a intolerância, é favorecida pelas Leis 10.639/2003 e 

11.645/2008, que tratam da obrigatoriedade do ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nas escolas. O cumprimento da 

legislação, entretanto, ainda esbarra tanto na falta de informação 

quanto na resistência de famílias e, muitas vezes, das próprias escolas, 

1 Ver a interessante matéria de Ana Luiza Basilio na 

Carta Educação de 12 de julho de 2018, disponível 

em http://www.cartaeducacao.com.br/reporta-

gens/quinze-anos-depois-lei-10-639-ainda-esbarra

-em-desconhecimento-e-resistencia/ (acesso em 13 

de julho de 2018).



em assumir integralmente o compromisso em dar espaço e visibilizar, 

nas práticas de ensino, outras narrativas e outros lugares de fala que 

não o eurodescendente, branco, masculino, heterossexual e cristão1. 

Por que, gente, religião é cultura. Então, sim, respeitar e valorizar 

diferença cultural é respeitar e valorizar diferença religiosa também. 

Pra viabilizar isso, precisamos sempre de informação de qualidade, 

informação disponível para acesso amplo e irrestrito, informação que 

circule e que se multiplique! 

Este livro é composto por nove textos que tratam de temas 

sociais relevantes que podem ser discutidos transversalmente 

nos planos curriculares de diferentes disciplinas. Os temas são 

alinhavados com o io narrativo do patrimônio enquanto uma 

categoria ampla e aberta a múltiplos usos e interpretações. São 

dois conjuntos de textos, um guiado por questões mais gerais sobre 

educação, identidade, memória e representação e outro com textos 

que aplicam essas discussões em contextos materiais especí icos e 

locais. Tudo isso em duas versões, uma delas belamente embrulhada 

em cores, imagens e recursos grá icos, concebida para ser visualizada 

no computador ou em dispositivos móveis, como tablets e celulares. 

Mas, como somos pessoas antenadas com a crise ambiental e 

inanceira, izemos também uma edição para impressão que, em 

respeito às árvores e à qualidade de vida no planeta, economiza em 

papel e tinta tóxica. Se por um ou vários motivos você prefere ler no 

papel em vez da tela ou monitor, talvez queira imprimir essa segunda 

versão. O sumário comentado que segue adiante pode orientar a 

leitura daquelas pessoas que querem estudar tópicos especí icos 

(p. ex. para pesquisas universitárias, preparação para ingresso na 



universidade ou para satisfazer a muito querida curiosidade). Para 

uso em sala de aula, recomendamos a consulta também aos planos de 

aula disponíveis no site.

Esperamos que vocês desfrutem de leituras agradáveis e críticas. 

Mas também desejamos que vocês se incomodem, que questionem 

conceitos arraigados e, mais importante,desejamos que vocês usem 

sua criatividade para transformar o incômodo em texto, em arte, em 

diálogos honestos, respeitosos e produtivos. O nosso convite é esse 

(# icadica): vamos pensar patrimônio cultural não como propriedade, 

mas como pertencimento, resistência e política? Pensar patrimônio 

como cultura e ambiente, como história – muitas histórias de povos, 

terras e territórios. Então bora arregaçar as mangas e pôr as mãos e os 

pés na terra que estudar é muito massa!

Loredana Ribeiro e Rafael Milheira

Pelotas, julho de 2018





Sumário Comentado

Denise Walter Xavier, no texto O patrimônio vai à escola, discute as 

práticas educativas voltadas ao patrimônio no ensino básico, 

fundamental e médio. Defendendo a Educação Patrimonial 

como instrumento auxiliar de leitura do mundo e reforço 

de a irmação coletiva e individual, a autora faz várias 

sugestões de temas, atividades e articulações transversais 

entre os programas curriculares especí icos das disciplinas. 

 Em Como representamos? Analisando as narrativas tradicionais, 

Lara Passos traz uma profunda e acessível re lexão sobre 

identidade e representatividade, questionando como as 

práticas educativas e os livros de ensino são carregados de 

estereótipos de raça e gênero que tanto reforçam as atuais 

desigualdades sociais, quanto nos impedem de nos sentirmos 

representadas pelos discursos históricos o iciais.

 O texto O livre pensar, de Ledeci Lessa Coutinho, em tom 

autobiográ ico, re lexivo e ilosó ico, dialoga diretamente 

com os anseios e as inseguranças adolescentes e adultas, 

especialmente das meninas e mulheres negras, expondo 

nos mesmos termos o racismo e o machismo na nossa 

sociedade e a sua superação no plano individual.  
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O texto Coroando a Princesa do Sul, de Bruno Sanches Ranzani 

da Silva, aprofunda a discussão sobre patrimônio a partir de 

Pelotas e os discursos e bens patrimonializados locais. A 

re lexão conduz para o destaque do lado ‘vivo’ e social do 

patrimônio que muito se expressa através dos con litos 

manifestos entorno de bens patrimoniais, machismo e 

intolerância religiosa. 

 

Rafael Guedes Milheira, no texto Patrimônio arqueológico em 

risco em Pelotas e região, discute o descaso do poder público 

na relação com o patrimônio arqueológico em Pelotas– 

ainda que o teor da discussão se aplique a vários outros 

espaços/contextos/geogra ias. O texto mostra a falibilidade 

do Estado na proteção desses bens patrimoniais e denuncia 

a conivência resultante de um projeto ideológico de extinção da 

memória e das gentes indígenas no Brasil. 

 

Cerritos e Grupos Cerriteiros no Sul da América do Sul, texto de 

Bruno Leonardo Ricardo Ribeiro, apresenta um panorama 

geral sobre os Cerritos, montículos arqueológicos milenares 

e muito comuns em Pelotas e região e sobre os grupos 

indígenas Charrua e Minuano aos quais são normalmente 

associados. O texto também oferece uma introdução geral 

ao modus operandi da arqueologia na lida com contextos muitos 

antigos, para os quais não há documentos escritos disponíveis. 

Coroando a 
Princesa do Sul

Patrimônio 
arqueológico 
em risco em 

Pelotas e região
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e Grupos 
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69

92
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Em Uma praça para o passado – fragmentos de história entre 

jardins e jornais, Loredana Ribeiro baseia-se no contexto 

de ocupação da área central e elitizada de Pelotas no 

século XIX para discutir o papel, pouco reconhecido e 

marginalizado, das mulheres na história da cidade, 

especialmente as mulheres negras. O texto também 

problematiza, em linguagem acessível, o modelo normativo 

de família, discutindo como o colonialismo e a escravidão 

incidiram sobre as pessoas escravizadas e seus arranjos 

familiares. 

O texto História da Ocupação Guarani em Pelotas e Região, 

de Rafael Guedes Milheira, aborda a presença e história 

indígena dos grupos Guarani a partir do seu antigo 

Teko’á (‘território’, na língua guarani), correspondente 

às terras altas da região da colônia e às terras baixas da 

laguna dos Patos, pondo em relevo o protagonismo indígena 

silenciado pela historiogra ia o icial. 

Em Cacimba da Nação, Ledeci Lessa Coutinho trata de identida-

de e memória a partir de um objeto caro à comunidade ne-

gra do bairro Areal Fundos, em Pelotas: um poço de cap-

tação de água, construído por escravizados do séc. XIX e 

que, graças à mobilização popular, escapou de ser destruí-

do pelo poder público e sobrevive como objeto de memória.
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Fotos de Abertura: 

Recortes de Jornal:
Jornal diário de Pelotas, nº340, pg. 03. 18 de abril de 1878; 

Foto: Daniele Borges Bezerra;

Jornal Onze de Junho,pg. 01. 17 de Janeiro de 1882; 
Foto: Daniele Borges Bezerra;

Jornal Onze de Junho, pg. 03. 23 de março de 1882; 
Foto: Daniele Borges Bezerra;

Sequência de fotos:
Mulher e criança M’byá vendendo artesanato na rua; 

Fotos: Tiago Radatz Kickhöfel





Folha de Rosto: Atividade de Educação 
Patrimonial realizada na Escola Municipal Dom 
Francisco de Campos Barreto dia 25 de Julho de 
2017. 
Educador: Gabriel Oliveira.
Foto: Caroline Pires/Acervo LEPAARQ
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Essa é uma das defi nições do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) sobre uma prática educativa que tem ganhado relevo nas 

últimas décadas e que, gradativamente, vem mostrando a sua riqueza e 

validade em contextos diversos, sobretudo o escolar. Mas afi nal, para que 

serve o patrimônio? Qual a sua função no ensino básico? O que professores e 

alunos podem aprender com ele?

 “A Educação Patrimonial constitui-se de todos 

os processos educativos formais e não formais que 

têm como foco o patrimônio cultural, apropriado 

socialmente como recurso para a compreensão 

sócio-histórica das referências culturais em todas 

as suas manifestações, a  m de colaborar para seu 

reconhecimento, sua valorização e preservação.” 

(INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, 2018).

Denise Walter Xavier é licenciada em História, especializada em 

Educação e mestre em Museologia. Apaixonada por Educação e 

por processos educativos onde quer que eles aconteçam: na sala 

de aula, no museu, “na rua, na fazenda ou numa casinha de sapê” :P

Acredita no poder transformador da cultura, das experiências, 

dos encontros e das trocas como catalizadoras dos processos de 

mudança pessoal e social.
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Qualquer resposta rápida seria simplifi cadora. Mas, como ponto de partida, 

podemos afi rmar que conhecer (e se reconhecer) o patrimônio, além de constituir 

um direito cultural, auxilia na compreensão da nossa história e na valorização 

identitária dos grupos sociais. Isto é: aprender com o patrimônio, com o legado 

que nos foi deixado pelos nossos antepassados, é uma maneira de aprendermos 

sobre nós mesmos, e também de aprendermos a respeitar as diferentes culturas e 

percursos que marcam a história brasileira e mundial.

Entretanto, como as palavras não são neutras, é necessário pontuar que o 

conceito de patrimônio histórico foi elaborado entre os séculos XVIII e XIX, em 

um momento em que os países estavam constituindo-se em estados nacionais, 

nos quais aspectos como a territorialidade e marcadores culturais eram de suma 

importância na defi nição de suas identidades (GARBINATO, 2000). Nesse contexto, 

a História cumpriu uma função de glorifi car os feitos dos grandes homens e heróis 

que desempenharam um papel relevante no passado da nação através da criação 

de bens patrimoniais (tipologicamenteem sua grande maioria circunscritos à 

estatutária, bustos, retratos e pinturas ofi ciais). O patrimônio, suporte da memória, 

é construído subjetivamente pelos homens e demonstra relações de poder e força.

É por isso que, em muitas vezes, quando pensamos em patrimônio, estamos 

acostumados a associá-lo com estratos e setores dominantes da sociedade, 

esquecendo das contribuições de grupos sociais marginalizados da história. Como 

uma tentativa de ampliar essa concepção de quem são os agentes do patrimônio, o 

artigo nº 215 da Constituição Federal incumbe o Estado da proteção das manifestações 

das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, bem como de outros grupos que 

contribuíram para o processo civilizatório nacional, reconhecendo a importância 

das diversas matrizes culturais que compõe a sociedade brasileira e não apenas da 

herança europeia.

O artigo 216 auxilia na ampliação da compreensão do que é patrimônio 

cultural, abarcando as suas manifestações materiais e imateriais e defi nindo como 

patrimônio os bens portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade, incluindo:
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“I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científi cas, artísticas e 
tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, 
edifi cações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de 
valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico 

e científi co.”(BRASIL, 1988)

Concomitantemente com o 

alargamento da compreensão de 

quem é capaz de produzir e legar 

patrimônio e com o reconhecimento 

das contribuições de todos os grupos 

que compõem a nação brasileira, houve 

uma ampliação da sua tipologia; antes 

majoritariamente compreendidos como 

bens materiais, agora passam a ser 

incluídas as manifestações imateriais, os 

saberes, ofícios, as músicas, os ritos, as 

festas, entre outros. Dadas essas novas 

formas de entender o que é patrimônio, 

foi necessária a criação de instrumentos 

específi cos, mais adequados, para a sua 

salvaguarda. Foram criados, por meio 

doDecreto n. 3551/2000, quatro livros, 

destinados a realizar o levantamento 

e a registrar o patrimônio imaterial: 

Livro de Registro dos Saberes, Livro 

de Registro das Celebrações, Livro de 

Registro das Formas de Expressão e 

Livro de Registro dos Lugares (BRASIL, 

2000).

O Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional deixa de ser 

composto majoritariamente pelos bens 

arquitetônicos edifi cados, as obras de 

arte e bens materiais provenientes 

de uma elite de matriz europeia 

ou regional, e passa a abarcar uma 

infi nidade de objetos, lugares e práticas 

culturais representativas da diversidade 

brasileira.  Somam-se aos conjuntos 

arquitetônicos coloniais, às quintas e 

palacetes, às instituições vinculadas ao 

poder do estado, à armaria de guerra, 

aos trajes e vestimentas da família 

real, importantes manifestações como 

as rodas de capoeira, a pintura Kusiwa 

(pintura corporal e arte gráfi ca dos 

indígenas Wajãpi), o Círio da Nossa 

Senhora de Nazaré,o Modo de Fazer 

Viola de Cocho, a Tava - Lugar de 

Referência para o povo Guarani - entre 

outros.

Em meio a essa diversidade de 

atores, formas, tipologias de salvaguarda 

e registros dos bens patrimoniais, como 

utilizar o patrimônio como um recurso 

pedagógico? Como lidar com essa 

multiplicidade de referências culturais 

que nos foram legadas e que também 

construímos e deixamos para gerações 
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futuras?  

Uma das primeiras tentativas de auxiliar no trabalho 

com a pluralidade do patrimônio foi a criaçãodo Guia Básico 

da Educação Patrimonial, de Maria de Lourdes Parreiras 

Horta, Evelina Grunberg e Adriane Queiroz Monteiro, uma 

publicação do IPHAN e do Museu Imperial que, lançada em 

1996, auxiliou muitos profi ssionais a compreender e utilizar 

o patrimônio nos contextos educacionais.

Segundo as autoras, a educação patrimonial é

[...] um processo permanente e sistemático de trabalho 

educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte 
primária de conhecimento e enriquecimento individual e 
coletivo. A partir da experiência e do contato direto com 

as evidências e manifestações da cultura, em todos os seus 
múltiplos aspectos, sentidos e signifi cados, o trabalho da 
Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um 

processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização 
de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor 

usufruto destes bens, e propiciando a geração e a produção 
de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação 
cultural. (HORTA, GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p.6)

Defendendo o caráter crítico e a necessidade do 

diálogo permanente nesse processo educacional, também 

afi rmam que a educação patrimonial pode constituir-se como 

um importante instrumento auxiliarna leitura do mundo que 

nos rodeia e no reforço da autoestima, uma vez que busca 

trabalhar com a valorização da cultura local e brasileira e 

com o reforço do sentimento de pertencimento (HORTA, 

GRUNBERG, MONTEIRO, 1999).

A metodologia descrita pelas autoras é dividida em 

4 etapas que compreendem a observação, o registro, a 

exploração e a apropriação do bem patrimonial. Em cada 

etapa, são elencados os recursos e atividades possíveis, 

“O artigo 216 de  ne 

como patrimônio 

os bens portadores 

de referência à 

identidade, à ação, 

à memória dos 

diferentes grupos 

formadores da 

sociedade, incluindo:

I - as formas de 

expressão;

II - os modos de criar, 

fazer e viver;

III - as criações 

cientí  cas, artísticas e 

tecnológicas;

IV - as obras, 

objetos, documentos, 

edi  cações e demais 

espaços destinados 

às manifestações 

artístico-culturais;

V - os conjuntos 

urbanos e sítios 

de valor histórico, 

paisagístico, artístico, 

arqueológico, 

paleontológico, 

ecológico e cientí  co.”
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bem como os objetivos esperados 

de cada uma delas. Parte-se da 

observação, com exercícios de 

percepção, perguntas, manipulação 

para o registro, momento de fi xar o 

conhecimento por meio de desenhos, 

descrição verbal ou escrita, 

fotografi as, maquetes, etc. Essa 

etapa é seguida pela exploração, 

com levantamento de hipóteses, 

questionamentos, pesquisa em 

outras fontes e, encerra-se com 

a etapa da apropriação, cujo 

objetivo é o envolvimento afetivo 

e a valorização do bem cultural 

através de recriações, releituras, 

dramatizações, produções teatrais, 

fílmicas (HORTA et al, 1999).

Num país plural como o nosso, 

nada melhor do que incentivar o 

conhecimento das diversas heranças 

culturais e, sobretudo, aproximar as pessoas do seu passado e da sua história tendo 

o patrimônio como mediador dessa ação. Ação que deve ser plural, e não uma 

metodologia fechada que não considera as especifi cidades dos alunos, do contexto 

e do patrimônio. 

Nesse sentido, o Guia Básico para a Educação Patrimonial confi gura-se 

como um ponto de partida, uma das tantas possibilidades para o trabalho com o 

patrimônio, trazendo diversas refl exões e exemplos de atividades, mas pode- e 

deve- ser adaptado aos objetivos da/o educadora/r, à natureza do patrimônio e à 

realidade das educandas e educandos. 

“a educação patrimonial é [...] um 

processo permanente e sistemático 

de trabalho educacional centrado no 

Patrimônio Cultural como fonte primária 

de conhecimento e enriquecimento 

individual e coletivo. A partir da 

experiência e do contato direto com as 

evidências e manifestações da cultura, 

em todos os seus múltiplos aspectos, 

sentidos e signi  cados, o trabalho da 

Educação Patrimonial busca levar as 

crianças e adultos a um processo ativo de 

conhecimento, apropriação e valorização 

de sua herança cultural, capacitando-os 

para um melhor usufruto destes bens, e 

propiciando a geração e a produção de 

novos conhecimentos, num processo 

contínuo de criação cultural.”
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Daí que, inseridas no campo da 

educação patrimonial, encontram-se 

metodologias específi cas que procuram 

dar respostas pedagógicas mais 

adequadas, levando em consideração a 

diversidade e as possibilidades de cada 

área do conhecimento.  Podemos citar a 

educação museal – que busca trabalhar 

não apenas o patrimônio musealizado, 

mas também a especifi cidade da 

instituição que o abriga; a arte-

educação- com diferentes estratégias 

para auxiliar na percepção, fruição e 

criação artística; a educação ambiental- 

cujo objetivo é, de maneira holística, 

ajudar na formação de indivíduos 

responsáveis e conscientes sobre os 

impactos humanos na natureza.

Educação patrimonial em contexto escolar

Buscando amparar os profi ssionais 

que trabalham com o patrimônio no 

contexto específi co da sala de aula, 

foi produzido, no âmbito do I Encontro 

Nacional de Educação Patrimonial, 

de São Cristóvão- SE, em 2005, um 

documento que direciona a ação 

deeducadoras e educadores, afi rmando 

que a Educação Patrimonial (EP) na 

escola deve se pautar pelos seguintes 

princípios1:

• O aluno e a escola possuem saberes. 
A EP deve construir o conhecimento a 
partir da experiência dos alunos;

• A ação do professor deve partir dos 
contextos locais e relacionar com as 
culturas regional, nacional e mundial;

• A EP deve incentivar o espírito 
crítico;
• A EP não é uma matéria ou 

disciplina. É um campo de estudos, 
pesquisas e debates, transversal às 
diferentes disciplinas para estimular 

atitudes de valorização do patrimônio 
cultural;
• A EP é um instrumento de 

desenvolvimento da cidadania;
• A EP deve ser desenvolvida 
institucionalmente em articulação com 

o MEC, as Secretarias de Educação e 
escolas estaduais e municipais;
• A EP na escola deve constar no Plano 

Político Pedagógico- PPP.

1 Relatório I Encontro Nacional de Educação 
Patrimonial. IPHAN. São Cristóvão- Sergipe, p.5. 2005. 
Disponível em:  http://portal.iphan.gov.br/uploads/
ck inder/arquivos/I_encontro_nacional_de_educ_
patrimonial.pdf.
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Essas diretrizes seguem impondo desafi os em contextos 

educativos conservadores e autoritários que não inserem na 

sua concepção pedagógica os saberes e as subjetividades de 

estudantes, nem compreendem o ensino para além de uma 

lista de conteúdos que deve ser ministrada. É preciso vontade 

política para incluir novas ações e estabelecer estratégias 

educativas que saiam da circunscrição das mesmas áreas 

disciplinares, que envolvam diferentes formas de ser e 

aprender    na e com a escola.

Educar para o patrimônio não é apenas uma tarefa 

de docentes de história ou mesmo de educação artística 

nos seus respectivos períodos de aula. As abordagens de 

ensino e aprendizagem relacionadas com o patrimônio não 

necessariamente precisam seguir programas curriculares 

deconteúdosespecífi cos, fechados, como, por exemplo, 

abordar questões de patrimônio apenas durante a aula sobre 

Revolução Francesa. Pelo contrário, deve ser trabalhada 

transversalmente, estar em consonância com o Plano 

Político Pedagógico da escola e fazer parte de suas práticas 

educativas cotidianas.

A responsabilidade de trabalhar com o patrimônio 

é tarefa conjunta, e isso não se deve somente a questões 

relacionadas ao conteúdo programático em sala de aula, 

e sim à constatação da amplitude desse conceito e de sua 

presença cotidiana em nossas vidas. De qualquer modo, 

na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino 

Fundamental e Médio, são citadas diretamente as disciplinas 

de História, Geografi a, Ciências, Educação Artística, 

Educação Física, Língua Portuguesa e Língua Inglesa como 

responsáveis por elaborar atividades que desenvolvam 

habilidades relacionadas ao conhecimento e valorização do 

A Educação 

Patrimonial (EP) 

na escola deve se 

pautar pelos seguintes 

princípios:

• O aluno e a escola 

possuem saberes. A 

EP deve construir o 

conhecimento a partir da 

experiência dos alunos;

• A ação do professor 

deve partir dos contextos 

locais e relacionar com 

as culturas regional, 

nacional e mundial;

• A EP deve incentivar o 

espírito crítico;
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patrimônio nacional histórico e cultural.

De acordo com o documento, caracteriza-se como 

competência específi ca da Educação Artística para o Ensino 

Fundamental “analisar e valorizar o patrimônio artístico 

nacional e internacional, material e imaterial, com suas 

histórias e diferentes visões de mundo” e fi cam as professoras 

e os professores de arte do 6º ao 9º ano, incumbidos de 

desenvolverem em suas atividades, as habilidades de 

“analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e 

imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, 

incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de 

diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário 

e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas” 

(BRASIL, 2018, p.209).

As habilidades a serem desenvolvidas na disciplina de 

Educação Física para o Ensino Fundamental (do 3º ao 5º ano) 

são as seguintes: “experimentar e fruir brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz 

indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância 

desse patrimônio histórico cultural” (BRASIL, 2018, p.227) e 

“descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, 

escrita, audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares 

do Brasil e de matriz indígena e africana, explicando suas 

características e a importância desse patrimônio histórico 

cultural na preservação das diferentes culturas”(BRASIL, 

2018, p.227).

Na área das linguagens, faz parte das atribuições da 

Língua Portuguesa “reconhecer que os textos literários fazem 

parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão 

lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade 

cultural, como patrimônio artístico da humanidade” (BRASIL, 

• A EP não é uma 

matéria ou disciplina. 

É um campo de 

estudos, pesquisas e 

debates, transversal às 

diferentes disciplinas 

para estimular atitudes 

de valorização do 

patrimônio cultural;

• A EP é um instrumento 

de desenvolvimento da 

cidadania;

• A EP deve ser 

desenvolvida 

institucionalmente 

em articulação com o 

MEC, as Secretarias 

de Educação e escolas 

estaduais e municipais;

• A EP na escola deve 

constar no Plano Político 

Pedagógico- PPP.
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2018, p.95).

É defi nida como uma competência 

específi ca de Língua Inglesa para o Ensino 

Fundamental “conhecer diferentes 

patrimônios culturais, materiais e 

imateriais, difundidos na língua inglesa, 

com vistas ao exercício da fruição e da 

ampliação de perspectivas no contato 

com diferentes manifestações artístico-

culturais” (BRASIL, 2018, p 244), que são 

seguidas pelas habilidades relacionadas 

à apreciação de textos narrativos 

em língua inglesa e de exploração de 

ambientes virtuais e/ou aplicativos 

como forma de usufruir e valorizar do 

patrimônio cultural, artístico e literário 

naquela língua(BRASIL, 2018, p.255).

A disciplina de Ciências apresenta, 

para o 9º ano do Ensino Fundamental 

a necessidade de desenvolver a 

habilidade de “justifi car a importância 

das unidades de conservação para a 

preservação da biodiversidade e do 

patrimônio nacional, considerando os 

diferentes tipos de unidades (parques, 

reservas e fl orestas nacionais), as 

populações humanas e as atividades 

a eles relacionados” (BRASIL, 2018, 

p.349).

“Identifi car e descrever 

problemas ambientais que ocorrem 

no entorno da escola e da residência 

(lixões, indústrias poluentes, destruição 

do patrimônio histórico etc.), propondo 

soluções (inclusive tecnológicas) para 

esses problemas” (BRASIL, 2018, p.377) 

é uma habilidade a ser elaborada nos 

conteúdos de Geografi a para o 5º ano.

A disciplina de História é evocada 

diversas vezes como uma ferramenta 

adequada para o desenvolvimento de 

habilidades relacionadas ao patrimônio. 

Os conteúdos e habilidades estão 

presentes, explicitamente, no 3º e 

5º ano do Ensino Fundamental. No 3º 

ano estão relacionados com a unidade 

temática “As pessoas e os grupos que 

compõem a cidade e o município - Os 

patrimônios históricos e culturais da 

cidade e/ou do município em que vive” 

e, no 5º ano, encontra-se circunscrita 

na unidade temática “Registros da 

história: linguagens e culturas – objetos 

de conhecimento: os patrimônios 

materiais e imateriais da humanidade”. 

Nessa unidade deve ser desenvolvida 

a capacidade de “inventariar os 

patrimônios materiais e imateriais da 

humanidade e analisar mudanças e 

permanências desses patrimônios ao 

longo do tempo” (BRASIL, 2018, p.413).
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As alusões feitas ao patrimônio 

demonstram a capilaridade que esse 

conceito possui e legitimam, mais uma 

vez, a validade desse tipo de abordagem 

em sala de aula. A educação patrimonial 

possibilita a aprendizagem signifi cativa, 

maior autonomia do educando, 

estabelecimento de parcerias com outros 

professores e com a comunidade em 

que a escola está inserida, a realização 

de projetos inter e transdisciplinares, 

e auxilia numa pedagogia do olhar, nas 

habilidades e competências de pensar 

criticamente o patrimônio, entendendo 

a sua existência dentro de um contexto 

histórico determinado.

Já em relação ao Ensino Médio, 

a Base Nacional Comum Curricular 

incumbe a área de Linguagens e 

Tecnologias (Arte, Educação Física 

e Língua Inglesa) dos trabalhos 

relacionados ao patrimônio. Confi gura-

se como habilidade específi ca do 1º ao 

3º ano: “Apropriar-se do patrimônio 

artístico e da cultura corporal de 

movimento de diferentes tempos 

e lugares, compreendendo a sua 

diversidade, bem como os processos 

de disputa por legitimidade” (BRASIL, 

2018, p.488).

A BNCC confi gura-se como um 

documento que tem como objetivo 

determinar os conhecimentos e 

aprendizagens essenciais que os alunos 

da educação básica e média têm o direito 

de aprender. Construída conjuntamente 

por professores, especialistas e 

investigadores do campo da educação, 

a Base é uma referência obrigatória 

para o planejamento das escolas, mas 

não é um currículo fechado e, apesar 

de homologada, ainda encontra-se em 

ampla discussão.
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Para auxiliar a pôr em prática esse processo, podemos contar com a 

ajuda de vários museus, arquivos e instituições que atuam com a salvaguarda 

e comunicação do patrimônio e que possuem projetos e setores educativos, 

desenvolvidos especialmente para elaborar ações e materiais que auxiliem 

o seu público a compreender e usufruir melhor dos seus espaços e coleções. 

Os serviços educativos atuam, majoritariamente, com as escolas e grupos 

agendados e desenvolvem diferentes estratégias de aproximação e apropriação 

do patrimônio cultural. As visitas mediadas e ofi cinas são seu carro chefe. 

São elaborados materiais didáticos específi cos, como publicações, guias, 

cadernos de atividades ou caixas pedagógicas, voltados para a utilização 

em sala de aula antes da visita – servindo, assim, como uma preparação 

para a exposição - ou posteriormente, com o intuito de dar continuidade ao 

trabalho desenvolvido pontualmente na instituição. Essas são ferramentas 

que podem auxiliar a aprofundar o conhecimento e o contato dos alunos 

com o patrimônio, para além da visita com tempo regulamentar no museu. 

Os professores podem se apropriar desses materiais e trabalha-los em sala 

de aula, como podem, também, desenvolver juntamente com a comunidade 

escolar, estratégias específi cas que respondam às demandas identitárias e 

aos interesses dos alunos.

Estabelecendo parcerias
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Porque não criar um percurso 

patrimonial ao redor da escola, 

utilizando o patrimônio local como 

o centro do processo educativo? Ou 

desenvolver guias, jogos e exposições 

que contem a história do bairro e da 

cidade com o auxílio da memória 

dos mais velhos?  Existem inúmeras 

possibilidades de empregar a educação 

patrimonial, e é nessa diversidade que 

reside a sua riqueza como processo 

educativo capaz de gerar aprendizagens 

signifi cativas, baseadas na experiência 

e no protagonismo dos alunos.

No portal virtual do IPHAN2 existem 

publicações específi cas que abordam 

o tema da educação patrimonial, 

bem como exemplos de atividades a 

serem feitas, manuais de aplicação 

e até mesmo fi chas de inventário 

participativo para serem utilizadas nos 

processos educativos. Esses materiais 

subsidiam teórica e metodologicamente 

o trabalho dos professores e qualifi cam 

a ação pedagógica, bem como servem 

de inspiração para práticas. Para além 

deles, diversos museus - nacionais e 

internacionais - disponibilizam o acesso 

ao seu acervo digitalizado, por meio 

de visitas virtuais, e possuem materiais 

educativos online, que podem ser 

descarregados, impressos e utilizados 

em sala de aula, diretamente com os 

alunos. Também existem os serviços 

educativos digitais, que possibilitam 

experiências lúdicas com a coleção 

através de jogos, charadas, pinturas 

e desafi os. Esse acesso aos conteúdos 

educativos dos museus é uma 

excelente estratégia que possibilita o 

conhecimento de acervos e exposições 

geografi camente distantes, ampliando 

e aproximando o público. Para um 

exemplo em língua portuguesa podemos 

citar o Museu da Fundação Calouste 

Gulbenkian, de Lisboa, que publica 

materiais voltados para professores 

(guias, vídeo-tutoriais, jogos e materiais 

interativos) com o objetivo de auxiliar 

o educador a “trabalhar e explorar de 

forma inovadora em contexto de sala de 

aula (ou fora dela), abordando várias 

técnicas e materiais” (FUNDAÇÃO, 

2018).

2 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN). Publicações. 
Brasília, DF, [2018?]. Disponível em: <http://
portal.iphan.gov.br/publicacoes/lista> . Acesso 
em: 04 maio 2018.
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No Brasil, o Núcleo Educativo da 

Pinacoteca do Estado de São Paulo, além 

de oferecer materiais de apoio à prática 

pedagógica para serem descarregados e 

impressos e utilizados em sala de aula, 

também disponibiliza jogos em seu site 

com o intuito de fazer com que seu 

público “aprenda brincando”3. São jogos 

interativos que propiciam o contato e a 

familiaridade com o patrimônio artístico 

nacional e que podem ser utilizados 

em contexto escolar. A partir deles, 

muitos dos conceitos e metodologias 

empregadas podem ser transpostas 

para a sala de aula, confeccionadas 

pelos próprios alunos utilizando 

materiais diversos, como é o caso do 

“Dominó Interpretativo”, cuja ideia é 

criar associações utilizando imagens 

e palavras e justifi cando sua escolha 

para os colegas, ou mesmo atividades 

de adivinhação, quebr a-cabeças, caça-

detalhes ou colagens. 

Ao disponibilizarem materiais 

educativos de acesso gratuito, para 

além das visitas presenciais, esses 

museus estão cumprindo com o papel 

social de divulgação e extroversão de 

seus acervos e contribuindo para a 

democratização do acesso aos bens 

culturais. As ferramentas educativas 

online possibilitam tornar o patrimônio 

duplamente mais acessível, pois 

diminuem as barreiras geográfi cas 

que, muitas vezes, difi cultam ou 

impossibilitam o contato direto com 

as coleções; e também aproximam o 

público do patrimônio, por meio de 

estratégias pedagógicas específi cas 

voltadas para o seu conhecimento e 

fruição.

Alguns exemplos de museus que 

possuem materiais educativos de 

qualidade em suas páginas virtu-

ais são o Museum of Modern Art 

(MoMA), em que se pode baixar 

guias impressos para educadores, 

e o Metropolitan Museum of Art 

(MET), que além de disponibilizar 

esse serviço também proporciona 

diversas experiências lúdicas em 

sua página MetKids. O Van Gogh 

Museum, de Amsterdã, igualmen-

te disponibiliza serviço educativo 

com atividades online, em forma 

de jogos e atividades.

3http://museu.pinacoteca.org.br/
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“Dez mil anos antes da era moderna. Olhando entre as folhagens, percebe um 

vulto de outro ser vindo. Espera pacientemente. Antevendo o bote prepara a 

lança e acerta a cobra antes que ela consiga chegar mais próxima. Faz uma 

prece. Recolhe o corpo pra uso do couro e segue em meio à mata fechada. Já vai 

escurecer e é melhor chegar antes do sol se por. De longe vê a fumaça e, conforme 

se aproxima, consegue sentir o cheiro da comida. Todo mundo junto, barriga 

cheia, hora de contar histórias do povo antes de descansar até o próximo nascer 

do dia.”

Há limites para a imaginação?

Logo que começamos a ler ou ouvir uma narrativa, nossa mente de imediato 

começa a desenhar imagens para ilustrar o que está sendo descrito. A história 

anterior foi inventada no intuito de levar quem a estiver lendo para outro tempo 

e espaço. Pede cor, pede luz, pede cheiro, pede formas à nossa imaginação. Como 

seria um desenho desta cena descrita? 

Mais além, fi ca a pergunta: como são as personagens envolvidas? Qual a 

primeira imagem que vem à mente? A história se passa, por exemplo, com um 

homem ou uma mulher? De que etnia? Com quais traços físicos? Teria ela ou ele 

alguma questão física? Não há como saber ao certo o que a autora pensou ao 

elaborar esse cenário, a menos que seja dito. Então porque as pessoas de um modo 

geral pensam automaticamente na fi gura de um homem branco jovem e atlético, 

sem nenhuma difi culdade de mobilidade ou defi ciência física?

Lara Passos é arqueóloga setelagoana nas horas vagas, poeta 

em tempo integral. Mestranda em Antropologia com área de 

concentração em Arqueologia pela UFMG, com foco nas áreas de 

gênero, feminismo, e negritude. Integrante do coletivo Preta Poeta, 

tentando unir arte, escrevivência, educação e diversão (por que 

não?) nos fluxos da vida.
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Os textos são feitos para todas as pessoas?

Durante muito tempo 

aquilo que chamamos de pré-

história foi visto como o tempo 

do “homem das cavernas”. 

Esta ideia de personagem 

principal masculino de pele 

clara se estendeu ao longo das 

eras, fazendo com que essa 

fosse a escolha representativa 

de todos, ou quase todos, 

os momentos históricos da 

trajetória humana na terra. 

Sabemos onde estavam os reis germânicos no Império Carolíngio. Sabemos seus 

nomes, suas vestimentas, o que fi zeram em vida e no que acarretaram suas mortes. 

Mas o que sabemos sobre suas esposas? Ou mais ainda, suas servas? O que sabemos 

sobre a vida de mulheres negras do Oriente Médio neste mesmo período? Ou das 

orientais do sudeste asiático? Será que elas não existiam?

A história é construída por narrativas escolhidas, porque é impossível contar 

tudo que foi vivido por todas as pessoas que já existiram. No entanto, é preciso 

pensar: Como são escolhidas as histórias que são mais importantes de serem 

contadas? Por quem elas foram vividas? E, principalmente, quem decidiu que elas 

mereciam esse destaque? Quem são as fi guras que a História tradicional privilegia?

Folheie seu livro didático de 

História e observe quantas 

imagens de homens e quantas 

de mulheres, quantas de pessoas 

brancas e quantas de pessoas 

não-brancas.IMPÉRIO CAROLÍNGIO: foi o último perí-
odo do reino medieval da Frância, região 
central da Europa, governado pela dinas-
tia carolíngia entre 800 e 924 d.c.
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Você já parou para 

pensar porque existe um 

dia do índio, um dia da 

consciência negra, um dia 

da pessoa com defi ciência, 

um dia da mulher? Para que 

eles foram criados? Será 

que é porque essas pessoas 

devem ser lembradas 

unicamente nessas datas, 

ou porque suas existências 

são muito importantes, mas tão apagadas no cotidiano que se faz necessária uma 

data para celebrá-las e atentar-se ainda mais para suas demandas, suas lutas e 

suas particularidades? Será que incluir de fato seria apenas comemorar esses dias 

ou buscar uma inserção dessas pessoas e suas temáticas em todos os momentos, em 

todas as matérias, assim como é feito com grupos não minoritários?

A diversidade existe cotidianamente, em todos os espaços de convivência 

entre seres humanos. Desde pequenos aprendemos a reconhecer a diferença, então 

porque não lidamos com ela no ambiente de aprendizado? Porque consideramos 

que ela não existia no passado?

Mas além de incluir é 

preciso pensar como e onde 

estamos incluindo. Quando 

pensamos nesses outros 

sujeitos, onde os colocamos? 

Será que ao tentar apenas incluir 

de qualquer jeito não acabamos 

caindo em estereótipos que 

reforçam a diminuição desses 

O que significa incluir?
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grupos nos discursos? Como vemos aquelas e aqueles que são diferentes da gente 

em gênero, etnia, nacionalidade etc.?

Quando pensamos em uma mulher negra, por exemplo. Como ela está vestida? 

Qual a sua idade? Qual a sua profi ssão? Como vemos essa categoria sendo representada 

na mídia? Será que há uma diversidade de cenários onde elas aparecem, ou os 

estereótipos e clichês predominam?

Será que as autoras e os autores dos livros que lemos prestaram atenção nesses 

aspectos? Será que as relatoras e os relatores de episódios históricos não tinham 

seus clichês, seus estereótipos e seus preconceitos que infl uenciaram no trabalho 

de escrita? Podem essas coisas infl uenciar a forma como vemos e aprendemos sobre 

o mundo?

É preciso que educadores e pesquisadores se atentem às imagens tendenciosas 

passadas pela historiografi a tradicional e incorporem outras narrativas mais diversas 

nos materiais didáticos e demais produções, envolvendo diferentes tipos de gentes 

e histórias.

ESTEREÓTIPO: Uma imagem clichê pré con-
cebida de um grupo, pessoa, coisa ou situa-
ção, que de ine de forma limitada e recorren-
temente pejorativa. 
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Na história da caça apresentada 

antes, não foi usada nenhuma palavra 

que identifi casse o sexo, a cor ou a 

idade da personagem principal. No 

entanto, você reparou como nossa 

imaginação cria todos esses detalhes 

sozinha? Pense então o que ela não é 

capaz de fazer quando lhe são dados 

esses elementos. Pensemos no poder 

que a palavra MENINA carrega, de nos 

fazer imaginar uma série de coisas e 

elementos que se relacionam com ela.

Mas quem dá o poder às palavras?

O que faz com que esse desenho 

mental do que é uma MENINA seja da 

forma que aparece para nós?

Todas essas noções são construídas 

pouco a pouco, como um castelo que 

precisa de várias pedras para se erguer. 

Algumas são mais fortes que outras e 

se destacam, outras são miudinhas e 

compõe os detalhes da construção. O que 

às vezes nos esquecemos é que somos 

nós quem defi nimos a forma fi nal, mas 

também ajudamos a selecionar, moldar 

e polir cada uma dessas pedrinhas.

Todo texto é como se fosse o 

castelo e as palavras, as pedras. Quem 

escreve, portanto, tem em mãos o dom 

de escolher como construir esse texto, 

se vai querer algo igual aos outros, 

maior, menor, excludente ou inclusivo. 

Nesse castelo pode caber todo mundo, 

ou só algumas pessoas.

Mas é importante lembrar que 

todo castelo se constrói em um terreno, 

que já estava lá antes dele. E que 

as pedras vêm de uma pedreira que 

também é antiga e existe há muitos e 

muitos anos. As palavras contêm em si 

mesmas uma história e uma trajetória 

de utilização que pode ter mudado ou 

não ao longo do tempo. Pensar em uma 

MENINA no ano de 2018 é diferente de 

como era pensar em uma MENINA no 

ano de 1500. Isto também precisa ser 

considerado.

As palavras têm poder



54

       Lara Passos

Se a nossa mente corre e pula 

na frente com os estereótipos antes 

que possamos detê-la, como é possível 

fugir dos preconceitos e dos clichês 

negativos?

O primeiro passo é admitir a 

existência deles, e identifi cá-los mundo 

afora. Depois, devemos olhar o que eles 

estão excluindo e, na sequência, bolar 

maneiras de incluir as coisas que faltam 

nesses discursos para que eles possam 

ser mais abrangentes e diversos.

Isso vale para imagens, textos, 

músicas, espaços. Em um mural com 

fotos de crianças todas brancas, será 

que não cabe imagens de crianças de 

outras etnias? Num texto onde só são 

usados pronomes masculinos, porque 

não os remover ou acrescentar antes 

deles as fl exões femininas do mesmo 

elemento? (AS e OS estudantes, As 

autorAs e Os autorEs, por exemplo). 

Ao nos deparar com uma situação 

histórica (As marchas dos movimentos 

estudantis “caras-pintadas”, de 1992, 

por exemplo), porque não pensar 

onde estariam envolvidos os grupos 

minoritários nos acontecimentos? Na 

pré-história, porque não imaginar, por 

exemplo, mulheres em posições de 

liderança e homens fazendo atividades 

domésticas? Mulheres indígenas 

pescando, homens negros cozinhando 

e cuidando das crianças, mulheres 

orientais produzindo músicas, mulheres 

negras caçando animais ferozes?

Algumas vezes nosso olhar 

tendencioso não nos permite conceber 

a inclusão de demais sujeitas e 

sujeitos nestes contextos, porém, uma 

mudança no olhar pode acarretar numa 

signifi cativa contribuição para uma 

análise diferente dos próprios objetos e 

seus signifi cados.

Como produzir narrativas 
plurais?
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Ao olharmos no espelho 

hoje, poderemos ver diversos 

elementos em nosso corpo 

que remetem a momentos de 

outros tempos passados. Sejam 

cicatrizes curadas ou marcas de 

nascença, seja a nossa própria 

altura, adquirida com o passar 

dos anos. O nosso presente é fruto 

direto ou indireto do que fomos 

no passado. O nosso futuro, portanto, segue trilhando essa mesma linha, 

sendo infl uenciado pelas condições atuais que permeiam a nossa existência.

Para se tornar uma cientista, por 

exemplo, é preciso primeiro ter sido 

aluna, antes disso criança, e primeiro 

de tudo, pessoa. Com diversos gostos 

próprios, histórias de vida, erros e 

acertos. Cada pedaço de nós integra 

também aquilo que fazemos; o que fomos 

está ligado ao que somos e ao que ainda 

iremos ser. 

O passado se relaciona com o futuro?
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Assim é também a educação. O 

modo como aprendemos as coisas está 

diretamente relacionado com quem 

nos ensinou, bem como com aquelas e 

aqueles que as/os ensinaram.Perceber 

o nosso lugar nessa linhagem implica 

em entender e observar as cargas que 

nos foram transferidas, bem como 

observar e selecionar conscientemente 

as cargas que desejamos passar para 

frente. O que eu acho que é importante 

de ser aprendido? Como a minha prática 

contribui para este aprendizado? 

Esses saberes têm sido reforçados 

historicamente pelos materiais 

didáticos, pelo sistema de ensino, pelo 

local onde estamos?

As diretrizes curriculares nacionais 

preveem o respeito a uma legislação 

educacional atenta a estereótipos e 

preconceitos de condição social, étnico-

racial e de gênero, caracterizadas 

como discriminação e violação dos 

direitos humanos. O Plano Nacional do 

Livro Didático (PNLD), que seleciona 

os livros adequados para ensino em 

escolas públicas, em suas diretrizes 

básicas determinadas em edital, 

preza pela observância de princípios 

éticos necessários à construção da 

cidadania e ao convívio social nos 

conteúdos veiculados pelas obras. Esta 

é uma preocupação recente, fruto de 

indignações e injustiças antigas.

O modo como passamos o 

conhecimento de uma pessoa a outra 

muda conforme o tempo, o lugar, o 

momento. Reconhecer que todas as 

coisas estão em constante construção 

e reformulação ajuda a entender que 

as falhas são naturais (e muitas vezes 

acarretadas por questões históricas e 

sistemáticas) e a busca por melhoria 

deve ser constante. Se hoje sabemos 

ensinar de uma maneira, pode ser que 

amanhã surja outra forma mais efi caz 

(ou apenas diferente), que se juntará 

com o que já sabemos para criar outras 

formas de aprender no mundo.

*Desenhos de Mikaela Barcellos 
Medeiros  e Matheus Mota
* Foto da autora: Sara Fonseca





¹ Nota da organizadora: Ledeci Coutinho defendeu 
na UFPel, em 2002, sua dissertação de mestrado 
em Educação com o título “A vida só é possível 
reinventada: mulheres negras com trajetórias de 
sucesso”.
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Estou cansada de ter de provar a minha competência para meus amigos, meus 

colegas, meus professores, meus alunos, meus pais, irmãos. Eu queria somente ser 

eu mesma, sem precisar impor minha presença nos lugares onde chego. Às vezes é 

quase insuportável ser mulher, negra e pobre. A dor é tanta que meu peito aperta, 

dilacera e minha garganta dói, quase sufoca. Às vezes gostaria de ser ignorante 

para não precisar sofrer tanto! Queria não saber tudo que eu sei em relação às 

mulheres negras, porque acabo sofrendo junto com todas elas, pois sei, sua dor 

também é minha.

Não tenho lugar certo. Não estou nem com a comunidade negra mais pobre, 

que não ascendeu junto comigo, mas também não tenho lugar nos espaços onde 

aqueles que ascenderam estão. E, se estou lá, tenho que provar a todo instante que 

conquistei este espaço pelo meu próprio esforço. Chega de testes, de cobrança, 

de racismo, de preconceito, de torturas! Eu quero ser somente uma mulher negra, 

professora e mãe feliz.

É muito difícil reinventar a vida sem ter as condições mínimas para isso. 

Tudo te leva à desistência. Mas insisto e não quero comprovar as teorias racistas 

de que os negros não têm condições e competência para sobreviver a este sistema 

racista, machista. Eu invento, reinvento e sobrevivo nas minhas potencialidades.

O meu corpo dói, sente as dores de toda uma ancestralidade, é como se 

carregasse comigo todas aquelas mulheres que fi caram pra trás, mas que gostariam 

de estar aqui, falando de suas lutas, suas dores, seus amores vividos ou sublimados, 

Ledeci Lessa Coutinho, professora da rede estadual de educação, 

mestre em educação pela Ufpel, ativista há pelo menos 3 décadas 

do movimento negro pelotense, estudiosa da História e cultura 

africana presente em Pelotas, no estado e no país. Mulher negra. 

Mãe da Kizzy  e filha do seu Marcelo e da D. Nair. YaÕ filha de 

Iemanjá, da casa de Mãe Gisa de Oxalá.
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seus desejos contidos e mais sagrados, 

que a sociedade não lhes permitiu viver 

e expressar.

Este texto representa meu anseio 

e tentativa de elaborar um gênero 

de conhecimento que viabilize 

a construção de um discurso de 

mulheres negras sobre elas mesmas, 

para outras mulheres negras, no que 

tange as suas emocionalidades, seus 

sonhos, desejos e principalmente suas 

trajetórias de sucesso construídas 

cotidianamente, com o objetivo de 

apresentar uma imagem positiva 

deste grupo social, historicamente 

silenciado e classifi cado como cidadãs 

de segunda categoria.

Este texto é um olhar voltado 

à experiência de ser-se negra numa 

sociedade branca, com ideais 

brancos, sonhos e desejos de sucesso 

brancos. Pois, saber-se negra é viver 

a experiência de ter sido massacrada 

em sua identidade, confundida em suas 

perspectivas, submetida às exigências 

e compelida às expectativas alienadas 

(SOUZA, 1983, p.18).

Este texto representa 

meu anseio e tentativa 

de elaborar um gênero 

de conhecimento que 

viabilize a construção de 

um discurso de mulheres 

negras sobre elas mesmas, 

para outras mulheres 

negras, no que tange as 

suas emocionalidades, 

seus sonhos, desejos 

e principalmente 

suas trajetórias de 

sucesso construídas 

cotidianamente, com o 

objetivo de apresentar 

uma imagem positiva 

deste grupo social, 

historicamente silenciado 

e classi  cado como 

cidadãs de segunda 

categoria.
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Sou fi lha de trabalhadores rurais e até o fi nal 

dos anos iniciais, estudei em escola do interior 

e meu irmão, que é dois anos mais velhos do que 

eu, estudou comigo. Quando entrei nas séries fi nais 

do fundamental ele não foi comigo prauma escola 

da cidade, e aí deu início o processo de construção 

da minha solidão na vida escolar. O que acontecia 

na maioria das famílias negras e pobres semi-

escravizadas como a minha. Sempre me senti um 

peixe fora d’água, principalmente depois que meu irmão, parceiro de tantas 

batalhas, parou de estudar para ajudar meu pai e eu continuei sozinha, mesmo 

rodeada de pessoas que não compreendiam minha solidão/negra.

Ao procurar emprego em uma escolinha de educação infantil não fui admitida, 

mesmo tendo a formação necessária e três anos de trabalho efetivo na área. Mais 

tarde, por informação de uma amiga, descobri que a vaga ainda existia e, ao que 

tudo indica, não fui admitida por ser negra. Jamais vou esquecer aquele momento 

de dor tão profunda, que fez com que, pelo período de 10 anos, não tivesse coragem 

de retomar a minha profi ssão.

Num meio social onde a diferença produz a exclusão, talvez pareça mais 

seguro homogeneizar-se, para melhor esconder-se e escapar à discriminação. Assim 

fi quei durante esse tempo todo, escondida de todos, e, principalmente de mim 

mesma, para não sofrer novamente.

Tenho certeza de que se não fosse uma mulher negra assumida, defensora 

de meus ancestrais e não tivesse percebido qual era meu papel nesta sociedade, 

que considero branca e machista, estaria, talvez, como a maioria de minhas irmãs, 

desempenhando o papel social e historicamente construído para todas as mulheres 

negras brasileiras.

A dor do reconhecimento do 
racismo...

A voz da minha avó ecoou 
criança nos porões do 

navio...
Na voz da minha ilha se fará 
ouvir a ressonância, o eco da 

vida-liberdade. 

(Conceição Evaristo)
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O Mapa da Violência 2015, elaborado 

pela Faculdade Latino-Americana de 

Ciências Sociais (Flacso), aponta um 

aumento de 54%, em dez anos, no número 

de homicídios de mulheres negras, 

passando de 1.864, em 2003, para 2.875, 

em 2013. No mesmo período, a quantidade 

anual de homicídios de mulheres brancas 

caiu 9,8%, saindo de 1.747, em 2003, para 

1.576, em 2013.Enquanto a mortalidade 

de mulheres não negras teve uma redução 

de 7,4% entre 2005 e 2015, atingindo 3,1 

mortes para cada 100 mil mulheres não 

negras – ou seja, abaixo da média nacional 

-, a mortalidade de mulheres negras 

observou um aumento de 22% no mesmo 

período, chegando à taxa de 5,2 mortes 

para cada 100 mil mulheres negras, acima 

da média nacional (Waiselfi sz, 2015).

Os dados indicam ainda que, além 

da taxa de mortalidade de mulheres 

negras ter aumentado, cresceu também 

a proporção de mulheres negras entre o 

total de mulheres vítimas de mortes por 

agressão, passando de 54,8% em 2005 

para 65,3% em 2015. Trocando em miúdos, 

65,3% das mulheres assassinadas no Brasil 

naquele ano eram negras, uma evidência 

de que a combinação entre desigualdade 

de gênero e racismo é extremamente 

perversa e confi gura variável fundamental 

para compreendermos a violência letal 

Para aquelas de nós que vivem na beirada

encarando os gumes constantes da decisão

crucial e solitária

para aquelas de nós que não podem se dar ao luxo

dos sonhos passageiros da escolha

que amam na soleira vindo e indo

nas horas entre as alvoradas

olhando no íntimo e pra fora

simultaneamente antes e depois

buscando um agora que possa procriar futuros

como pão na boca de nossas crianças

pra que os sonhos delas não re litam

a morte dos nossos 

(Audre Lorde)
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contra a mulher no país (Waiselfi sz, 

2015).  As mulheres negras estão 

expostas à violência direta, que lhes 

vitima fatalmente nas relações afetivas, 

e indiretamente, atinge seus fi lhos 

e pessoas próximas. É uma realidade 

diária, marcada por trajetórias e 

situações muito duras e que elas 

enfrentam, na maioria das vezes, 

sozinhas. Os dados denunciam outra 

bárbara faceta do racismo e amplia 

a refl exão sobre os tipos de violência 

sofridas pelas mulheres.Herdeiras de 

uma tripla discriminação, as mulheres 

negras ocupam as estatísticas que 

só confi rmam a situação subalterna 

a que foram relegadas na sociedade 

brasileira. A grande maioria das 

mulheres negras estão empregadas em 

serviços braçais, trabalho agrícola e 

funções subalternas.

Falar se constitui, pois, num ato 

de destruição gradativa da identidade 

imposta pela sociedade racista e 

machista, bem como, num gesto decisivo 

de rompimento com os que me oprimem 

enquanto ser humano. Assim, assumo o 

desafi o de construir uma autoimagem 

positiva da mulher negra, em uma 

sociedade que me exclui e discrimina, 

sendo essa uma marca do processo 

de construção da minha identidade 

racial. Então saber-me negra é viver a 

Num meio social onde 

a diferença produz a 

exclusão, talvez pareça 

mais seguro homoge-

neizar-se, para melhor 

esconder-se e escapar 

à discriminação. As-

sim  quei durante esse 

tempo todo, escondida 

de todos, e, principal-

mente de mim mesma, 

para não sofrer nova-

mente

Então é preciso falar/ falar/
falar...
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experiência de comprometer-me a resgatar 

minha história e recriar-me em minhas 

potencialidades, buscando mudanças 

que criem novas relações de poder na 

sociedade.

Tentando compreender minha 

própria história e construir teoricamente 

o objeto do meu estudo, percebi que 

não é fácil dizer-se negra e inventar de 

reinventar-se numa outra perspectiva de 

vida, recriando-se em suas potencialidades, 

pois quando descobre-se isso, descobre-se 

também que não és a única e que várias 

outras mulheres precisam falar, e tens que 

te abrir para ouvi-las e, às vezes, falar em 

nome delas. Abrir espaços para que elas 

possam falar pela tua boca e incentivar 

que outras possam falar a partir de tua 

coragem.

É por meio dos signifi cados 

produzidos pelas representações que 

damos sentido à nossa experiência e àquilo 

que somos. Podemos, inclusive, sugerir 

que esses sistemas simbólicos tornam 

possível aquilo que somos e aquilo que 

podemos nos tornar.

No caso do povo negro brasileiro, 

quem determina qual seulugar na 

sociedade é a cultura branca, machista, 

europeia e burguesa. Portanto, ele será 

sempre posicionado como um sujeito de 

E quando o sol nasce nós temos medo

ele pode não durar

quando o sol se põe nós temos medo

ele pode não nascer pela manhã

quando estamos de barriga cheia nós temos medo

de indigestão

quando nossos estômagos estão vazios nós temos medo

nós podemos nunca mais comer novamente

quando somos amadas nós temos medo

o amor vai acabar

quando estamos sozinhas nós temos medo

o amor nunca vai voltar

e quando falamos nós temos medo

nossas palavras não serão ouvidas

nem bem-vindas

mas quando estamos em silêncio

nós ainda temos medo

Então é melhor falar

tendo em mente que

não esperavam que sobrevivêssemos

 

(Audre Lorde)
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segunda categoria.

Nós,pessoas negras, somos constrangidas, entretanto, não apenas pela gama 

de possibilidades que a cultura oferece, isto é, pela variedade de representações 

simbólicas, mas também pelas relações sociais interétnicas estabelecidas no 

período da colonização portuguesa. Isso só é possível através da capacidade que 

tem a atividade simbólica de tornar presente aquilo que é ausente.

Assim, é da atividade simbólica – da atividade do espaço potencial – o 

reconhecimento de uma realidade compartilhada – a realidade de outros. Mas esse 

é um reconhecimento criativo que leva a um envolvimento com outros e com o 

objeto que é o mundo. É a referência do mundo que garante a natureza criativa 

da atividade simbólica, de tal forma que a experiência de um, ao se mesclar com a 

experiência de outros, cria continuamente a experiência que constitui a realidade 

de todos. 

No caso do Brasil, a população negra se vale do imaginário que provém 

das representações do continente africano, servindo-se de imagens e projeções 

que possam caracterizar uma identidade positiva e distintiva no interior de uma 

sociedade onde prevalece a matriz europeia. A memória coletiva africana, em razão 

de estabelecer a repetição (ao reiterar o idêntico a si mesmo) fundada nos mitos 

e cristalizada nas práticas rituais, sedimenta qualquer identidade que a tome por 

base. Os negros elaboram uma reserva de imaginário, da qual a comunidade negra 

se serve de modo vital para a projeção da 

identidade negra contemporânea.

Pensar sobre a identidade negra 

redunda sempre em sofrimento para o 

sujeito. Em função disto, o pensamento 

cria espaços de censura à sua liberdade de 

expressão e, simultaneamente, suprime 

retalhos de sua própria matéria. A ferida 

do corpo transforma-se em ferida do 

pensamento. Um pensamento forçado a 

É por meio dos signi  cados 

produzidos pelas represen-

tações que damos sentido à 

nossa experiência e àquilo 

que somos. Podemos, in-

clusive, sugerir que esses 

sistemas simbólicos tornam 

possível aquilo que somos 

e aquilo que podemos nos 

tornar.
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não poder representar a identidade real 

do sujeito é um pensamento mutilado em 

sua essência.

Descobrimos também que sem uma 

memória positiva e coletiva, sem conhecer 

fi guras de destaque de nosso povo, suas 

conquistas no campo das ciências, das artes, 

nossas crianças negras têm difi culdade 

em formar uma imagem positiva de seus 

iguais. Consequentemente, não formam 

uma imagem positiva de si próprias, 

enquanto negras. O que podemos perceber 

é que, convivendo em uma sociedade que 

nos discrimina, que nos associa sempre a 

uma imagem negativa sobre nosso povo, 

muitas de nós negras internalizamos uma 

imagem ruim sobre nossa gente e sobre nós 

próprias. Podendo às vezes negar nossa cor, 

criticar outros negros que se autoafi rmam 

positivamente e nos esforçar para 

parecermos brancos. Podemos nos sentir 

inferiores e perdermos a autoconfi ança.

E na minha poesia, a certeza de que 

também construí uma outra Ledeci. Que 

constrói uma ladainha de sobrevivência, 

parafraseando Audre Lorde. Enfi m a 

transformação! Mais sensível, mais 

solidária e também mais comprometida 

com a reinvenção de sua própria vida na 

E precisamos falar, pensar, discutir 
e reconstruir, reinventar...

Para aquelas de nós

que foram marcadas pelo medo

como uma linha tênue no meio de nossas testas

aprendendo a ter medo com o leite de nossas mães

pois por essa arma

essa ilusão de alguma segurança vindoura

os marchantes esperavam nos calar

Pra todas nós

este instante e esta glória

Não esperavam que sobrevivêssemos

(Audre Lorde)



É...

É! Somos mulheres

Sim! Somos mulheres

Quando choramos as belezas não vividas

Que nos alegramos

Quando nos permitimos ousar!

Que amamos, que geramos

E reproduzimos vidas

Mas sim! Somos mulheres

Iguais às outras mulheres

Porém diferentes das outras mulheres

Somos mulheres negras,

Que ousamos muito

Nos insinuamos com a vida

Que nos camaleamos, às vezes.

Na sobrevivência as adversidades

Que às vezes falamos baixo e suave

Para não ferir ouvidos ocos

Mas que também gritamos

Na defesa de nossos direitos

Que calamos falando

Que choramos sorrindo

Mas que acima de tudo

Nos atrevemos a viver

Na altivez da liberdade

De sermos

Mulheres negras com sucesso!
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perspectiva da esperança de reinvenção de outras vidas, de outros sonhos, de 

outros sucessos. E vencendo as noites de medo e de terror, num amanhecer claro 

e maravilhoso, eis que nos levantamos! Trazendo dádivas de nossos antepassados, 

somos o sonho e a esperança do escravo.
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Clube Fica Ahipra Ir Dizendo.

Foto: Carlos Queiroz/Especial/CP. 
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Patrimônio é um conceito legal 

para gestão do espaço e memória 

social. De acordo com Françoise 

Choay, em sua obra Alegoria do 

Patrimônio, de 2001, essa palavra 

tem origem do latim patromonium, 

uma aglutinação de pater (pai, chefe 

familiar) e moneo (fazer lembrar). 

Com o tempo, ela foi mudando e 

adquirindo o sentido que damos 

hoje: um conjunto de leis e normas 

preocupados em proteger coisas, 

lugares e práticas que estão sob 

risco de destruição. Para nos referir 

de modo mais amplo a essas coisas, 

lugares e práticas, usamos a palavra 

bem cultural. Os bens culturais 

podem ser materiais (casas antigas, 

prédios de associações comunitárias, 

terreiras de candomblé, igrejas, 

sítios arqueológicos, etc.) ou 

imateriais (danças, ritos, receitas e 

práticas culinárias, festas, etc.).

Em outras palavras, bens 

culturais materiais e imateriais são, 

respectivamente, coisas e práticas 

as quais atribuímos valor pessoal e 

social – valores que não podem ser 

medidos em termos quantitativos 

nem monetários. São referências 

importantes para as pessoas que 

com eles se relacionam e a partir 

deles moldam parte de suas vidas. 

Para proteger esses bens coletivos de 

valor cultural, usamos o patrimônio.

Bruno Sanches Ranzani da Silva é formado em história, com 

mestrado em antropologia e doutorado em arqueologia. Comilão 

por excelência, gaymer, nerd e pisciano. Trabalha com patrimônio 

arqueológico e sociedade há mais de 10 anos. Acredita que 

trabalhar com a arqueologia em nossos dias é um jeito de repensar 

uma sociedade que consome muito e conhece pouco. Menos 

tranqueiras, mais empatia.
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Essa categoria serve para representar e proteger os bens culturais coletivos. 

Quando percebemos que lugares, coisas e práticas importantes para nossas vidas 

estão em perigo de destruição ou desaparecimento, podemos recorrer aos processos 

legais de patrimonialização para tentar proteger aquele bem. Para citar um exemplo, 

no ano de 2004, 14 etnias indígenas que habitam a região banhada pelos rios Uaupés 

e Papuri (fronteira do Amazonas com a Colômbia) fi zeram pedido de Registro da 

Cachoeira das Onças(Iauaretê) para proteção de seu lugar sagrado de possíveis 

obras de grande porte (como hidrelétricas). Outro exemplo, dessa vez pelotense, 

o Clube Cultural Fica ahi pra ir dizendo foi tombado como patrimônio estadual, em 

2012, pela importância desse espaço na história e vivência da comunidade negra 

da cidade.

Trecho da Cachoeira do Iauaretê. As formações rochosas que constituem as corredeiras possuem gra  smos 

rupestres milenares, que compõem a paisagem sagrada para as 14 etnias indígenas que pediram seu registro.

Fonte: https://site-antigo.socioambiental.org/nsa.

O Dossiê completo do processo de Registro está disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/PatImDos_iauarete_m.pdf

Para que serve o Patrimônio?
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A partir desses dois casos, é importante observar que o patrimônio é uma 

categoria de representação coletiva. Ou seja, ele não diz respeito apenas a mim ou 

a você, mas a um grupo maior. A Cachoeira do Iauaretê é o lugar sagrado de, pelo 

menos, quatorze etnias indígenas falantes de três grupos linguísticos diferentes. 

O Clube Fica Ahi sempre foi um espaço de convívio entre associadas negras e 

associados negros, cujo acesso a outros clubes da elite branca local eram negados. 

Ao mesmo tempo, esses lugares são importantes para grupos específi cos. No caso 

pelotense, há uma série de casarões de antigos charqueadores da cidade que são 

também considerados patrimônio por serem relíquias de um estilo arquitetônico 

único. No entanto, por terem pertencido a antigos proprietários de escravos, esses 

lugares podem não ter o mesmo apelo afetivo a pessoas negras. Por outro lado, 

ainda, um casarão como patrimônio, transformado em museu, com visitação aos 

quartos dos senhoras e senhores, bem como porão onde viviam escravas e escravos, 

pode ser uma potente ferramenta para não nos deixar esquecer da crueldade sobre 

a qual se ergueu a economia e a sociedade colonial.

 Clube Fica Ahipra Ir Dizendo. Fundado em 1921, tombado como patrimônio estadual em 2012.

Foto: Carlos Queiroz/Especial/CP. 

Fonte: http://www.correiodopovo.com.br/Impresso/?Ano=115&Numero=308&Caderno=9&Noticia=177796. 

Todos os dados sobre o processo de tombamento podem ser encontrados no site: 

http://www.iphae.rs.gov.br/Main.php?do=BensTombadosDetalhesAc&item=45400
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Com isso, podemos perceber que o patrimônio é um campo complexo. Ele é 

usado para proteger coisas, lugares e práticas que representam a diversidade de 

modos de vida, ao mesmo tempo em que se torna um estandarte sobre os modos 

de vida que o escolhem. Em nosso cotidiano, sabemos que escolher e agir em 

coletivo não é uma tarefa fácil. Nem sempre estamos de acordo com o que deve 

ser feito ou como deve ser feito;por isso que o processo de patrimonialização deve 

sempre manter diálogo e debate aberto entre o poder público e as comunidades 

interessadas.

Por ser um conceito legal, reconhecer um bem cultural como patrimônio 

envolve um procedimento legal junto ao poder público. O pedido pode ser feito 

por qualquer cidadã e cidadão e tem como base o interesse em proteger uma coisa, 

lugar ou prática de relevância coletiva e/ou que esteja sob risco de destruição/

desaparecimento. Há três esferas pelas quais podemos fazer o pedido: municipal, 

estadual e nacional. A diferença básica entre elas é a relevância atribuída ao 

respectivo bem; ou seja, se este é de destaque entre os bens de um país, ou se 

é de relevância regional ou local. Em cada uma dessas esferas, os dois tipos de 

bens (material e imaterial) seguem procedimentos diferentes. Há também a esfera 

internacional, que permite incorporar um bem cultural brasileiro como expressão 

única do engenho ou manifestações humanas. 

O processo para efetivamente proteger um bem material é chamado de 

tombamento, enquanto que a proteção de um bem imaterial é chamada registro. A 

principal diferença reside nas formas de proteção. O tombamento é um procedimento 

que impede quaisquer alterações físicas do bem fi rmado sem que o órgão público 

gestor seja consultado. Ou seja, um prédio tombado só pode ser restaurado se tiver um 

Como se faz um patrimônio?
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projeto específi co de intervenção (que 

visa manter as condições e aparência 

originais do bem) aprovado pelo poder 

público. O registro é um mecanismo 

mais fl uido, uma vez que é impossível 

“tombar” práticas cotidianas. Os doces 

tradicionais de Pelotas, por exemplo, 

são registrados em nível nacional. Se os 

doces fossem tombados, teríamos uma 

bandeja de doces que não poderiam 

ser tocados, comidos e que careceriam 

de uma luta insana para impedir que 

apodreçam! Assim, o que fi ca protegido 

não são os doces em si, mas o modo de 

fazê-los, os utensílios usados, receitas, 

épocas de confecção, sistema de 

circulação e venda, etc.

Vamos ver, então, como funcionam 

os mecanismos para proteção de bens 

culturais nos três níveis mencionados, 

e como eles podem ser acionados por 

cidadãs e cidadãos. 

Quem cuida e gerencia do 

patrimônio brasileiro na esfera nacional 

é o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), órgão do 

poder executivo vinculado ao Ministério 

da Cultura. A principal lei que rege o 

processo de tombamento de bens 

materiais nessa esfera é o Decreto-

Lei nº 25 de 1937 , outorgado durante 

a ditadura de Getúlio Vargas (1937 – 

1945).

Em seu artigo primeiro, o 

Decreto-Lei defi ne:

Art. 1º Constitue o patrimônio histórico 
e artístico nacional o conjunto dos bens 
móveis e imóveis existentes no país e 

cuja conservação seja de interêsse 
público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer 

por seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfi co, bibliográfi co ou artístico1.

Patrimônio nacional

 
1Este e todos os documentos legais oriundos 
do Congresso Nacional podem ser encontra-
dos no site do Palácio do Planalto: http://
www4.planalto.gov.br/legislacao. 
O Decreto-Lei nº 25 de 1937 está disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto-lei/Del0025.htm 



76

       Bruno Sanches Ranzani da Silva

Embora o Decreto-Lei não deixe 

explícito, o próprio IPHAN informa que:

Qualquer pessoa física ou jurídica 
pode solicitar, aos órgãos responsáveis 
pela preservação, o tombamento 

de bens culturais e naturais, e 
será parte legítima para provocar, 
mediante proposta, a instauração 

do processo de tombamento2.

Maria Cañas Martins, do IPHAN/

SC, esclarece que, a princípio, basta 

que a interessada ou interessado se 

dirija à Superintendência do IPHAN 

em seu estado ou cidade, ou ao 

próprio Ministério da Cultura, por 

correio eletrônico (e-mail) ou ofício 

escrito com informações do bem 

(descrição, endereço, histórico e fotos) 

e justifi cativa da relevância de seu 

tombamento na esfera federal. Por 

essa via, o IPHAN mobilizará o corpo 

técnico que vai avaliar o pedido e o 

bem em pauta. Embora o pedido possa 

ser encaminhado numa versão simples, 

quanto mais informações sobre o bem de 

interesse, melhor. Além da justifi cativa, 

é interessante anexar ao pedido 

relatos e estudos prévios que ajudem 

a corroborar a relevância cultural e 

social da coisa, lugar ou paisagem. 

É muito importante lembrar 

que tombamento não é igual a 

desapropriação. O imóvel ou bem 

tombado continua sob regime de 

propriedade privada ou pública, 

podendo ser habitado, vendido ou 

alugado. A diferença é que o bem 

não pode ser descaracterizado. 

Já os bens imateriais são 

protegidos pelo Decreto nº 3551 de 

2000, que instaura os procedimentos 

para o Registro de Bens Culturais de 

Natureza Imaterial que constituem 

patrimônio cultural brasileiro. O mesmo 

decreto ainda considera, em seu artigo 

2º, que “sociedades e associações civis” 

A Superintendência gaúcha  ca 

em Porto Alegre e possui dois es-

critórios técnicos (Antônio Pra-

do e São Miguel das Missões). 

Pode ser acessada pelo site:

http://portal.iphan.gov.br/rs.

 
2Disponível no site do IPHAN: 
http://portal.iphan.gov.br/pergun-
tasFrequentes?pagina=2
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são partes legítimas para “provocar a 

instauração do processo de registro”. 

Ou seja, enquanto o tombamento 

de um bem cultural ou natural pode 

ser solicitado por qualquer cidadã 

ou cidadão, o registro de um bem 

imaterial somente pode ser solicitado, 

também ao IPHAN, órgão responsável 

pela matéria em âmbito nacional, por 

um coletivo de cidadãs e/ou cidadãos.

No estado do Rio Grande do 

Sul, o órgão responsável pela gestão 

do patrimônio cultural é o Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico 

do Estado (IPHAE). A proteção do 

patrimônio cultural estadual é 

garantida pela Lei gaúcha nº 7.231 

de 1978, que em seu artigo 1º defi ne:

Art. 1º - Os bens, existentes no território 
estadual ou a ele trazidos, cuja 
preservação seja de interesse público, 

quer em razão de seu valor artístico, 
paisagístico, bibliográfi co, documental, 
arqueológico, paleontológico, 

etnográfi co ou ecológico, quer por 
sua vinculação a fatos históricos 
memoráveis, constituem, em seu 

conjunto, patrimônio cultural do 
Estado, eserão objeto de seu especial 
interesse e cuidadosa proteção3.

Assim como na esfera nacional, 

qualquer cidadã e cidadão pode 

efetuar o pedido de tombamento de 

um bem material, seguindo os mesmos 

procedimentos e recomendações: envie 

o pedido por ofício ao IPHAE, com a 

maior quantidade de dados e estudos 

possíveis, justifi cando o interesse em 

incorporar determinado bem ao rol 
3 Mais informações disponíveis no site: http://
www.iphae.rs.gov.br/Main.php?do=pagi-
naInicialAc&Clr=1
Para contato com o IPHAE, acesse o site: 
http://www.iphae.rs.gov.br/Main.php?do=-
contatoAc&Clr=1.

Patrimônio estadual
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patrimonial representante do estado.

De acordo com Estela Galmarino, 

do setor de História e Educação 

Patrimonial do IPHAE, a Lei Nº 13.678, de 

17 de janeiro de 2011, que regulamentará 

o patrimônio imaterial, encontra-se 

ainda em processo de tramitação. No 

momento, ainda não é possível o registro 

de patrimônio imaterial pelo estado.

Patrimônio Internacional

O reconhecimento como 

patrimônio da humanidade é uma 

categoria à parte. Essa categoria é 

gerida pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO) e engloba bens 

materiais e imateriais. As normas que 

regem a proteção desse patrimônio 

estão estabelecidas na Convenção 

sobre a Proteção do Patrimônio Mundial 

Cultural e Natural, de 1972, do qual 

o Brasil é signatário. De acordo com 

essa convenção, a inclusão de um 

bem cultural na lista da Unesco deve 

ser feita pelos Estados signatários. No 

caso do Brasil, apenas o IPHAN pode 

fazer o pedido de inclusão. Cabe-nos, 

então, tentar trabalhar junto com o 

IPHAN caso tenhamos interesse em 

inscrever um patrimônio nacional 

na lista de bens da humanidade.
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A cidade de Pelotas possui sua própria legislação de 

proteção e gestão do patrimônio cultural.  Além disso, ela 

conta com bens tombados e registrados nas três esferas 

federativas. Pelotas possui ainda um bem imaterial 

registrado pelo IPHAN, os “doces tradicionais”, que agregam 

os chamados fi nos e doces coloniais.

Como vimos anteriormente, os bens tombados e 

registrados, além da proteção que lhe são garantidas, 

funcionam como uma categoria de gestão do espaço, uma 

vez que sob essa proteção, os lugares, coisas e práticas 

acautelados não podem ser desestruturados (física ou 

culturalmente). Um prédio tombado não pode ser demolido, 

assim como um bosque tombado não pode dar lugar a um 

edifício e a Cachoeira do Iauaretê não pode ser alterada 

em sua composição paisagística por nenhuma hidrelétrica. 

Para pensar melhor essa relação entre memória social, 

representação e gestão do espaço em Pelotas, precisamos ver 

não apenas as leis regimentais que versam especifi camente 

sobre o tombamento e registro do patrimônio. Precisamos, 

Como funciona o Patrimônio em Pelotas?

Patrimônio 
tombado em nível 

nacional (IPHAN)

Obelisco Republicano.

Avenida Domingos de 

Almeida, esquina com 

Avenida Manoel Antônio 

Peres. Bairro Areal.

Theatro Sete de Abril. 

Praça Coronel Pedro 

Osório, nº 160.

Casarões 2, 6 e 8. 

Praça Coronel Pedro 

Osório, nºs 2, 6 e 8 (tom-

bados como conjunto 

arquitetônico).

Caixa D’água. 

Praça Piratinino de Al-

meida.

“Constitue o patrimônio histórico e 

artístico nacional o conjunto dos bens móveis 

e imóveis existentes no país e cuja conservação 

seja de interêsse público, quer por sua vinculação 

a fatos memoráveis da história do Brasil, 

quer por seu excepcional valor arqueológico 

ou etnográ  co, bibliográ  co ou artístico.”
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também, acessar outras leis e normas que passam pelo bem 

cultural ao pensar a urbanização, por exemplo. Vamos passar 

por elas brevemente! 

Dois documentos importantes para pensarmos a 

relação entre patrimônio e espaço urbano são o II e III Planos 

Diretores (PD) de 1980 e 2008, respectivamente. O II PD 

já reconhece a importância do patrimônio cultural como 

elemento constitutivo da cidadania e as diferentes formas 

de sua expressão (materiais e imateriais, isoladas e em 

conjunto, arquitetônicas ou paisagísticas). 

Para cumprir seus objetivos de proteção do patrimônio 

cultural do município, o II PD cria o Escritório Técnico do 

Plano Diretor (ETPD), vinculado diretamente à Secretaria 

Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, entre as 

quais compete “Art. 8, f) estudar e propor medidas relativas 

à preservação do meio-ambiente e à defesa do patrimônio 

histórico e cultural do Município”.

A ETPD é uma unidade técnica da Prefeitura, preocupada 

com a administração do desenvolvimento urbano, arrecadação 

e alocação de recursos. A participação comunitária no 

processo de implantação do PD se dá pelo Conselho do Plano 

Patrimônio 
tombado em nível 
estadual (IPHAE) 

Antiga escola de 
agronomia Eliseu Maciel. 
Praça Sete de Julho, nº 180;

Antiga residência do 
Senador Augusto 
Assumpção.
 Rua Lobo da Costa, 859;

Casa da banha. 
Praça Coronel Pedro Osório, 

nº 100/102;

Casa João Simões Lopes 
Neto. 
Rua Dom Pedro II, 810;

Castelo Simões Lopes. 
Av. Brasil, nº 824;

Catedral São Francisco de 
Paula. 
Praça José Bonifácio, s/n;

Clube Fica Ahípra Ir       
Dizendo. 
Rua Marechal Deodoro, nº 

368;

Palacete Payssandu. 
Rua Barão de Santa Tecla, nº 

392.

“Os bens, existentes no território estadual 

ou a ele trazidos, cuja preservação seja de in-

teresse público, quer em razão de seu valor ar-

tístico, paisagístico, bibliográ  co, documental, 

arqueológico, paleontológico, etnográ  co ou 

ecológico, quer por sua vinculação a fatos histó-

ricos memoráveis, constituem, em seu conjunto, 

patrimônio cultural do Estado, e serão objeto 

de seu especial interesse e cuidadosa proteção.”
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Diretor (CONPLAD). Ao Conselho compete uma série de 

atividades de acompanhamento e complemento às do ETPD, 

como opinar sobre as prioridades de uso de verbas, julgar 

grau de recursos impetrados por quaisquer interessados nas 

matérias das quais versam a lei e, principalmente,

f) autorizar obra ou construção, com dispensa ou redução 
de restrições urbanísticas, em imóveis com excepcional 
conformação ou topografi a, parcialmente atingido 

por desapropriação, ou localizado em via pública com 
alinhamento irregular - ou com o objetivo de preservar ou 
realçar caracteres urbanísticos ou paisagísticos, de valor 

histórico, cultural ou ambiental - bem como nos casos 
omissos desta lei.

Ou seja, gerir a confi guração do espaço urbano de modo 

a garantir a preservação e vivência do patrimônio cultural e 

natural. Com o Conselho, busca efetivar-se a participação 

pública direta na execução do PD, com poder, inclusive, 

decisório sobre a condução de obras que possam interferir 

o valor “histórico, artístico e cultural” do espaço urbano. A 

composição do Conselho fi ca defi nida no § 1º do artigo 10º 

e, infelizmente, é constituído basicamente por técnicos e 

políticos, com apenas uma cadeira direta de representante 

de bairro (com função dupla, pois ele é escolhido entre os 

integrantes do Conselho Comunitário).

O III Plano Diretor de Pelotas tem substanciais acrésci-

mos no que concerne à proteção do patrimônio cultural, am-

Patrimônio tomba-
do em nível muni-

cipal (SECULT) 

Clube Comercial. 
Rua Félix da Cunha, nº 663;

Paço Municipal. 
Praça Cel. Pedro Osório, nº 
101;

Mercado Central. 
Praça Sete de Julho, nº 179;

Solar da Baronesa. 
Av. Domingos de Almeida, 
nº 1490;

Escola de Belas Artes.
Rua Mal. Floriano, nº 179;

Conservatório de Música e 
SANEP. 
Rua Sete de Setembro, nº 
212;

Grande Hotel. 
Praça Cel. Pedro Osório, nº 
51;

Sobrado do Barão da 
Conceição.
Rua Quinze de Novembro, 
nº 702;

Jockey Club de Pelotas. 
Rua Sete de Setembro, nº 
153;

Antiga Escola de 
Agronomia Eliseu Maciel;

Ponte sobre o antigo leito 
do Arroio Santa Bárbara. 
Rua Mal Floriano;

Estação Férrea. 
Praça Rio Branco, nº 7.

“Qualquer pessoa física ou jurídica pode so-

licitar, aos órgãos responsáveis pela preservação, 

o tombamento de bens culturais e naturais, e será 

parte legítima para provocar, mediante propos-

ta, a instauração do processo de tombamento.”
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pliando seu escopo geográfi co e concei-

tual, passando a incluir a zona rural de 

modo explícito e engajando cada vez 

mais as esferas do natural e humano. A 

pauta da sustentabilidade é evidente ao 

longo de todo o documento. Dentro do 

que chama de “Agenda 21”, num longo 

trecho que vai do artigo 50 ao 80, defi -

ne grandes áreas de interesse cultural e 

ambiental (Áreas de Especial Interesse 

do Ambiente Cultural – AEIAC – e Áreas 

de Especial Interesse Arqueológico – AE-

IARQ), que devem ser alvo de estudos 

preliminares para garantir um modelo 

de uso urbano condizente com as pre-

missas protetivas (como por exemplo, o 

Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 

– defi nido no art. 247). Fica também 

clara a prerrogativa de integrar a ocu-

pação do espaço de modo ambiental-

mente sustentável, culturalmente re-

presentativo e economicamente viável 

(nesses casos, o turismo sempre apare-

ce como proposta).

Uma inovação interessante em 

relação aos documentos anteriores 

é o aumento de instrumentos para 

democratização da gestão urbana. Além 

dos conselhos, há os fundos municipais, 

audiências e consultas públicas, 

conferências municipais, referendos e 

plebiscitos (descritos no art. 13º, VI, 

a)-h)). Precisamos cobrar o exercício 

desses mecanismos!

O CONPLAD foi revisto pela Lei 

nº 5001 de 9 de dezembro de 2003. 

Suas atribuições foram expandidas, 

bem como seu número efetivo. Além 

de ser um conselho consultivo e 

deliberativo, alcança também o caráter 

de normativo (fazer normas). Em seu 

3º artigo, a conformação passa agora a 

ser tripartite – um terço, igualmente, 

de representantes governamentais, 

produtores do espaço social e usuários 

do espaço social. No entanto, se, por um 

lado, amplia-se o escopo comunitário 

do órgão, por outro, aumenta também 

o número de cadeiras ocupadas por 

membros do mercado imobiliário e 

construção civil. Setor que, além de ser 

mais interessado no valor econômico 

que social do espaço, aparece como um 

grupo defi nido em seus próprios termos 

e, assim, mais coeso do que o setor 

defi nido como “usuários”(como vemos 

no art. 4º, §2º e §3º, I e II).

A Lei nº 2708 de 10 de maio 

de 1982, é o primeiro instrumento 

municipal para defi nição e proteção 

do patrimônio histórico e cultural de 

Pelotas. Conforme seu artigo primeiro,
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Constitui patrimônio histórico e cultural 

do Município de Pelotas o conjunto de 
bens móveis e imóveis existentes no seu 
território, que seja do interesse público 

conservar e proteger contra a ação 
destruidora decorrentes de atividade 
humana e do perpassar do tempo, em 

virtude de:
a) sua vinculação e fatos pretéritos 
memoráveis ou fatos atuais 

signifi cativos; 
b) seu valor arqueológico, artístico, 
bibliográfi co, etnográfi co ou folclórico;

c) sua relação com a vida e a paisagem 
do Município.

O mesmo documento legal, em 

seu quarto artigo, criou o Conselho 

Municipal do Patrimônio Histórico e 

Cultural (COMPHIC), “órgão colegiado 

de assessoramento”, com atribuições de 

identifi cação de bens a serem tombados 

e encaminhamento à Prefeitura de 

seu pedido. Assim, quando tratamos 

diretamente do patrimônio cultural, 

os poderes desse Conselho são maiores 

que os do CONPLAD e sua composição 

mostra quais setores sociais terão 

acesso à valoração do patrimônio 

histórico e cultural do município. 

Infelizmente, o COMPHIC não conta com 

a presença direta da comunidade ou 

mesmo representantes de associações 

de bairros. O artigo oitavo institui que 

o processo de tombamento pode ser 

requerido pelo proprietário do bem, 

pela população ou por membro do 

COMPHIC. 

De modo a angariar respaldo 

social à causa do tombamento, a mesma 

lei previa isenções fi scais nos valores do 

Imposto sobre Propriedade Territorial 

Urbana (IPTU), Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISQN) e na taxa 

de Licença para Execução de Obras 

Particulares, caso venha a ser feita 

obra de restauro e conservação (artigos 

24 a 27).

Essa proposta é efetivada com 

a Lei nº 4568 de 07 de julho de 2000, 

que delimita e institui as Zonas de 

Preservação do Patrimônio Cultural, 

como proposto no II PDN/80.

Assim, como já aparece em 

documentos anteriores, esta lei traz 

consigo a ideia de integração dos bens 

tombados, ou seja, preservar tanto o 

bem valorado quanto o exterior dos 

terrenos adjacentes, de modo a não 

confi gurar um rompimento estético. 

Interessante observar que essa lei 

realiza a premissa de proteção exterior 

– fachada e volumetria. O documento 

busca também efetivar o Inventário 

do Patrimônio Cultural de Pelotas, que 

registra os bens edifi cados (prédios 

e casas) de interesse arquitetônico, 
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garantindo-lhes isenção fi scal desde 

que esse dinheiro seja aplicado na 

conservação de sua fachada e volume 

total de área construída. A Prefeitura 

disponibiliza seu corpo técnico e 

estrutura de serviços para auxiliar os 

proprietários na devida conservação e 

manutenção dos bens (art. 10º).

Essa política de fomento à 

preservação via isenção fi scal é 

atualizada por normas posteriores. Em 

2002, publica-se a lei nº 4.878, de 29 de 

novembro, com nova redação dada pela 

lei nº 5.146, de 2005, garantindo isenção 

do IPTU para imóveis de interesse 

ambiental, tombados ou inventariados 

e associações benefi centes culturais, 

entre outras (para maiores detalhes, 

ver a lei de 2002, art. 5º, IV-VI, §3-9, 

e a de 2005, art. 6º, II, a)-c) e §3-5). 

Essa política é defendida também no 

III Plano Diretor do Município, no artigo 

68º.

Por último, o Manual do Usuário de 

Imóveis Inventariados foi gerado para 

auxiliar o publico e proprietários de 

prédios nesta situação (amparados pela 

lei nº 4568/00). Disponível para baixar 

gratuitamente no site da Prefeitura de 

Pelotas, é acompanhado da lista de 

bens inventariados. O Manual constitui 

dois volumes, o primeiro preocupado 

com a inserção do usuário no ambiente 

conceitual e legal que envolve a 

preservação do patrimônio cultural. O 

segundo, traz um compêndio de aspectos 

práticos, sobre os cuidados devidos com 

os bens. Esta obra é um dos resultados 

do III PD, no que concerne sua proposta 

aos bens históricos e culturais.

“Constitui patrimônio histórico e 

cultural do Município de Pelotas o 

conjunto de bens móveis e imóveis 

existentes no seu território, que seja 

do interesse público conservar e 

proteger contra a ação destruidora 

decorrentes de atividade humana e 

do perpassar do tempo, em virtude 

de:

a) sua vinculação e fatos pretéritos 

memoráveis ou fatos atuais 

signi  cativos;

b) seu valor arqueológico, artístico, 

bibliográ  co, etnográ  co ou 

folclórico;

c) sua relação com a vida e a 

paisagem do Município.”



Zonas de Preservação do Patrimônio Cultural (ZPPC). São quatro no total: 1º Loteamento, 2º Lote-

amento, Porto e Caieiras. Fonte: Manual do Usuário de Imóveis Inventariados (PREFEITURA DE 

PELOTAS, 2008b, p. 33)
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Patrimônio, representação e conflito

Gostaria de fi nalizar esse texto abordando o patrimônio por seu caráter 

mais social, seu veio ativo dentro da sociedade. O lugar patrimonializado 

não está isento de vida. Ele é um palco de representação social e cultural, 

modifi cador do espaço e materializador de narrativas. É essa vitalidade que, 

a meu ver, mostra a importância do patrimônio em nosso cotidiano e assim 

justifi ca todo o aparato legal para sua proteção.

Quero deixar claro que não faço, aqui, uma apologia à destruição do 

patrimônio. Esses atos são criminosos e puníveis pela lei. No entanto, enquanto 

cidadãos e cidadãs, nos cabe pensar sobre as causas sociais e culturais que 

levam às intervenções (e destruições) do patrimônio. Sobre patrimônio se 

pensa!

Em 2016, o prédio da Faculdade de Direito da UFPel foi alvo de pichações, 

ato considerado como crime (depredação de patrimônio púbico). Paredes do 

edifício e até a calçada foram riscadas com tinta. Segundo reportagem do G1, 

As pichações mencionam siglas da União da Juventude Socialista 

[UJS] de Pelotas, que em nota divulgada nas redes sociais disse que 

não tem envolvimento com o ato, que não compactua com os atos 

de vandalismo do patrimônio público. O ato de pichar é crime punido 

com detenção de três meses a um ano e multa (G1, 2016). 



87

Bruno Sanches Ranzani da Silva

A  reportagem, em mídia 

televisiva, mostra imagens do prédio 

pichado e, à parte da sigla da UJS, 

não faz qualquer menção às frases de 

ordem que foram pichadas, como: “A 

mulher negra quer respeito”, “Amar e 

mudar as coisas”, “64 nunca mais”. Não 

se questionam o porquê dessas frases 

justamente no prédio da Faculdade de 

Direito. Isso é uma denúncia de racismo, 

machismo e autoritarismo no Direito em 

geral? Naquele prédio em particular? Na 

sociedade como um todo? Questões de 

gravidade e extrema relevância surgem 

na pichação de um edifício público.

O peso simbólico das pichações 

e do depredo do patrimônio cultural 

fi ca expresso nesses movimentos. Como 

cidadãos e cidadãs indignados com o 

depredo do patrimônio público, nos 

cabe, por isso mesmo, refl etir sobre 

as causas desse ato. De um ponto de 

vista estético, a pichação pode nos 

incomodar por fugir ao parâmetro 

de beleza arquitetônica que estamos 

acostumados: linhas retas e cruzadas 

em ângulos regulares, espaços de 

cor lisa, espaços para painéis, etc. 

Parâmetros, aliás, defi nidos por um 

corpo técnico e ofi cializado pelo 

poder público, a exemplo dos modelos 

arquitetônicos alçados pelo Manual 

de Usuário do Inventário Municipal. E 

com isso, entramos na esfera da gestão 

do espaço: o poder público constrói 

“lugares bonitos” e “lugares feios”. 

Constrói também narrativas históricas 

para esses lugares, “o que devemos 

lembrar” e “o que devemos esquecer”. 

Quando essa organização é quebrada 

por linhas irregulares, de cores 

destoantes, e frases polêmicas (quando 

não incompreensíveis), sentimos a 

ordem de nosso dia-a-dia invadida. 

Mas o primeiro passo para construir 

uma sociedade onde essa invasão não 

mais aconteça, não passa pela simples 

indignação e interdição (proíbe e prende 

quem fi zer), mas pela compreensão dos 

signifi cados e causas da invasão. 

Em abril de 2015, uma situação 

similar marcou a comunidade religiosa 

de matriz africana em Pelotas. A imagem 

de Iemanjá no Barro Duro, de autoria 

de uma das mais importantes artistas 

plásticas negras da cidade, Judith 

Bacchi, foi queimada. De acordo com 

a equipe de reportagem do Diário da 

Manhã,o incêndio foi identifi cado como 

criminoso e a estátua foi restaurada 

e entregue novamente à comunidade 

oito meses depois. As reportagens em 

questão anunciam o depredo, mas 

não levantam debates importantes 
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sobre o preconceito religioso, por 

exemplo. As religiões de matriz 

africana, no Brasil, são as que mais 

sofrem com o que Givânia Maria da 

Silva, ex-Secretária de Políticas para 

Comunidades Tradicionais do extinto 

Ministério das Mulheres, Igualdade 

Racial e Direitos Humanos, chamou 

de “racismo religioso”, evocando, 

para além da intolerância, a carga 

dos problemas raciais sobre diversas 

formas de expressão da cultura de 

ascendência africana no Brasil.

Por fi m, dentre todas as 

edifi cações tombadas em Pelotas, 

talvez o Museu da Baronesa seja o 

único que carrega alguma bandeira 

de representação da vida cotidiana de 

mulheres pelotense – veio explorado 

por pesquisadoras como Noris Leal, 

em 2007, e Annelise Montone, 

em 2011. Ainda nesse escopo, é 

fundamental lembrar que as mulheres 

são indissociáveis dos modos de fazer 

doces tradicionais em Pelotas. A 

própria origem da comercialização dos 

doces fi nos se liga à crise econômica 

do charque e à iniciativa de mães de 

família da elite em prover renda para 

si e os seus. No entanto, tanto o Museu 

quanto o senso comum em torno 

da origem da tradição doceira em 

Pelotas podem ser criticados por deixar 

de lado protagonistas historicamente 

menosprezadas: as mulheres negras, 

escravizadas ou livres. A antropóloga 

Marilia Floor Kosby em seu livro Nós 

cultuamos todas as doçuras, mostra 

o papel desses mesmos doces nos 

cultos de matriz africana na cidade, 

reivindicando uma contribuição muito 

maior da população negra na tradição 

doceira da cidade que simplesmente 

“mexer o doce na panela”. O Museu 

da Baronesa e a Tradição dos Doces são 

patrimônios, material e imaterial, que 

fazem parte de um modelo de gestão 

espacial e mnemônico (da memória), 

que privilegia a história de vida de 

elites brancas.

A imortalização das Charqueadas 

na história de Pelotas faz parte desse 

panorama. A exaltação dos casarões e 

da riqueza da elite charqueadora branca 

parece esquecer o grau de violência 

física, cultural e social sobre o qual 

se ergueu o regime escravista. Contra 

essa narrativa apaziguadora, surgem 

esforços de contranarrativa, como o da 

Companhia de Dança Afro Daniel Amaro 

que, em novembro de 2017, realiza 

espetáculo em culto aos Orixás (deuses 

africanos), com ofi cinas de capoeira 

e dança no pátio da Charqueada São 
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João, uma das mais bem preservadas e visitadas da cidade.

E nesse contexto se faz importante refl etir sobre outras mulheres que 

são cotidianamente invisibilizadas (negras, homossexuais, trans, da periferia), 

levantando o debate crítico sobre o machismo e formas para seu combate. Talvez 

já seja hora de Pelotas abandonar a realeza, para melhor representar a diversidade 

de vidas populares.
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Rafael Milheira é formado em História, com mestrado e doutorado 

em arqueologia. Trabalha com temas de arqueologia, buscando 

desconstruir a historiografia tradicional que relega as populações 

indígenas à margem da história. Como arqueólogo, milita na 

causa da preservação dos espaços de memória (chamados sítios 

arqueológicos) dessas populações que ocuparam o Pampa muito 

antes da chegada dos colonizadores europeus. Apaixonado pela 

profissão e pelo Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas, o Xavante.

O patrimônio arqueológico 

localizado no município de Pelotas 

encontra-se em pleno risco de total 

destruição. Por quê? 

Para trilhar os caminhos dessa 

resposta, temos antes que entender 

o que chamamos de patr imônio 

arqueológico, as políticas que 

defi nem o que deve ser preservado 

e, especialmente, pensar a quais 

populações e períodos refere-se o 

patrimônio. 

Patrimônio é uma palavra 

que remete a um termo ofi cial 

defi nido juridicamente na legislação 

nacional. Patrimônio remete à ideia 

de herança histórica. Remonta 

a lugares, coisas, materiais, 

histórias, gentes, comportamentos, 

ambientes. Referências materiais ou 

imateriais que teriam a capacidade de 

sintetizar histórias e tradições, cujas 

memórias coletivas e/ou individuais 

seriam agenciadas pela relação das 

pessoas com essas referências. 

O patrimônio arqueológico, 

por sua vez, é um conjunto de 

bens materiais como lugares 

históricos, aldeias indígenas, sítios 

de arte rupestre, acampamentos, 

muros, pontes, casas, edifi cações 

residenciais, praças, hospitais, 

antigos depósitos de resíduos e 

paisagens. 
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São lugares encravados nas 

paisagens em diferentes escalas 

geográfi cas, mais ou menos visíveis e 

conservados, de diferentes períodos 

da história. A esses lugares chama-se 

genericamente de sítios arqueológicos, 

são entendidos como espaços de 

memória histórica, “cicatrizes” da 

história humana, materializadas no 

chão, de alguma forma.

No município de Pelotas e região, 

centenas de sítios arqueológicos são 

conhecidos, mesmo que não tenham 

sido registrados como tal. Todos os 

espaços históricos que compõem as 

cidades e as áreas rurais seriam passíveis 

de serem catalogados como lugares 

de memória. Sejam aqueles lugares 

mais conhecidos como os casarões 

históricos do século XIX, as casas de 

trabalhadores da zona portuária ou os 

lugares onde habitaram as populações 

indígenas no passado, deveriam ser 

considerados bens patrimoniais e terem 

o mesmo tratamento e investimento 

do Estado nacional em termos de 

política patrimonial de preservação. 

Há um preceito básico da área do 

patrimônio que é: “não há hierarquia 

no patrimônio” (ou não deveria 

haver), ou seja, não existe um bem 

patrimonial que seja mais importante 

que outro. Nesse sentido, da mesma 

forma que um casarão do século XIX 

Imagem de satélite com a localização dos sítios arqueológicos (Guarani e Cerritos) no município de 
Pelotas e Capão do Leão. Base: Google Earth 2018. Elaboração: Rafael Milheira.
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recebe eventualmente milhões de reais 

na preservação e recuperação de sua 

estrutura, uma antiga aldeia indígena 

deveria também receber cuidados de 

preservação para manutenção de sua 

integridade, afi nal ambos os lugares 

referem-se a histórias, ao passado e 

à memória e são suportes para pensar 

o cenário contemporâneo. Por que 

então, isso não acontece? Vamos a 

exemplos em termos de investimentos 

para compreender a diferença de 

tratamentos e o que defi ne as políticas. 

Segundo site do Programa de 

Aceleração do Crescimento das cidades 

históricas (PAC-Cidades históricas), 

na cidade de Pelotas, foram liberados 

mais de 10 milhões de reais via BNDES, 

Ministério da Cultura e Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). Milhões foram 

liberados ao longo desses anos para a 

preservação e recuperação de várias 

edifi cações, como a Praça Coronel 

Pedro Osório e alguns casarões do seu 

entorno, como a Casa 2, Casa 6 e Casa 

8, assim como o Mercado Público e o 

prédio do Grande Hotel. Atualmente, 

segundo site do PAC Cidades Históricas, 

estão em processo de restauro os 

seguintes empreendimentos: Etapa 

fi nal da obra do Antigo Grande Hotel, 

Etapa fi nal da restauração da Casa 2 

– Centro Cultural Adail Bento Costa, 

Implantação do Museu da Cidade (Casa 

6), Requalifi cação da Praça Coronel 

Pedro Osório e travessias acessíveis, 

Restauração do Theatro Sete de Abril, 

Restauração dos galpões anexos à 

Estação Férrea – Centro Administrativo 

Municipal. As cidades atendidas pelo 

Programa, segundo o mesmo site, são 

aquelas que atendem os seguintes 

critérios: possuir bens tombados 

em nível federal; ser declarados 

pela Unesco como Patrimônio da 

Humanidade; possuir conjuntos urbanos 

em situação de risco ao patrimônio 

edifi cado; ou serem conjuntos 

urbanos que constituam marcos no 

processo de ocupação do território 

nacional. A proposta do PAC Cidades 

Históricas é buscar a recuperação e a 

revitalização das cidades, a restauração 

de monumentos protegidos, o 

desenvolvimento econômico e social 

e dar suporte às cadeias produtivas 

locais, com a promoção do patrimônio 

cultural. Em nível nacional, o Programa 

previu, entre 2015 e 2018, o aporte de 

R$ 1,6 bilhão do governo federal para 

ações de restauro de edifícios e espaços 

públicos, fi nanciando projetos para 

sítios históricos urbanos protegidos 
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pelo IPHAN. 

Por outro lado, o 

descaso é a regra. Centenas 

de lugares de importância 

histórica são simplesmente 

desconsiderados pelo 

poder público. À míngua, 

sem nenhum tipo de 

investimento ou orientação 

de planejamento político, 

sítios arqueológicos 

de longa profundidade 

temporal são destruídos 

diariamente, inclusive por 

ações do próprio poder público. 

Foram mapeados até o momento, mais de 50 sítios arqueológicos onde 

habitaram populações indígenas no passado. São sítios arqueológicos que remontam 

há mais de 2000 anos de história humana. São sítios como os “cerritos de índios”, 

localizados à margem da 

lagoa dos Patos e canal 

São Gonçalo, construídos 

e ocupados por indígenas 

Charrua e Minuano que 

datam de até 2500 anos. 

Os Charruas e Minuanos 

são grupos indígenas 

conhecidos historicamente, 

sobre os quais há 

inúmeras páginas escritas 

desde o século XVI pelo 

conquistadores espanhóis e 

Vista aérea da várzea do canal São Gonçalo, indicando a localização do 
Pontal da Barra, à margem da laguna dos Patos. 

Retirado de: http://www.rgstur.com/pontal-da-barra-em-pelotas-rs/

Banhado do Pontal da Barra com capão de mato típico de onde se 
localizam os cerritos. Foto: Acervo LEPAARQ.
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portugueses. Resistentes ao genocídio 

colonial que levou à quase extinção 

dessas populações, os grupos Charrua 

organizam-se em movimentos sociais 

no Uruguai e Brasil, reivindicando 

direitos originais à terra, a melhores 

condições de vida e maior visibilidade 

política, o que pode ser acompanhado 

nas páginas do CONACHA - Consejo de 

la Nación Charrúa de Uruguay (http://

consejonac ioncharrua.b logspot .

co.uk/). 

Os cerritos são montículos de 

terra com até 5 metros de altura que 

teriam sido construídos como áreas 

de moradia em banhados, assim como 

demarcadores territoriais, lugares de 

sepultamento dos mortos e áreas de 

plantio. Nesses sítios arqueológicos 

são identifi cados fragmentos de 

vasilhas cerâmicas, restos de comida 

(ossos de animais e plantas), ossos 

humanos e restos de fogueiras. Em 

suma, são lugares de memória das 

populações indígenas, projetados 

arquitetonicamente. São conhecidos 

mais de 3000 cerritos ao longo do 

Pampa. Sua distribuição geográfi ca 

sugere que esses grupos Charrua e 

Minuano tiveram seu território numa 

amplitude que envolve, pelo menos, 

o sul do estado do Rio Grande do Sul, 

o Uruguai e o leste da Argentina (Para 

mais informações, ver o texto Cerritos 

e grupos cerriteiros no sul da América 

do Sul, neste volume).

São conhecidos também sítios 

arqueológicos de ocupação dos indígenas 

Guarani. Oriundos das fl orestas 

amazônicas, os grupos pertencentes 

ao tronco linguístico Tupi-Guarani 

iniciaram por volta de 2500 anos atrás 

um amplo, intenso e custoso processo 

de extensão territorial, ocupando 

Cavaleiro Charrua representado em xilogravura 
de Jean Baptiste Debret, no século XIX. 
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praticamente todos os biomas do 

território brasileiro, recantos da Bolívia, 

Paraguai, Argentina e Uruguai. O litoral 

sul-brasileiro foi uma das últimas áreas 

a serem ocupadas pelos Guarani, e isso 

ocorreu em torno de 1000 anos atrás. 

Na laguna dos Patos são conhecidos 

sítios arqueológicos datados de até 

aproximadamente 900 anos atrás, 

como o sítio RS-RG-02, Fazenda Soares, 

localizado no Povo Novo, município 

de Rio Grande. Os sítios de ocupação 

Guarani são geralmente localizados em 

Índios Carijó, segundo o cronista Ulrich Schmidel (1567). Carijó foi o termo cunhado por Sch-
midel para se referir aos grupos Guarani que ocuparam a costa litorânea brasileira.

áreas de mata e/ou dunas próximos a 

importantes rios. É comum encontrar 

fragmentos de vasilhas cerâmicas em 

meio a manchas circulares de terra 

preta, lugares esses que eram as antigas 

ocas, outrora abandonadas (Para mais 

informações, ver o texto História 

da ocupação Guarani em Pelotas e 

Região, neste volume). 



Per  l estratigrá  co reti  cado de um antigo cer-
rito. Foto: Acervo LEPAARQ.

Escavação arqueológica no topo de um cerrito. Foto: Acervo 
LEPAARQ.

Contexto de escavação do piso de habitação em antiga 
aldeia Guarani na praia do Totó, datado de 510 ± 40 A.P. 

Foto: Acervo LEPAARQ.

Contexto da estrutura funerária escavada no em antiga 
aldeia Guarani, Serra do Sudeste, datada de 510 ± 70 

A.P. Foto: Acervo LEPAARQ
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No município de Pelotas e região, 

nos banhados do Pontal da Barra, da 

Lagoa do Fragata, Lagoa Pequena e 

Ilha da Feitoria, foram identifi cados 

e mapeados 44 cerritos de índios. As 

datações desses sítios arqueológicos 

oscilam entre 2500 e 1000 anos atrás, 

ou seja, foram lugares ocupados ao 

longo de, pelo menos, 1500 anos. Por 

outro lado, 22 sítios Guarani foram 

registrados, tanto na área rural (Vila 

Maciel e vale do arroio Andrade, nas 

proximidades do Arroio do Padre), 

como na beira da laguna dos Patos, 

nas praias dos Laranjal, Totó, colônia 

Z-3 e Ilha da Feitoria.

Esses sítios arqueológicos 

indígenas, ao contrário dos 

volumosos investimentos fi nanceiros 

das edifi cações do século XIX, não 

tiveram sequer um real gasto em sua 

preservação ou valorização. Nenhum 

tipo de programa federal, estadual 

ou municipal foi elaborado para a 

popularização das histórias desses 

lugares e de suas gentes. 

No banhado do Pontal da Barra 

um empreendimento imobiliário 

ameaça a preservação dos 18 cerritos 

mapeados. Além dos cerritos, duas 

espécies de peixes que habitam os 

banhados do Pontal estão ameaçadas 

de extinção, além do perigo de morte 

de centenas de espécies que utilizam 

os banhados como seu habitat. Tanto 

a Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental – FEPAN – como a Secretaria 

de Qualidade Ambiental do município 

de Pelotas foram coniventes com o 

projeto de urbanização desse banhado, 

ao concederem licenças para a 

implantação do empreendimento. A 

Prefeitura Municipal de Pelotas, além 

de conceder a licença municipal, teve 

um papel importante na subtração do 

banhado ao depositar sistematicamente 

lixo e restos de podas. Além dos animais, 

plantas e sítios arqueológicos, o 

banhado do Pontal da Barra é o palco de 

comunidades de pescadores tradicionais 

que vêm sendo assolados pelo descaso 

das políticas públicas. A comunidade da 

Barra, como é conhecida, sofre com a 

falta de estrutura de serviços básicos. 

E, por ação do Ministério Público 

Federal, a comunidade do trapiche foi 

desalojada sob o argumento ambiental, 

tema denunciado no vídeo “Pontal da 

Barra: fragmentos de uma remoção”, 

dirigido por Gitana Nebel, em 2014 

(link do vídeo: https://www.youtube.

com/watch?v=iiNiNfsNyUU).
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Buscando resistir ao grande impacto ambiental e 

cultural desse empreendimento, vários movimentos sociais 

se mobilizaram ao longo dos últimos 20 anos, fazendo 

com que a justiça sentenciasse a empresa construtora à 

impossibilidade em continuar o empreendimento. Como 

ações de destruição do banhado e seu valioso patrimônio, 

ao longo das últimas duas décadas foi comum o depósito de 

lixo irregular, ateamento de fogo criminoso, aterramento 

e obras para construção do loteamento em geral, ações 

essas realizadas, em grande parte, pelo poder público e por 

empreendedores do setor imobiliário. 

Obra de construção do loteamento em que se nota o grande impacto ao 
banhado e à vida. Fonte: RUAS, 2012.

a) depósito de lixo irregular no 

banhado; 

b) fogo criminoso ateado ao 

banhado do Pontal da Barra no 

ano de 2010: cena que se repete 

frequentemente; 

c) máquinas aterrando o banha-

do para construção do lotea-

mento. 

Fotos: Acervo: Pontal Vivo. 

Retirado de: Milheira (2015).

Imagens da 

Destruição e Descaso
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Na Lagoa do Fragata 

uma torre de uma linha 

de transmissão elétrica foi 

construída sobre um cerrito, 

ação que foi denunciada ao 

IPHAN, que nada fez além 

de notifi car a empresa 

responsável. Uma torre 

de toneladas de aço jaz 

sobre um bem patrimonial 

de aproximadamente 1500 

anos de história, com a 

total conivência do Estado.

Não diferente é a situação dos sítios Guarani. Uma antiga aldeia Guarani foi 

destruída para a construção de um hospital que nunca foi fi nalizado na praia do 

Laranjal. Fragmentos de cerâmica são encontrados na parada de ônibus. No bairro 

Las Acácias, as antigas dunas abrigaram outrora uma aldeia Guarani, cujos vestígios 

foram literalmente transportados ao longo de mais de dez anos por caminhões de 

Prefeitura e por particulares 

para construção de ruas, 

estradas e casas na cidade 

de Pelotas. Atualmente, 

os vestígios dessas dunas, 

onde ainda encontram-se 

materiais indígenas, vêm 

sendo cobertas pelo avanço 

do pinus - irregular e ilegal 

– causando enorme impacto 

à fauna e fl ora locais.

Visão panorâmica das dunas do Las Acácias, onde se nota a plani  cação 
do terreno causada pela retirada de areia e destruição da linha de dunas e 
o crescimento irregular e descontrolado de pinus. 
Foto: Acervo LEPAARQ

Torre de linha de transmissão implantada sobre o sítio. 
Foto: Rafael Milheira.
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A sorte de sítios arqueológicos 

ocupados, construídos e utilizados, 

sobremaneira, por populações 

afrodescendentes não é diferente. 

Chama atenção o Passo dos Negros e a 

Ponte dos dois Arcos à beira do canal São 

Gonçalo. Lugar de chegada de escravos 

de várias localidades do Brasil às terras 

do charque, no século XIX, o Passo dos 

Negros é um lugar extremamente vivo 

na memória, é um importante símbolo 

de resistência do movimento negro e 

um lugar de acesso ao bairro Balsa.

Visão panorâmica da Ponte dos dois Arcos no Passo dos Negros.  Pelotas/RS. 
Foto: Gilberto Demari Alves. Retirado de: http://www.ihgpel.org.br/antigo/?p=530

Um caso aterrador ocorreu mais 

recentemente, em que uma obra da 

Prefeitura Municipal de Pelotas foi 

responsável pelo aterramento de uma 

importante aldeia Guarani. No intuito de 

qualifi car a estrutura da ponte do Totó, 

que dá acesso à Colônia Z-3, máquinas 

aterraram a antiga área de ocupação 

indígena. Uma obra realizada sem 

nenhuma licença, acompanhamento ou 

orientação de especialistas na área do 

patrimônio.
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Vimos que o patrimônio recebe investimentos diferenciados e isso se dá 

em função da representação histórica dos locais patrimonializados. Os bens 

patrimoniais que recebem altos investimos não são aqueles que referenciam 

as populações indígenas e afrodescendentes. O patrimônio que recebe 

investimentos remete a um passado europeizado e branco. Trata-se de valorizar 

o patrimônio de um passado recente, de um período imperial e republicano, 

que reforça sistematicamente um modo de vida aburguesado e oligárquico. 

Pobres e nativos não enquadram-se nessa categoria ideologicamente 

selecionada pelas políticas públicas. O que está em jogo é a manutenção 

do preconceito social histórico que sustentou (e sustenta) o genocídio e a 

violência sobre indígenas e afrodescendentes, especialmente. O que está em 

jogo, ao fi m e a cabo, é a inviabilização da heterogeneidade social histórica 

na busca por um passado glorioso que só existe, de fato, nos livros de história 

mal contadas e nas histórias enviesadas das famílias abastadas.

O que está em jogo na definição de políticas públicas para o 
patrimônio?
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Bruno Leonardo Ricardo Ribeiro é ex-músico, quase-historiador, 

arqueólogo e pai do Moreno. EM seu tempo livre, joga Medieval 

Total War, faz projetos gráficos como o e-book  do AMAA e “bicos” 

como manobrista de espaço nave. Ainda, integra o corpo editorial 

da Revista Cadernos do LEPAARQ (A MELHOR REVISTA DE 

ARQUEOLOGIA DO HEMISFÉRIO NORTE DA VIA-LÁCTEA!).

Cerritos ou “cerritos de índios” são elevações artifi ciais de terra, 

plataformas ou aterros que começaram a ser construídos, pelo menos, 

a 5.000 anos atrás por povos indígenas que ocuparam a região do sul do 

Rio Grande do Sul, o Uruguai e o nordeste da Argentina. A palavra cerrito 

vem do espanhol e signifi ca pequeno morro. Eles são muito comuns nesta 

região, mais de 2.000 cerritos já foram identifi cados até o momento. Uma 

vez construídos, os morrinhos artifi ciais serviam de base para construção 

de moradias, como área de plantio, local de sepultamento dos mortos 

e como marcadores territoriais. Os cerritos são, então, um tipo de sítio 

arqueológico: um lugar que, no passado (tenha sido a 200 ou a 10.000 anos 

atrás), foi ocupado por grupos humanos e onde ainda podemos encontrar 

qualquer tipo de “marca” deixada por estas pessoas.
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Para construir estes aterros os 

indígenas utilizavam diversos materiais. 

O que predominava era a terra, mas 

também encontramos cacos de potes 

cerâmicos, instrumentos de pedra, 

restos de comida e ossos humanos 

(e/ou sepultamentos). Os materiais 

que compõem um cerrito são o que 

chamamos de vestígios arqueológicos: 

qualquer coisa transformada pelo ser 

humano e que testemunha sua ação, sua 

passagem pelo mundo: a pedra lascada 

transformada numa ponta de fl echa, 

o barro que foi modelado, queimado 

e transformado em pote cerâmico 

para preparar alimentos. Os restos de 

alimentos, como ossos de animais ou 

sementes, os sepultamentos humanos, 

as pinturas rupestres e, no caso dos 

cerritos, os próprios amontoados de 

terra e tudo que eles contêm.

Existem vários tipos de sítios 

arqueológicos cerriteiros. Na maioria 

dos casos, são montículos de terra de 

formato geométrico simples, circulares 

ou ovais (mas também existem aqueles 

Mapa com a localização de cerritos no sul da América do Sul. Elaboração: Anderson Marques Gar-
cia. Fonte:  GARCIA, 2018.
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de formas mais peculiares, como “meia 

lua” ou “ferradura”) cujo comprimento 

e altura podem variar bastante (os 

menores medem menos de um metro 

de altura enquanto que os maiores 

podem atingir 5, 6 e até 7 metros de 

altura).Podem estar presentes em 

diferentes locais geográfi cos: em áreas 

altas e secas, ou, como é mais comum, 

em áreas baixas e alagadas, como na 

região da Lagoa dos Patos. Podem estar 

agrupados em grandes conjuntos de 

vários cerritos próximos uns dos outros, 

mas também podem estar isolados na 

paisagem, distando quilômetros de 

qualquer outro. 

Hoje sabemos que existem vários 

tipos de cerritos, que tinham funções 

diferentes e que foram construídos 

de maneiras diferentes. Inclusive, 

em alguns casos, os indígenas se 

aproveitavam de pequenas elevações 

já existentes, elevações naturais 

do terreno, e as ocupavam. Esses 

locais são chamados albardões e 

neles os indígenas não executavam 

transformações tão visíveis no relevo, 

mas mudavam signifi cativamente a 

composição química do solo, deixando-o 

extremamente rico e propício ao 

plantio e cultivo de vegetais. Estas 

transformações químicas funcionariam 

como um processo de fertilização do 

solo, deixando sua coloração bem 

mais escura que o normal e que, 

na arqueologia, chamamos de terra 

preta de índio (como os adubos que 

utilizamos hoje em dia em hortas e 

jardins). Embora os estudos sobre os 

cerritos deste tipo ainda sejam muito 

recentes, sabemos que os sítios desta 

categoria são comuns na região 

da Lagoa dos Patos. São pequenos 

morros de relevo suave e pequenas 

dimensões.

Conjunto de cerritos em Arroyo Yaguarí, no Uruguai. Foto: 
Camila Gianotti.
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Existem também  aque-

les cerritos que teriam sido 

de fato construídos, e estes 

são os que podem apresentar 

maiores dimensões. Também 

apresentam as característi-

cas químicas que resultam em 

terra preta e os pesquisado-

res que estudam estes sítios 

costumam apontar dois mé-

todos diferentes de constru-

ção: em um deles o aterro é 

construído de uma única vez 

e no outro o aterro é produto 

de longos períodos de construção, onde as dimensões do cerrito vão aumentando 

ao longo de várias gerações. De uma maneira ou de outra, independentemente 

de como foi sua constru-

ção, o cerrito é resulta-

do de trabalho árduo e 

demorado, que envolve 

muitas pessoas com um 

mesmo objetivo.

Imagem de um cerrito do tipo albardão ocupado 
(Lagoa Pequena, Pelotas/RS). 

Foto: Cristiano Meirelles. Fonte: MEIRELLES, 2017.

Per  l de um cerrito da província de San Miguel, também no 
Uruguai. Foto: Leonel Cabrera Perez. Fonte: PEREZ, 2013.
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Já para falarmos sobre a função de 

cada cerrito, devemos observar os tipos 

de vestígios arqueológicos identifi cados 

em cada um deles, durante as escavações 

arqueológicas. Em função da presença 

ou a ausência de certos tipos de 

vestígios, em certos locais podemos falar 

sobre cerritos de “moradia”, cerritos 

“cemitérios”, cerritos de “caça”, de 

“pesca”, e cerritos “polivalentes”, 

onde todas estas atividades poderiam 

ocorrer, ao mesmo tempo ou com 

mudança de seu uso ao longo do tempo. 

Ainda, independentemente de sua 

“função”, se específi ca ou não, todos 

estes sítios também funcionariam 

como delimitadores ou marcadores 

territoriais, atuando como marcas na 

paisagem que informariam aqueles que 

os avistassem de que ali é o território 

dos grupos cerriteiros.

Os cerritos são normalmente 

associados aos grupos indígenas Charrua 

e Minuano, que habitavam o sul do Brasil 

e países vizinhos quando os colonizadores portugueses e espanhóis chegaram. Mas, 

apesar de estarem naquela região, naquele momento (cerca de 300-400 anos atrás), 

não sabemos ao certo se os antepassados destes indígenas já estavam ali 5 mil anos 

antes (idade dos cerritos mais antigos). 

Nesta foto podemos visualizar os diferentes tipos de solo 
expostos durante a escavação de um cerrito. A camada 
superior mais escura corresponde a terra preta, trans-

formada e manejada pelos grupos cerriteiros (Pontal da 
Barra, Pelotas/RS). Fonte: Acervo LEPAARQ.
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De acordo com os viajantes 

europeus que estabeleceram os 

primeiros contatos com os indígenas 

Charrua e com os Minuano, sua linha 

de divisa territorial era o rio Uruguai, 

a partir de onde o território Charrua se 

estenderia para o oeste e o território 

Minuano se estenderia para o leste. 

Ambos viviam em pequenos grupos 

altamente móveis, possivelmente 

familiares; viviam em casas construídas 

com longas hastes de madeira recobertas 

com couro bovino e esteiras de palha 

(chamadas de toldos);eram caçadores, 

pescadores e coletores e tinham chefes 

e caciques em suas aldeias. Entretanto, 

de acordo com estes mesmos cronistas 

europeus, os “caciques” charrua e 

minuano não seriam líderes indiscutíveis 

dentro destes grupos, e a maior parte 

das decisões que envolviam o interesse 

coletivo, como declarações de guerra 

a outros grupos ou negociações de 

paz ou de território, seria tomada 

pelo conselho de toldoaria, composto 

pelos homens anciões que não mais se 

envolviam com caça ou guerra.

Os viajantes e cronistas apenas 

identifi caram homens em posições de 

liderança (como cacique e membro 

do conselho de toldoaria), mas as 

mulheres indígenas seguramente 

tinham um papel importante nestas 

sociedades. Sabemos que quando os 

europeus fi zeram contato com estes 

indígenas, tanto as mulheres Minuano 

quanto as Charrua exerciam atividades 

de cura (médicas/curandeiras) e 

participavam nos rituais e cerimônias 

xamânicas. As Charrua, inclusive, 

seriam as principais responsáveis pelo 

tratamento dos mortos. O luto também 

era muito importante para os dois 

grupos, associado ao auto,-fl agelo. 

Tanto as mulheres Charrua quanto as 

Minuano tinham o costume de amputar 

uma falange de um dos dedos da mão 

para cada familiar morto e, ainda, 

carregavam consigo uma parte do 

esqueleto do parente morto. Já os 

homens praticavam a “escarifi cação”. 

As cicatrizes masculinas, contudo, 

teriam duplo sentido e simbolizariam 

tanto os parentes mortos como também 

os inimigos derrotados em combate.

Os Charrua e os Minuano sob o olhar europeu nos séculos XVII 

ao XIX
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Mas os viajantes portugueses e 

espanhóis também perceberam várias 

diferenças culturais entre os indígenas 

Charrua e Minuano: na língua falada, 

na dinâmica familiar, em seus ritos de 

iniciação e pinturas corporais, dentre 

outros. Sobre a língua falada, sabemos 

que estes dois grupos não compartilhavam 

do mesmo idioma, uma vez que relatos 

dos séculos XVII a XIX apontam para a 

necessidade de tradutores específi cos 

ao tratar com indígenas de cada um 

destes grupos. Sabemos também que 

para o povo Charrua, aparentemente, 

as uniões eram poligâmicas e todos os 

homens do grupo podiam se casar com 

várias mulheres, enquanto que entre 

os Minuano tal prática era permitida 

apenas aos líderes políticos. 

Finalmente, a aplicação de 

pinturas corporais e tatuagens também 

era prática comum entre os dois grupos, 

cada um à sua maneira. No caso das 

mulheres, sabemos que a aplicação de 

pinturas/tatuagens ocorria na testa e 

em cor azul; entre as Minuano, enquanto 

ainda bebês, e entre as Charrua após 

a puberdade. Para os homens não 

Remanescentes Charrua no século XIX. Retirado de: MILHEIRA, 2015.
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sabemos por que tais pinturas eram 

executadas, mas sabemos que elas não 

eram uma exclusividade feminina e que 

os homens também as exibiam em suas 

testas.

Outra diferença entre indígenas 

Charrua e Minuano pode ser relacionada 

à vida cotidiana destes grupos. Já 

sabemos que tanto os Charrua quanto os 

Minuano se organizavam em pequenos 

grupos e residiam em habitações do 

tipo Toldo, contudo os relatos históricos 

também nos informam sobre pequenas 

diferenciações na dinâmica destes 

pequenos grupos. Aparentemente, 

entre os Minuano o preparo e consumo 

de alimentos era uma prática mais 

individualizada e restrita aos habitantes 

de um mesmo toldo, já entre os Charrua 

o consumo de alimentos era uma 

prática coletiva, que envolvia todos os 

membros do grupo e tomava lugar fora 

das habitações.

Antes de prosseguir, contudo, 

quando pensamos em cerritos e nos 

grupos indígenas que os construíram, 

devemos ter em mente o que foi dito logo 

nos primeiros parágrafos deste tópico e 

termos ciência de que as informações 

anteriores, sobre os grupos Charrua e 

Minuano, foram todas colhidas entre 

os séculos XVII e XIX. Para o período 

anterior a estes primeiros contatos com 

os colonizadores europeus, não temos 

registros escritos que nos ajudem 

a entender os cerritos e os grupos 

indígenas que os produziam e assim 

recorremos à arqueologia e ao estudo 

das coisas que encontramos nestes 

sítios arqueológicos, na tentativa de 

levantar um pouco mais de informações 

sobre estas pessoas e suas sociedades. 
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A arqueologia é comumente associada ao estudo do passado, mas é mais do 

que isso. Arqueologia é a disciplina que estuda as coisas. Na arqueologia estudamos 

as coisas produzidas por diferentes populações humanas e a partir delas construímos 

conhecimentos sobre as sociedades e sobre as pessoas que as produziram e as 

utilizaram. Seja no passado ou no presente. Estas coisas podem ser vários tipos de 

coisas, pois todo vestígio material guarda uma série de informações sobre como 

os grupos que os produziram vivem ou viviam, sobreviviam e se relacionavam com 

outros grupos e com o ambiente; desde um caco de pote cerâmico e uma semente 

queimada até baionetas, casarões e rótulos de cerveja. 

No caso da arqueologia cerriteira, onde não temos informações escritas para 

a maior parte do período em que os cerritos foram construídos, a arqueologia é uma 

das principais fontes de informação sobre o cotidiano dos grupos que os ocupavam. 

Para entender os grupos cerriteiros, devemos, então, estudar as coisas que eles 

deixaram para nós. É a partir destes estudos realizados sobre os cacos de potes 

cerâmicos e de instrumentos de pedra, sobre os sepultamentos e ossadas humanas 

e sobre os restos de comida, sobre as análises químicas e físicas realizadas sobre os 

sedimentos (e tudo mais que pode ser encontrado em um cerrito) que somos capazes 

de obter uma série de informações valiosas sobre diferentes aspectos da vida destas 

pessoas e, a partir disso, levantar hipóteses e construir interpretações sobre como 

se organizaria sua sociedade, que, ao imprimir suas “marcas” no passado, deixou 

estes diferentes tipos de vestígios arqueológicos para o futuro.

Os materiais que mais frequentemente encontramos nos cerritos são objetos 

de pedra, de barro e de osso. Pedra, barro e osso não são, certamente, as únicas 

matérias-primas modifi cadas pelos grupos cerriteiros, mas são as mais duráveis. É 

bem provável que muitos objetos tenham sido feitos de madeira, mas a madeira se 

decompõe rapidamente, de modo que raramente pode ser encontrada em um sítio 

arqueológico. As fl echas são bons exemplos disso: nos sítios arqueológicos costumam 

aparecer as pontas de fl echa feitas em pedra, mas suas hastes, feitas de madeira, são 

raras, e seus adornos em penas de aves, por exemplo, não sobreviveram. Mas nem 

A arqueologia e os cerritos
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mesmo estes objetos mais frequentes aparecem inteiros e 

bem conservados nos cerritos: normalmente encontramos 

apenas cacos cerâmicos e alguns instrumentos de pedra e 

osso, muitas vezes também quebrados.

Os instrumentos de pedra, são o que, na arqueologia, 

chamamos de instrumentos líticos, e são utilizados nas mais 

variadas atividades e afazeres cotidianos. Normalmente as 

rochas eram recolhidas em margens de rios e nascentes ou 

em jazidas e afl oramentos rochosos, mas, em muitos casos, 

as pessoas precisavam fazer longas viagens apenas para 

conseguir as pedras exatas que queriam.

Nos sítios arqueológicos identifi camos uma grande 

variedade de instrumentos líticos: lâminas de machado 

de pedra polida, utilizadas para a derrubada de árvores, 

fosse para a abertura de campos de plantio ou mesmo 

para o assentamento de novas aldeias; mãos de pilão e 

maceradores, utilizados para o processamento e preparo de 

vegetais; boleadeiras e pontas de fl echas, utilizados para 

a caça de aves, mamíferos e para a guerra; e toda uma 

infi nidade de pequenos objetos lascados, que fazem vias de 

A PEDRA

Dividimos os instrumentos 

líticos em 3 tipos: 

brutos, lascados e 

polidos. Chamamos de 

brutos aqueles que são 

aproveitados da maneira 

que são encontrados, sem 

nenhuma transformação, 

como por exemplo, as 

pedras utilizadas para 

delimitar fogueiras. Os 

instrumentos lascados 

são aqueles que, como 

o próprio nome diz, 

foram produzidos por 

lascamento, quando 

batemos uma pedra 

em outra para obter 

lascas cortantes. Estes 

instrumentos tendem 

ser os que apre sentam 

os melhores gumes e 

ios de corte, mas são 

extremamente frágeis e 

se quebram facilmente.  

E, inalmente, os 

instrumentos polidos. 

Normalmente maiores 

e mais duráveis que os 

instrumentos lascados, 

sua produção é bem mais 

demorada e consiste de 

várias etapas picoteando e 

polindo a rocha até que ela 

tome a forma desejada.

Lascamento de seixos de quartzo



Fragmentos de pontas de projéteis (pontas de  echas) identi  cadas em sítios arqueológicos. O tracejado in-
dica partes quebradas das peças. Foto: Anderson Marques Garcia. Elaboração: Anderson Marques Garcia. 

Fonte: GARCIA, 2018.

Diferentes objetos feitos de ossos: à esquerda, instrumentos perfurantes (furadores) feitos de ossos 
de veados e à direita, pingente de dente de boto. Fotos: Priscilla Ulguim. Fonte: ULGUIM, 2010.

Exemplos de instrumentos líticos. A esquerda um alisador (bruto) e a direita um fragmento de lâmi-
na de machado (polido). Fotos: Anderson Marques Garcia. Elaboração: Anderson Marques Garcia. 

Fonte: GARCIA, 2018.
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facas, raspadores e furadores para o descarne da caça e preparo do couro (para 

roupas, tendas etc.) além de uma série de outras atividades.

Os potes cerâmicos eram, normalmente, vasilhas pequenas ou medianas, e 

não pareciam medir muito mais de 30cm de diâmetro. Eram pouco profundas, de 

formas arredondadas e normalmente com poucas decorações. Os potes eram feitos 

por sobreposição de roletes (uma técnica milenar até hoje praticada por alguns 

artesões): quando a argila, coletada em fontes e jazidas próximas de leitos de 

rios, era trabalhada em forma de cordéis ou “roletes” (como as “minhoquinhas” de 

massa de modelar que as crianças fazem) colocados uns sobre os outros e depois 

alisados, utilizando folhas, palhas ou mesmo pequenas pedras roladas de rio, até 

praticamente “sumirem”, e a parede do pote apresentar uma superfície “lisa” e 

sem grandes imperfeições e buracos. 

Neste momento os potes de barro já teriam sua forma, mas ainda não estariam 

prontos, pois o barro ainda precisaria ser transformado em cerâmica para poder ser 

utilizado, e para isso era necessário 

que os potes passassem por um 

longo período de queima. Eram 

então realizadas grandes fogueiras, 

a céu aberto, e vários potes eram 

depositados ali, bem junto ao fogo, 

onde passavam horas, as vezes dias, 

assando. Este período de queima 

torna o barro muito mais duro e 

resistente, ainda assim, é muito 

difícil identifi car vasilhas cerâmicas 

inteiras nos cerritos, restando 

apenas muitos cacos de vasilhas.

Estudando estes cacos, 

contudo, conseguimos levantar 

muitas informações sobre o que 

estes grupos comiam e como 

A MADEIRA

Muitos fatores in  uenciam na 

decomposição da madeira: o tipo de 

madeira, suas dimensões, as condições 

ambientais no local em que foi 

depositada... assim, uma estimativa 

temporal para sua decomposição pode 

variar desde alguns meses a centenas 

de anos. Por exemplo, sabemos que 

um palito de dente pode desaparecer 

completamente em apenas alguns 

meses, mas também temos registros 

de embarcações naufragadas a séculos, 

ainda bem conservadas no fundo do 

mar.



121

Bruno Leonardo Ricardo Ribeiro      

preparavam seus alimentos. Mesmo centenas de anos depois, podemos identifi car 

restos microscópicos de comida nestes cacos, e assim descobrir quais eram os 

alimentos preparados: quais vegetais eram cozidos, quais animais eram caçados... 

Muitas vezes conseguimos remontar estes potes colando vários cacos, e assim ter 

uma ideia dos tamanhos dos potes e suas formas. Pelo tamanho dos potes podemos 

estimar o tamanho do grupo que utilizava estas panelas (panelas grandes faziam 

comida para muita gente, panelas pequenas, para poucas) e pelas formas destes 

potes podemos ter uma ideia das diferentes formas de preparação dos alimentos. 

Para entender essa associação, basta olharmos para nossos paneleiros em nossas 

cozinhas, hoje em dia: uma panela usada para cozinhar é bem diferente, tanto no 

tamanho como na forma, de um tabuleiro utilizado para assar ou uma frigideira, por 

exemplo. Assim como uma panela utilizada para fazer comida para duas pessoas é 

bem menor que a panela que deve ser utilizada para fazer comida para dez pessoas!

roletes de argila sobrepostos 
numa base modelada

alisamento das super ícies do 
vasilhame;

queima do pote em fogueira de 
céu aberto.

potes inalizados, ainda em meio às 
cinzas da fogueira.

Algumas etapas da produção de potes cerâmicos



122

       Bruno Leonardo Ricardo Ribeiro

Cacos remontados de potes cerâmicos e projeção 3d das formas dos potes, quando inteiros. Fotos: 
Bruno Leonardo Ricardo Ribeiro. Elaboração: Bruno Leonardo Ricardo Ribeiro. 

Fonte: RIBEIRO, 2016. 
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Já que estamos falando de dieta 

alimentar, falemos um pouco sobre os 

vestígios orgânicos presentes em sítios 

cerriteiros. Chamamos de vestígios 

orgânicos todo e qualquer resto vegetal 

ou animal identifi cado em um sítio 

arqueológico – assim como aqueles que 

não sobreviveram à passagem do tempo, 

que apodreceram e desapareceram. 

Podem ser sementes ou qualquer 

outro vestígio vegetal, ossos de aves, 

de mamíferos ou peixes. E a partir de 

tais vestígios (principalmente se os 

estudamos em associação aos vestígios 

cerâmicos e líticos) podemos ter uma 

ideia bem clara sobre como os grupos 

cerriteiros interagiam com o meio 

ambiente: quais eram os vegetais que 

plantavam ou colhiam, quais animais 

caçavam, quais peixes pescavam e como 

os preparavam.Podemos discutir, por 

exemplo, que, apesar de em alguns sítios 

verifi carmos quantidades parecidas de 

ossadas de caça e de pesca, quando 

pensamos os cerritos numa escala 

espacial mais ampla (por exemplo os 

sítios do sul do Rio Grande do Sul, ou os 

sítios do Uruguai), parecem ter existido 

cerritos onde o consumo de alguns tipos 

de animais ocorria de maneira mais 

“especializada”: em algumas áreas 

identifi camos uma grande quantidade 

Vestígios faunísticos. Foto: Cristiano Meirelles. Fonte: MEIRELLES, 2017.
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de ossadas de pequenos mamíferos 

(caça) enquanto que em outras áreas 

verifi camos o que parece ser um maior 

consumo de pescado. 

E estes vestígios nem sempre 

estão associados apenas à alimentação: 

sementes podem ser usadas para 

produção de adornos corporais como 

contas, pingentes e colares e os ossos 

de peixes e mamíferos podem ser 

utilizados, inclusive, para produção de 

instrumentos que substituiriam alguns 

instrumentos líticos. Agulhas, anzóis, 

pontas de fl echas e também pingentes 

são exemplos de objetos que podem ser 

produzidos a partir de ossos de peixes e 

outros animais.
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Quando dizemos cerrito, por mais que o termo remeta a um aterro 

construído onde se verifi cam diversos tipos de vestígios arqueológicos, 

não estamos falando de um sítio arqueológico “modelo”, sempre igual em 

todos os lugares que ocorre. Na verdade, eles apresentam características 

diferentes nos diferentes lugares em que ocorrem. No território uruguaio, por 

exemplo, os cerritos são normalmente maiores e mais imponentes, neles não 

encontramos grandes quantidades de cacos cerâmicos, mas podemos encontrar 

maior quantidade de fragmentos de ossos humanos e até mesmo vários 

sepultamentos completos. Já nos presentes no território sul riograndense, 

por outro lado, não identifi camos ossos humanos e enterramentos com muita 

frequência, e o mais comum é encontrarmos apenas fragmentos de ossos ou 

partes de esqueletos (as vezes um fêmur, uma mandíbula...), mas percebemos 

uma quantidade muito maior de fragmentos de potes cerâmicos. Mesmo os 

vestígios de alimentação (caça e pesca) verifi cados nestas duas regiões podem 

apresentar grandes diferenças entre uma e outra, ou mesmo dentro de cada 

uma. 

Isso signifi ca que, independente se construídos por Charruas, Minuanos, 

ou um outro grupo indígena ainda desconhecido, os cerritos são produtos 

de uma sociedade formada por pessoas únicas que interagiam de maneira 

única com o meio ambiente. Apesar de fazerem parte de um mesmo grupo 

cultural (os cerriteiros), e compartilharem técnicas similares de engenharia 

(química ou física!) de terra; de produção de potes cerâmicos e instrumentos 

líticos; apesar de provavelmente compartilharem de um mesmo sistema de 

tratamento aos mortos, eram pessoas diferentes que se expressavam de 

maneiras (e em coisas) diferentes. E os cerritos, testemunho arqueológico 

destes grupos, expressa essa diferença.

CONCLUSÃO
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oportunidade. Mãe do Francisco Maria, pessoa perfeita.

Pelotas é uma cidade planejada. 

Primeiro imaginada e desenhada 

no papel, por duas vezes em suas 

primeiras décadas a cidade teve um 

mapa orientando seu crescimento 

e defi nindo em quais lugares seria 

construído o quê. O primeiro mapa 

foi em 1815, o segundo em 1835. 

A atual Praça Coronel Pedro Osório 

teve sua localização e seus limites 

estabelecidos nesse segundo mapa. 

O lugar, obviamente, já existia antes 

de ser escolhido para praça. Depois 

da escolha ainda demorou muito para 

se transformar de fato num espaço 

agradável que convida ao ócio, ao 

lazer ou ao descanso. O terreno 

que hoje acomoda a praça guarda a 

memória de muito do que aconteceu 

na cidade – e com a cidade – ao longo 

de todo esse tempo.   

Debaixo dos atuais bancos, 

canteiros e calçamentos da praça tem 

história. Se a gente olhar debaixo de 

alguns deles, como fez uma equipe 

de arqueologia da Universidade 

Federal de Pelotas entre 2003 e 

2006, vamos descobrir que por muito 

tempo o local foi utilizado como 

bota-fora pelo menos pelas famílias 

que residiam por perto.  Antes dos 

aterros sanitários e dos caminhões 

de lixo era comum que inclusive 

nos centros das cidades as pessoas 

acumulassem o lixo em seus quintais 

ou o jogassem em terrenos baldios – 

e às vezes as duas coisas. 
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Um lugar abandonado perto de 

casa era sempre um bom lugar para 

receber lixo. Por todo lado no terreno 

da praça as pessoas jogavam coisas que 

não lhes serviam mais.Em alguns pontos 

foram escavados buracos com 1,5m 

ou mais de profundidade e eles foram 

completamente cobertos com refugo 

doméstico. Com o passar do tempo toda a 

comida, fora as partes mais duras, como 

ossos, esporões e dentes, apodreceu 

e virou adubo, não sobrou nem mau 

cheiro. Mesma coisa aconteceu com os 

restos de banheiro, caso fossem jogados 

ali. E naquela época, é bom lembrar, 

não havia banheiros. As necessidades 

fi siológicas das pessoas eram aliviadas 

em penicos e comadres. Depois 

era preciso despejar isso em algum 

lugar... Mas mais de um século depois, 

o que realmente permaneceu no chão 

foram os materiais mais duráveis e 

os imperecíveis. Vidro, tijolo, metal, 

cerâmica, borracha, couro, ossos. 

Muita coisa foi descartada, perdida 

ou esquecida ali. É o estudo das coisas 

dispensadas naquele terreno, que por 

algumas décadas foi praça apenas no 

papel, que nos permite vislumbres da 

vida social na Pelotas há mais de cem 

anos, na cidade do século XIX. 

Há moradores que são pouco 

asseados que tem pouca limpeza 

em suas casas, que convertem seus 

quintais em ‘sentinas’, incomodam 

as vizinhanças, dão causa a que 

corrompa o ar que respiramos, a 

que se levante a morte terrível, 

feia, ameaçadora destes charcos 

de imundície e que avance sobre 

nós inexorável, espalhando o luto 

e as lágrimas entre uma povoação 

alegre (Correio Mercantil, 05 de 

fev. de 1875).

Há mais de trinta anos que 

permanecem à Praça Pedro II os 

monstruosos alicerces de uma igreja 

que felizmente nunca se construirá. 

Completo estorvo às pretensões 

de utilidade, os referidos alicerces 

servem para depósito de imundícies, 

oferecendo local apropriado para 

cenas de pouca decência (Diário de 

Pelotas, 04 de dez. de 1878).
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O desenho retilíneo de ruas e praças 

que o centro antigo de Pelotas mostra ainda 

hoje veio do mapa de planejamento urbano de 

1815. Naquele mapa, o povoado se estendia, 

mais ou menos, desde a atual Av. Bento 

Gonçalves até a Rua General Neto e desde a 

rua Marcílio Dias até a Santa Cruz. A população 

do povoado, que então era chamado freguesia 

de São Francisco de Paula, depois vila de São 

Francisco de Paula, cresceu rapidamente e em 

vinte anos se expandiu bastante para fora dos 

limites do mapa, construindo casas e comércios 

fora do xadrez. Em 1835, o desenho também 

cresceu, o xadrez foi aumentado e o mapa 

redesenhado. A ampliação do mapa de 

planejamento urbano veio para ordenar 

esse crescimento espontâneo, marcando 

novas ruas e terrenos na direção do Canal 

São Gonçalo até a altura da atual Rua Conde 

de Porto Alegre, no bairro Porto. 

Bem no meio desse novo desenho 

havia um terreno baldio, que alagava na 

temporada das chuvas e que servia de 

pasto para animais. O lugar, inclusive, era 

conhecido por Campo. Esse terreno foi 

reservado no planejamento urbano de 1835 

para ser a praça pública e centro geográfi co 

Exemplos de urinol e bacia de higiene em louça 
pintada à mão livre e carimbada. 

Catálogo Virtual AMAA. 
Fotogra  a Daniele Borges Bezerra.
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da cidade. Hoje Praça Coronel Pedro 

Osório, naquela época foi-lhe dado o 

nome de Praça da Regeneração. Não 

por acaso, em 1832 o Pelourinho, 

um símbolo do poder público para o 

martírio de criminosos e pecadores, 

foi instalado ali. Também era no 

Pelourinho que se castigava as pessoas 

escravizadas que ousassem se rebelar 

e lutar pela liberdade.  

Mas apesar do título importante, o lugar continuou um terreno sem benfeitorias, 

que ou enchia de água de chuva e fi cava intransitável ou era frequentado por vacas, 

Planta da Cidade de Pelotas. Illustrada e Litographada por Hugo Bergamini,1882. Acervo Digital do 
NEAB-FAUrb/UFPel

Mais de uma vez, temos tratado da 

necessidade de aterros na praça da 

Regeneração, já porque entendemos 

que, enquanto ela não tiver a 

necessária elevação, não dará fácil 

escoação as águas pluviais, que na 

estação invernosa, fazem dela como 

uma lagoa circulada de pântanos (...) 

(O Noticiador, 20 de nov. de 1861).
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mulas e cabras, pelos próximos trinta anos, pelo menos. 

Quando o mapa de ampliação da malha de ruas foi realizado, em 1835, ele 

registrou 13 construções na volta do Campo. Entre as décadas de 1830 e 1850 

o entorno do terreno já exibia algumas poucas construções imponentes, como a 

primeira escola pública, o teatro 7 de Abril, o casarão na esquina da Félix da Cunha, 

atual SeCult, um sobrado colonial na 

esquina da Lobo da Costa e o Mercado 

Público. Mas a praça seguia sendo um 

espaço abandonado e alagado boa 

parte do ano.

Só em 1861 foi construído um 

calçamento na lateral para facilitar 

o escoamento das águas. Mas como 

mostram os jornais da época, guardados 

na Bibliotheca Pública Pelotense, 

mesmo assim as águas se acumulavam 

em diversos pontos e invadiam as ruas, 

criando um lamaçal por onde charretes, 

carroças, cavalos e pedestres 

transitavam. Anos depois, em 

1873, o chafariz foi instalado no 

centro da praça, acomodado numa 

área circular calçada e lajeada, 

e um sistema de drenagem foi 

implantado. Ainda assim, a praça 

permanecia sem embelezamento 

e frequentada por animais de 

grande porte. Enquanto não 

servia propriamente como um 

local de descanso e lazer, o 

Quem contemplar o calçamento, a 

água, o gás, a elegância da edi  cação 

e outros melhoramentos que ali temos, 

e depois se virar para a praça Pedro 

II, terá de certo uma desagradável 

sensação e lamentará, como todos 

os habitantes, que não esteja ela, 

pelo menos, gradeada e arborizada 

(Correio Mercantil, 12 de out. de 

1875).

Até agora eram cavalos, mulas e 

cabras que por ali vagavam, hoje 

também para ali se conduzem vacas 

para pastar! Ontem, ao meio dia duas 

soberbas vacas leiteiras pastavam 

mansa e tranquilamente bem que os 

olhos dos Srs.  scais as enxergassem 

e  zessem o obséquio de as recolher a 

lugar seguro (Correio Mercantil, 18 

de maio de 1877).
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terreno se prestava bem como área 

para dispensar lixo doméstico. A praça 

também era usada, na calada da noite, 

para arruaças e ‘vergonhosas façanhas’, 

como denunciavam os jornais da cidade.

As escavações arqueológicas 

na praça recuperaram enormes 

quantidades de louças, vidros, 

cerâmicas, objetos em metal e restos 

de animais consumidos na alimentação 

(sobretudo bovinos, suínos, peixes e 

aves). Cada um destes tipos de vestígios 

arqueológicos informa sobre aspectos 

particulares da vida cotidiana, mas são 

as louças e os vidros, naquela época 

já produzidos em fábricas, registrados 

Postal. Praça da Regeneração, entre 1873, data de instalação do chafariz, e 1877, data do gradeamento 
da praça. Em primeiro plano, o mato alto que cobria o terreno em épocas secas, ao fundo casarões 
da face sul da praça (atual Rua Lobo da Costa). Fonte: Secretaria Municipal de Cultura de Pelotas - 

Acervo Digital Eduardo Arriada, apud Bastos, 2013.

Os vagabundos e bandidos que, 

impunemente, por aí passeam 

alta noite, em orgias e serenatas, 

abusando de tudo e de todos, 

ofendendo a lei e o decoro 

social, tem feito da praça Pedro 

II o teatro de suas vergonhosas 

façanhas (Correio Mercantil, 

08 de out. de 1877).  
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em patentes, listas de alfândega, livros de contabilidade 

e anunciados para venda em jornais e revistas, que nos 

indicam as datas, os anos que foram produzidas e até seu 

preço relativo de produção no país de origem e aquisição nos 

mercados locais aqui no Brasil. É por causa destes materiais 

que sabemos que a maior parte do lixo acumulado no terreno 

foi depositada ali entre o fi nal da década de 1860 e o início da 

década de 1880. Inclusive, na base da camada arqueológica, 

entre os materiais enterrados mais fundo, a mais de 1m de 

profundidade atual, portanto entre os primeiros a serem 

acumulados ali, foi encontrado um pequeno frasco de vidro 

para perfume em cujo fundo se lê a inscrição Albert Prince 

of Wales&Princess Alexandra, em homenagem ao príncipe e 

princesa de Gales, casados em 1863. Também encontramos 

fragmentos de pratos em ‘beira azul’, um tipo de louça 

produzida na Inglaterra entre 1860 e 1890 e exportada para 

o Brasil. 

O lixo se acumulou naquele terreno baldio justamente 

quando a área central da cidade começava a ser escolhida 

como área de moradia pelas famílias ricas de Pelotas, 

num momento de intensa construção dos palacetes, cujos 

remanescentes ainda ornam a praça. São exemplos de 

edifi cações dessa época a Bibliotheca Pública, construída 

em 1875; o Casarão 08, atual Museu do Doce, em 1878; o 

Casarão 06, em 1879; o atual Clube Caixeiral, também em 

1879; a reforma do Casarão 02, atual Secretaria de Cultura, 

em 1880; a construção do prédio da Prefeitura, em 1881, e 

da Funerária Moreira Lopes, em 1882. As últimas décadas do 

século XIX correspondem ao período de maior valorização 

imobiliária da área da Praça, então chamada de Praça Pedro 

II, com a construção dos suntuosos casarões, para moradia 

ou uso como prédios públicos. Foi somente então que se 

“Domingo foi a 

praça Pedro II muito 

concorrida a ponto 

de o arredondo 

não poder contar 

o grande número 

de frequentadores, 

alguns cidadãos não 

podiam deixar de 

ocupar os bancos de 

assento. Segundo o 

costume, entenderam 

que deviam ou tinham 

direito a mandar 

levantar algumas 

pessoas porém de 

cor preta, que é 

isto um dos piores 

predicados para 

certos tipos de ideias 

adiantadas, quererem 

ao menos sentar-

se ao lado de tais 

pretos, ou intimando 

a levantarem-se de 

um lugar que tem jus” 

(Diário de Pelotas, 19 

de dez. de 1880).
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intensifi cam as medidas de controle 

do acesso à praça e urbanização, com 

o plantio de canteiros, instalação de 

bancos e passeios. 

Tudo isso aconteceu sob o regime 

escravista, é bom lembrar, portanto 

todas as obras e benfeitorias foram 

feitas por mãos negras e trabalho 

escravizado. Mas na medida em que a 

praça ia sendo embelezada e enfeitada, 

ela foi fechada à população em geral 

através de gradeamento e portões com 

horário fi xo de funcionamento. As ricas 

famílias da época entenderam que a 

praça Pedro II, que inclusive volta a 

ser chamada Praça da Regeneração 

no fi m do século, era delas, um lugar 

exclusivo para se reunirem e exibirem 

suas vestes caras e costumes educados. 

Pessoas pobres e negras não eram bem 

vistas ali. Havia inclusive o costume 

de mandar levantar pessoas negras dos 

bancos da praça para ceder lugar.

As reclamações de abandono e as 

comemorações das obras na praça que 

se vê nos jornais da época podem ser 

entendidas como desejo da elite local 

de ter a praça como vitrine de sua 

opulência. Após o gradeamento da praça, 

em 1877, as reclamações passaram a ter 

Fundo de frasco de vidro com a inscrição Albert 
Prince ofWales&Princess Alexandra e a imagem 
do casal real. O casamento aconteceu em 1863, 
portanto o frasco tem no máximo essa idade. 
Fotogra  a: L. Ribeiro

Fragmentos de pratos de louça em ‘beira azul’, 
produzidos na Inglaterra entre 1860 e 1890. 

Fotogra  a: L. Ribeiro
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outros focos, também ligados ao embelezamento e criação de 

condições para o uso ‘adequado’ do espaço: ajardinamento, 

regulamentação dos horários de frequentação da praça e 

suspensão do fornecimento de água nas torneiras do chafariz. 

Ora, as duas últimas reivindicações estão relacionadas à 

segregação do uso do espaço, privando pessoas escravizadas 

e habitantes pobres de circular ou retirar água para beber 

ou levar para casa e excluindo a praça dos espaços noturnos 

disponíveis à população pobre da cidade – o lazer dessas 

pessoas era considerado ‘arruaça’. 

Foi imenso o número 

de distintas famílias 

e cavalheiros que 

ontem à noite a  uíram 

à praça Pedro II. 

Naquele vai-vem 

incessante, onde se 

trocam os mais ternos 

olhares, andava-se aos 

encontrões, tal era a 

aglomeração de povo, 

até as 10 horas da 

noite. Uma lembrança 

aos dilletanti: para 

mais agradável 

tornar-se aquele 

ponto de reunião, 

deviam todos cotizar 

entre si uma quantia 

su  ciente para pagar 

uma música que 

toque ali durante os 

domingos, como se 

tem feito nos anos 

anteriores (DIÁRIO 

DE PELOTAS, 29 de 

nov. de 1886).
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O controle do acesso à praça, 

concretamente realizado pelo 

gradeamento e instalação de portões, 

restringiu todos os usos do espaço 

considerados inadequados, inclusive a 

deposição de lixo. Mas o que já estava 

lá, lá permaneceu. E como a maior parte 

do material arqueológico enterrado 

debaixo da praça são objetos usados na 

preparação, armazenamento e consumo 

de alimentos, a partir dele podemos 

discutir como diferentes famílias da 

Pelotas da segunda metade do século 

XIX usavam as refeições para transmitir 

mensagens culturais e preceitos sociais 

para si mesmas e para os outros.    

Em 1875 havia 17 edifi cações na 

praça usadas como moradias familiares. 

A maioria dessas famílias era rica. 

Uma lista de votantes de 1880 informa 

o endereço e a renda dos homens da 

cidade que naquele ano poderiam 

votar. Nomes importantes da história 

de Pelotas aparecem ali. Bem de acordo 

com esse padrão de riqueza, as louças 

desenterradas na praça sugerem um 

consumo elitizado. São fragmentos de 

mais de mil e setecentas vasilhas, como 

pratos, xícaras, sopeiras, leiteiras, 

Do lixo na praça à vida nos casarões: o papel da alimentação para 
as famílias brancas e famílias negras na escravidão

travessas e outras peças adquiridas 

por famílias ricas que gostavam de 

produtos caros e da moda; sempre 

peças importadas da Europa ou Estados 

Unidos, já que naquela época ainda não 

havia fábricas de louças no Brasil. Essas 

peças eram usadas nas cerimônias do 

jantar/almoço e do chá da tarde. 

Para a família de elite do século 

XIX o jantar, principalmente o jantar 

para convidados, era um momento de 

predomínio e ritualização da atuação 

e poder do pai de família. Louças de 

aparelhos de jantar eram equipamento 

de ostentação do poderio do senhor 

da casa, junto com a comida farta 

exibida na sala de jantar atestavam sua 

efi ciência como provedor, o prestígio e 

superioridade da família. Era comum 

inclusive que as louças recebessem a 

marca do dono, com a impressão de 

brasões ou monogramas. 

Na medida em que avança o 

século XIX, o chá, por sua vez, passa 

a ganhar destaque nas cerimônias 

alimentares das famílias abastadas 

e, desta vez, as protagonistas eram 

as mulheres das casas. Eram elas que 
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conduziam, convidavam e recebiam as amigas 

para tomar chá. Muitas vezes os homens da 

casa sequer participavam das festas de chá. 

O chá era tão importante para as mulheres 

ricas que as meninas brincavam de tomar chá 

com suas bonecas. Era um treinamento para, 

quando adultas, receberem adequadamente 

as mulheres da sociedade para tomar chá de 

verdade. No lixo da praça foram encontradas 

várias peças de chá quebradas em miniatura 

e pedaços de bonecas com corpo de louça e 

pano. Eram brinquedos das meninas ricas. 

Pratos em louça importada recuperados na praça, 
exemplos de vasilhas caras e na moda em meados do 

século XIX. Fotogra  a: L. Ribeiro 

[ao jantar] nada falta, 

nem mesmo um esplêndido 

aparelho: vidros dourados e 

bela porcelana de beira verde 

com o nome do falecido esposo 

da dona da casa escrito em 

letras de ouro. (Comentário do 

Conde D’Eu, recebido em 1865 

para jantar por uma viúva 

residente entre Alegrete e 

Santana do Livramento. D’Eu, 

1981:124).
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Enquanto tomavam chá, as 

esposas combinavam os casamentos 

futuros de seus fi lhos e fi lhas, 

prometiam ajuda nos interesses 

particulares desta ou daquela família 

e podiam até discutir os negócios de 

seus maridos, interferindo neles depois 

através de aconselhamentos. Entre 

trocas de receitas e fofocas, durante o 

chá da tarde as senhoras discretamente 

forjavam alianças familiares, faziam 

intriga e política. E suas fi lhas eram 

treinadas desde cedo, brincando de 

bonecas, a serem senhorinhas elegantes 

que recebiam as amigas para o chá.

As peças em louças eram vendidas 

em conjuntos e havia um hábito curioso, 

próprio de quem vive em abundância 

e prosperidade, de comprar aparelhos 

novos de jantar e chá quando algumas 

peças se quebravam e os conjuntos 

fi cavam incompletos. Aparelhos 

desfalcados eram substituídos com 

muita rapidez (dado às escravas ou 

Fragmentos de xícara, pernas de bonecas e jarra 
em miniatura, exemplos de brinquedos em louça 
encontrados nas escavações da Praça Pedro Osório. 
Fotogra  a Daniele Borges Bezerra.
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trabalhadoras livres, por exemplo) numa ânsia de consumo que, de lá pra cá, não 

apenas se acelerou quanto se expandiu por todas as classes sociais. Pense, por 

exemplo, na facilidade com que desejamos comprar coisas novas para substituir 

algo que ainda tem uso, ainda funciona, mas que nós achamos que está “velho”, ou 

“feio”, ou “ultrapassado”. E lá vamos nós comprar coisas novas, da moda e sempre 

mais caras que aquilo que está em casa e ainda nos serve!     

 Enquanto há quase duas mil vasilhas em louças que informam sobre hábitos e 

práticas alimentares das pessoas ricas e brancas da cidade, há apenas um pequeno 

número de peças em cerâmica, menos de cem. Ao contrário das louças importadas, 

as cerâmicas encontradas na praça eram de fabricação regional, custavam barato, 

serviam para a preparação e o consumo de alimentos e eram utilizadas por muito, 

muito tempo. São panelas, tigelinhas, canecas, jarras e bacias. Suas bordas, fundos 

e interiores são cheios de marcas de uso constante. Essas peças somente eram 

Xícara, pires e bule em louça, cada peça pertencente a 
um diferente e luxuoso aparelho de chá, recuperados 

nas escavações da praça. Fotogra  a: L. Ribeiro
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substituídas quando se quebravam de modo a não ser mais possível usá-las. Seus 

pequenos tamanhos evocam a alimentação de pequeno número de pessoas e não a 

preparação ou serviço de refeições para grande número de pessoas das festas das 

famílias brancas dos casarões. 

Tais cerâmicas são associadas às 

outras famílias que se formavam nos 

casarões da cidade, famílias compostas 

não necessariamente por laços de sangue, 

mas de solidariedade, afeto e cuidado. 

Essas peças nos remetem a outras pessoas 

que habitavam a volta da praça: as 

pessoas negras escravizadas que também 

viviam nos terrenos dos casarões. Famílias 

formadas por pessoas que se valiam 

dos momentos em que estavam juntas – 

enquanto comiam, cuidavam de crianças 

e doentes, contavam histórias, rezavam, 

etc. – para se formar e se relacionar 

entre si enquanto pessoas, enquanto 

seres humanos, e não mercadoria ou 

propriedade. Além da praça, essas 

cerâmicas aparecem também nos pátios 

traseiros dos casarões, que também foram 

escavados pela equipe de arqueologia 

entre 2003 e 2006. Esses locais, os quintais 

e alojamentos das pessoas cativas, eram 

os principais espaços para expressão e 

desenvolvimento de práticas culturais 

dos grupos escravizados.

Fragmento de corpo de pequena panela 
de cerâmica. Repare na mancha escura na 

superfície externada peça. Trata-se de fuligem 
acumulada por uso constante no fogo. 

Fotogra  a Daniele Borges Bezerra.
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As mulheres escravizadas tomaram pra si o estabelecimento de redes sociais 

onde o parto de crianças, o cuidado dos pequenos, idosos e doentes, além de 

outras tarefas feitas para si e não para os senhores e senhoras brancos, eram 

realizadas coletivamente. Essas mulheres desempenhavam um papel fundamental 

na reprodução social, ensinando meninos e meninas estratégias de sobrevivência 

e práticas culturais, criando um ambiente estável e seguro para a formação de 

pessoas. O espaço familiar que era possível criar e manter sob a escravidão, 

incluindo as práticas alimentares que ali se davam, atuou de modo fundamental na 

existência e resistência dessas pessoas durante a escravidão. A elas agradecemos 

por sua rebeldia cotidiana que se manifestava em cada música, cada canto, cada 

oração e cada palavra de matriz africana que elas ensinaram às crianças negras 

e às crianças brancas que cuidavam. Por cada adaptação, cada novo ingrediente, 

cada novo sabor que elas incluíram na alimentação de suas famílias e das famílias 

brancas. 

Reconstituição de tigela e bacia em cerâmica 
artesanal recuperadas nas escavações da praça 
Pedro Osório. 
Projeções: Bruno Leonardo Ricardo Ribeiro
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A alimentação é uma das práticas cotidianas que mais favorece o 

estabelecimento e a manutenção de laços sociais, senão pelas oportunidades de 

conversação que os ajuntamentos para comer oferecem, por todo o cuidado e afeto 

que a alimentação envolve – cuidado com coisas, com pessoas, com as divindades. 

A alimentação é social e sua produção também esteve diretamente ligada à criação 

cultural e formação de identidades negras sob a escravidão. As vasilhas cerâmicas 

encontradas na Praça Pedro Osório de hoje são então um guia para construir 

narrativas sobre mulheres negras de ontem, que nos escuros alojamentos dos ricos 

e brancos casarões oitocentistas preparavam alimentos para consolar, alegrar e 

fortalecer corpos e espíritos. Para fazer comida para humanos e Orixás. Como os 

quindins, o doce preferido de Oxum.

Reconstituição de panelas em cerâmica artesanal 
recuperadas nas escavações da praça Pedro Osório. 
Projeções: Bruno Leonardo Ricardo Ribeiro

“Diz a lenda que uma escrava desejava muito 

engravidar e não conseguia, então prometeu a 

Oxum que lhe daria uma quantia de cem quindins 

caso tivesse um  lho. E ela conseguiu engravidar. 

Então, até hoje o quindim é o doce da mãe Oxum.” 

Mãe Ondina de Xangô, em relato à Marília Kosby 

(KOSBY, 2015:21) 
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Nestes últimos séculos, 

enquanto as pessoas nasciam e 

morriam na cidade, os lugares 

onde elas dormiram, comeram, 

trabalharam e se divertiram, enfi m, 

os lugares onde elas viveram, 

permaneceram, algumas vezes 

modifi cados, aterrados, destruídos, 

mas nunca completamente mortos. 

Debaixo de camadas e camadas de 

terra e entulho sempre pode haver 

alguma coisa, algum material que 

testemunha um feitio da cidade que 

hoje, aparentemente, se perdeu. 

Isso acontece porque onde houve 

gente haverá provas materiais de sua 

existência. É por isso que vira e mexe 

nos deparamos com alguma manchete 

impactante nos noticiários do tipo 

“ruínas antigas são descobertas 

nas obras do metrô na cidade”, 

ou “obras do estacionamento de 

Shopping Center revelam antiga 

aldeia indígena”.  O tempo passa, 

os sedimentos se acumulam e as 

evidências da vida humana fi cam lá, 

guardadas, dormindo, para voltar a 

se relacionar com as pessoas quando 

alguma equipe de arqueologia as 

desenterra. Nessas ocasiões se abre 

uma janela, no caso uma praça, 

para o passado. Então as peças são 

recolhidas, cuidadas e estudadas 

para enfi m nos informar – “conversar” 

conosco – sobre as vidas e os costumes 

daquele lugar no passado. Nesses 

momentos temos a oportunidade 

de lembrar (ou aprender) o que foi 

esquecido do viver na cidade.  
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As populações Guarani 

chegaram às margens da Laguna 

e às fl orestas da Serra do Sudeste 

ainda em torno do século XII, 

quando começaram seu processo 

de expansão territorial em direção 

à planície costeira da Laguna dos 

Patos. Iniciou-se, neste momento, 

um processo de interação com os 

grupos construtores de cerritos 

que habitavam tradicionalmente 

as áreas úmidas e alagadiças às 

margens da Laguna e seus afl uentes, 

desde, pelo menos, 2400 anos 

atrás (para mais informações, 

ver o capítulo: Cerritos e grupos 

cerriteiros no sul da América do 

Sul). Um segundo momento de 

intensifi cação de ocupação destes 

espaços é conhecido e teve um forte 

impacto na confi guração social do 

ambiente pampeano e costeiro. 

Trata-se da chegada dos novos 

imigrantes europeus no século XVI 

e, posteriormente, no século XIX. 

Primeiro espanhóis e portugueses, 

depois italianos, alemães e 

franceses na região da Serra dos 

Tapes incorporaram uma nova visão 

de mundo que se refl etiu no uso 

sistemático da mata atlântica. Com 

um comportamento exploratório dos 

ambientes naturais para a preparação 

de áreas de plantio, tornou-se 

prática comum o enfrentamento 

direto desses imigrantes do velho 

mundo com os refugiados indígenas 

que habitavam as matas da Serra.

Rafael Milheira é formado em História, com mestrado e doutorado 

em arqueologia. Trabalha com temas de arqueologia, buscando 

desconstruir a historiografia tradicional que relega as populações 

indígenas à margem da história. Como arqueólogo, milita na 

causa da preservação dos espaços de memória (chamados sítios 

arqueológicos) dessas populações que ocuparam o Pampa muito 

antes da chegada dos colonizadores europeus. Apaixonado pela 

profissão e pelo Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas, o Xavante.

1 Texto originalmente publicado 
em Milheira (2014), adaptado e 
resumido. 
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Assassinados, aprisionados, 

aldeados e culturalmente ameaçados 

ao longo da História, os grupos Guarani 

e as demais populações indígenas 

da região resistiram através de 

diferentes estratégias. Não somente a 

documentação histórica escrita atesta 

essa resistência, mas outros elementos 

também demonstram essa continuidade. 

A paisagem e seu repertório toponímico 

(nome dados aos lugares, como morros 

e rios), por exemplo, manifesta a forte 

presença indígena na região. Laguna dos 

Patos e Serra dos Tapes, ambos estratos 

geográfi cos pertencentes ao bioma 

pampa do sul do Brasil, que focamos 

neste estudo, denotam perfeitamente 

a importância dos nomes incorporados 

à paisagem meridional, pois, tanto os 

termos Patos como Tapes sugerem uma 

origem indígena (VON IHERING, 2003 

[1907]). A própria cidade de Pelotas, 

cujo nome provém de uma embarcação 

feita de couro amplamente utilizada 

pelas populações que habitavam a 

margem da Laguna dos Patos tem 

uma grande contribuição ameríndia 

em sua formação, porém, bastante 

negligenciada pela historiografi a 

tradicional.

De fato, a história das populações 

Guarani na Laguna dos Patos, assim 

como em toda porção sul do Estado do 

Rio Grande do Sul é pouco conhecida 

e raramente incorporada aos discursos 

históricos ofi ciais. Os relatos sobre as 

populações indígenas pré-coloniais 

raramente ultrapassam as primeiras 

páginas dos livros de história regional, 

sendo geralmente tema incorporado 

em capítulos relativos aos “primeiros 

habitantes da terra”. Tratados como 

habitantes de uma natureza intocada, os 

grupos indígenas, idílicos, romantizados 

e idealizados como elementos naturais, 

compõem narrativas históricas apenas 

para justifi car a posse da terra pelas 

populações do velho mundo a partir do 

século XVI e XVII.  

Tanto portugueses como espanhóis 

viram as populações indígenas, ora 

como aliadas, ora como empecilho às 

estratégias de dominação territorial. 

Forçosamente integrados ao modo 

de vida colonial, Carijós, Tapes, 

Patos, Charruas e Minuanos – índios 

de diferentes etnias –foram sendo 

incorporados à vida dos campos, da lida 

do gado, da vida nas charqueadas, nos 

aldeamentos missionários, nos fortes 

e nas ruas dos aglomerados urbanos 

em formação a partir dos séculos XVII 

e XVIII. Sofreram perdas territoriais 

signifi cativas, buscando estratégias de 
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aldeamento e refúgio como maneiras 

de manter-se existindo através de um 

histórico de rupturas. Se atualmente 

a presença ameríndia é limitada, em 

grande medida, à nomenclatura dos 

acidentes naturais e em limitadas 

terras que acolhem pequenas famílias, 

no passado, a presença indígena foi 

massiva e bastante complexa em 

termos culturais. Dados arqueológicos 

têm demonstrado que a ocupação 

indígena no pampa gaúcho ultrapassa 

um período de dois mil anos. A ocupação 

Guarani mais recente não deve ter 

ocorrido antes de 900 anos atrás. A 

documentação histórica registra a 

presença dos Carijó ainda no século XVI, 

período de intensifi cação dos processos 

confl itivos nos quais esses grupos 

foram envolvidos após a chegada das 

populações europeias. Seguindo nesta 

linha, documentos históricos também 

apontam para uma inserção conturbada 

na vida urbana pós século XVIII na 

região. Atualmente, o sul do Estado 

do Rio Grande do Sul comporta alguns 

focos de aldeamentos Mbyá-Guarani, 

como a aldeia da Pacheca, no município 

de Camaquã, e o Kapi’i Ovy , no Morro 

Farroupilha, no município de Pelotas 

(LIEBGOTT, 2010).

Imagem de satélite com a localização dos sítios arqueológicos (Guarani e Cerritos) no município de 
Pelotas e Capão do Leão. Base: Google Earth 2018. Elaboração: Rafael Milheira.
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No período que antecede 

à ocupação europeia na região 

pampeana são conhecidas dezenas de 

localidades que se referem às antigas 

aldeias e acampamentos dos grupos 

Guarani. Na região do município 

de Pelotas foram mapeados até o 

momento 22 sítios arqueológicos 

Guarani que remontam às antigas 

aldeias e acampamentos localizados 

na margem da Laguna dos Patos e na 

Serra do Sudeste. Os sítios estudados 

têm datações que giram em torno de 550 anos atrás, monstrando que a ocupação 

Guarani é mais antiga que a colonização europeia e que as terras altas da serra 

e as terras baixas da Lagoa compõem o território tradicional de ocupação desses 

grupos indígenas, conhecido na sua língua como teko’á. Trata-se de um território, 

portanto, com duas porções ambientais integradas: 

a) A serra, onde se encontram aldeias em áreas de topo de morro e 

meia encosta. Nesta região, os Guarani poderiam desenvolver com plenitude suas 

formas de cultivo, diversifi cando sua 

dieta alimentar, complementando, 

possivelmente, com recursos lacustres 

provenientes do litoral, através de 

uma esfera de interação de bens e 

alimentos, operada pelas relações de 

mutualidade entre parentes e chefi as 

que integram o território de domínio. 

Nossa hipótese de trabalho é que na 

Serra, devido ao tipo de ambiente 

em que os Guarani estariam melhor 

Os Guarani

Contexto de estrutura funerária esca-
vada em um sítio aldeia Guarani locali-
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adaptados, habitariam as chefi as 

mais antigas e tradicionais, com 

maior poder de infl uência e decisão 

sobre as distintas esferas do teko’á. 

Seria a região onde o território de 

domínio estaria melhor consolidado 

e estruturado por uma ocupação 

mais antiga; de onde teria partido, 

inclusive, o processo de expansão em 

direção ao litoral.

b) No litoral, por sua vez, se 

encontram aldeias e os acampamentos 

à margem da laguna. No litoral os 

Guarani poderiam ter acesso a recursos 

lacustres, sobretudo os distintos tipos de frutos do mar que complementariam a dieta 

alimentar dos aldeamentos, contribuindo para o equilíbrio econômico do sistema 

de ocupação Guarani. Como se trata de uma área possivelmente ocupada para 

complementar um processo de expansão 

territorial de origem serrana, a porção 

litorânea do teko’á do arroio Pelotas 

pode ser pensada também como uma 

área periférica do território de domínio 

regional. Neste espaço “marginal” 

as chefi as de menor prestígio teriam 

assumido uma postura de negociação 

não necessariamente belicosa frente aos 

grupos construtores de cerritos, habitantes 

das terras baixas litorâneas há mais de 

dois mil anos. A interação política com 

os cerriteiros pode ter sido fundamental 

para que os grupos Guarani aprendessem 

práticas de manejo fl orestal nos terrenos 
Escavação de área de piso de habitação em sítio 
Guarani.  Foto: Acervo LEPAARQ

Urna Funerária escavada em sítio aldeia Guarani locali-
zado na serra do Sudeste, Pelotas-RS.

Fotos: Acervo LEPAARQ



155

Rafael Guedes Milheira

com menor produtividade agrícola do litoral, assim 

como adquirissem conhecimentos importantes sobre 

os pontos estratégicos para otimizar a captação 

dos recursos lacustres, sabedoria que requer um 

amplo reconhecimento do potencial paisagístico e 

ambiental da região de ocupação.

Este processo de expansão do território de 

domínio Guarani iniciado em torno do século XII e que 

se intensifi ca ao redor dos séculos XV e XVI, partindo 

do interior serrano em direção ao litoral, teria sido 

“barrado” pela chegada das populações do velho 

mundo, ainda no século XVI e, mais fortemente, a 

partir do século XVII. As práticas belicosas e violentas, 

historicamente conhecidas, que foram desenvolvidas 

pelos europeus para a captura de escravos e para o 

domínio territorial geraram um ambiente de terror 

e genocídio na região, não fugindo à regra geral 

conhecida em todo litoral brasileiro.

As antigas aldeias e 
acampamentos dos grupos 

Guarani na região

O território Guarani (teko’á) 

era composto por duas porções 

ambientais integradas: 

a) A serra, onde se encontram 

aldeias em áreas de topo de 

morro e meia encosta e onde 

os Guarani desenvolviam 

diferentes cultivos agrícolas. 

Na Serra, devido ao tipo de 

ambiente em que os Guarani 

estariam melhor adaptados, 

habitariam as che ias mais 

antigas e tradicionais, com 

maior poder de in luência 

e decisão sobre as distintas 

esferas do teko’á. Seria a 

região onde o território de 

domínio estaria consolidado e 

estruturado por uma ocupação 

mais antiga; de onde teria 

partido, inclusive, o processo de 

expansão em direção ao litoral.
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Os relatos etnográfi cos de cronistas, viajantes 

e pesquisadores apresentam um panorama de 

ocupação dos índios Guarani na região da Laguna 

dos Patos já a partir do século XVI em áreas bastante 

amplas. De acordo com o historiador John Monteiro, 

nesse período, a região litorânea entre a Laguna 

dos Patos e Cananéia era ocupada pelos Carijós. 

Regionalmente os Guaranis eram denominados Tapes, 

enquanto que nas margens da Laguna dos Patos eram 

também denominados Arachãs ou Arachanes. 

Segundo as pesquisas de Ester Gutierrez, 

os Tapes foram descritos em função das guerras 

travadas em defesa de suas terras ainda no século 

XVIII, quando se instalavam no litoral de Rio 

Grande as primeiras ocupações coordenadas pelo 

brigadeiro José da Silva Pais, que pretendia fundar o 

presídio Jesus-Maria-José, expulsar os espanhóis de 

Montevidéu e terminar com o bloqueio à Colônia do 

Sacramento. A fundação de Rio Grande em 1737 só 

foi possível quando Silva Pais auxiliou na formação 

de duas defesas à margem do canal São Gonçalo: 

uma no passo da Mangueira e outra no arroio. Na 

manutenção dessas defesas Cristóvão Pereira 

envolveu-se em lutas contra os Tapes, conforme as 

crônicas de Simão Pereira de Sá: 

b) No litoral, por sua vez, 

se encontram aldeias e os 

acampamentos à margem da 

laguna. No litoral os Guarani 

poderiam ter acesso a recursos 

lacustres, como pescado e 

plantas. Como se trataria de 

uma área mais nova, ocupada 

a partir da serra, pode ser 

pensada também como uma 

área periférica do território de 

domínio regional. Neste espaço 

“marginal” as che ias de menor 

prestígio teriam assumido 

uma postura de negociação 

não necessariamente belicosa 

frente aos grupos construtores 

de cerritos que lá habitavam 

há mais de dois mil anos. Com 

os cerriteiros, os Guarani 

talvez tenham aprendido sobre 

práticas de manejo nos terrenos 

com menor produtividade 

agrícola do litoral, assim 

como podem ter adquirido 

conhecimentos sobre os bons 

lugares para pescaria e coleta de 

plantas, barro e pedras. 

A História e o presente dos Guarani na 
região de Pelotas
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“Os tapes mais escandalizados que 

temerosos entraram por vingança a afugentar 
e debandar o gado vacum, que cobria a 
fertilíssima campanha(...) e com tanta fortuna 

que cabendo mais de cem tapes a cada 
português, (...). Abalizaram meia légua de terra 
a seu costume bárbaro para a escaramuça, e 

com todas as vantagens, brandindo as lanças, 
entraram na peleja, que não foi refutada 
dos nossos, por não perderem fugindo, o que 

haviam ganho pelejando. Depois de durar 
largas horas a batalha, perderam terreno 
e, feridos das nossa espadas, conheceram 

os perigos e se retiraram com tanto medo e 
confusão que nos deixaram com os mortos um 
importante despojo de cavalos, gado e bestas 

muares, o que tudo foi com muitos prisioneiros 
ao alojamento do Coronel, o qual honrou o 
valor com boas palavras e estimou a vitória por 

nos custar o excesso, e desigualdade, só sete 
feridos e um morto.” (PEREIRA DE SÁ, 1969, p. 
101 apud GUTIERREZ, 2001). 

Através das incursões, os Tapes 

eram capturados e escravizados e 

trabalhavam nas diversas construções 

que se executavam no canal de Rio 

Grande e entorno. Foram usados na 

construção de dois núcleos populacionais 

distintos erguidos entre 1738 e 1749: o 

do Porto (atual cidade de Rio Grande), 

onde se situava o forte Jesus-Maria-José 

e algumas moradias; e o do Estreito.

Em 1758, foi doado o rincão de 

Pelotas a Tomaz Luíz Osório, por seus 

feitos na guerra Guaranítica, onde 

foram implantadas sete charqueadas, 

seis na margem esquerda do arroio 

Pelotas e uma na Laguna dos Patos. 

O rincão possuía os seguintes limites 

naturais: Laguna dos Patos; sangradouro 

da Mirim, atualmente chamado de 

canal São Gonçalo; arroios Pelotas e 

canal Correntes. Porém, a implantação 

do núcleo saladeril só se deu a partir 

de 1780, após a expulsão dos espanhóis 

(1763-1776) e do tratado de Sto. 

Ildefonso (1777) (GUTIERREZ, 2001, 

p. 41). Em 1780 a região de Pelotas é 

cotada para receber a Real Fazenda, 

devido às suas qualidades em termos 

de recursos naturais e pela presença de 

índios que poderiam ser usados como 

mão-de-obra.  

Nota-se, com este breve 

histórico dos séculos XVIII e XIX, que 

envolve a formação de Pelotas e seu 

desenvolvimento urbano, que os grupos 

indígenas passaram por uma série de 

rupturas culturais, sendo forçados a 

abandonarem seus locais de moradia 

tradicional, que foram mapeados 

arqueologicamente, para servirem de 

mão-de-obra nas estâncias de gado 

e construção dos povoados formados 

a partir do século XVIII. Além do uso 

dos indígenas “locais”, era comum 

que indígenas aprisionados em outras 

regiões do Brasil fossem trazidos para 
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incorporarem a mão-de-obra local e a 

defesa das povoações. 

Juntamente à perda territorial 

por parte dos grupos indígenas houve 

uma queda demográfi ca brutal na 

região registrada no início do século 

XIX. Um censo que demonstra o baixo 

número de indígenas na região foi 

apresentado por Saint Hilaire, quando 

de sua visita à Capitânia do Rio Grande 

do Sul (atual município de Rio Grande). 

Informado pelo cura da paróquia de 

Rio Grande, esta capitânia teria em 

1819: “5.125 indivíduos, a saber: 1.195 

brancos, 1.388 brancas, 17 índios, 26 

índias, 61 mulatos livres, 98 mulatas 

livres, 32 negras livres, 38 negros 

livres, 1.391 negros e mulatos escravos, 

879 negras e mulatas escravas”. Esses 

números podem ter sido limitados à 

contagem de pessoas na área limítrofe 

da zona urbana em formação, sendo 

as comunidades indígenas interioranas 

descartadas do censo. Em função das 

datações arqueológicas em cerritos 

localizados no município de Rio Grande 

apresentarem ocupações em torno 

de 200 A.P. e pela grande quantidade 

de vestígios arqueológicos regionais, 

esperaríamos uma quantidade maior de 

indígenas recenseados, o que demonstra 

que há um descompasso bastante claro 

“Os tapes mais escandalizados que 

temerosos entraram por vingança 

a afugentar e debandar o gado 

vacum, que cobria a fertilíssima 

campanha(...) e com tanta fortuna 

que cabendo mais de cem tapes a 

cada português, (...). Abalizaram 

meia légua de terra a seu costume 

bárbaro para a escaramuça, e com 

todas as vantagens, brandindo as 

lanças, entraram na peleja, que 

nãofoi refutada dos nossos, por não 

perderem fugindo, o que haviam 

ganho pelejando. Depois de durar 

largas horas a batalha, perderam 

terreno e, feridos das nossa espadas, 

conheceram os perigos e se retiraram 

com tanto medo e confusão que 

nos deixaram com os mortos um 

importante despojo de cavalos, gado 

e bestas muares, o que tudo foi com 

muitos prisioneiros ao alojamento do 

Coronel, o qual honrou o valor com 

boas palavras e estimou a vitória por 

nos custar o excesso, e desigualdade, 

só sete feridos e um morto.” 

(PEREIRA DE SÁ, 1969, p. 101 apud 

GUTIERREZ, 2001).
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poder e da ordem social, pois: “um dos 

maiores objetivos destas instituições 

seria o de tirar de circulação das ruas os 

indesejados, os desordeiros, os pobres” 

(AL-ALAM, 2008, p. 85).

A Casa de Correção Pelotense 

localizava-se à beira do arroio Santa 

Barbara, na zona da “Cerquinha”, 

assim como a forca que fora constituída 

na antiga Praça das Carretas (atual 

Praça dos Enforcados), estabelecida 

ali em 1850, próximo de onde foram 

registradas aldeias indígenas ainda 

no século XIX. Esta região recebeu 

investimentos municipais: 

“(...) num áto de reconhecimento e de 
justiça, a mandar levantar, alto atêrro, em torno 
da área que ocupavam, a fi m de que quando as 

águas do arroio fi casse cheio e transbordante, 
não fosse prejudicar as habitações dos nativos 
(...) como esses acampamentos fi cassem por de 

traz das “Cercas”, fi cou por isso denominado 
‘Cerquinhas’” (CASTRO, 1944).

Com a implantação da Casa de 

Correção e da forca nesta localidade 

e com o estabelecimento do aparato 

de controle social em seu entorno, a 

administração pública buscou ordenar e 

controlar essa zona marginal da cidade. 

Esta interpretação leva a crer que as 

comunidades indígenas remanescentes 

localizadas naquela área estavam 

sujeitas ao mesmo tipo de preconceito 

entre os dados arqueológicos e os dados 

históricos. 

Escravizados, aprisionados, 

fugitivos e utilizados como mão-de-

obra, os indígenas que sofreram esse 

processo de violência étnica passaram a 

engrossar a massa de pobreza da cidade 

de Pelotas, somando-se a homens 

livres, negros fugidos e alforriados. 

É interessante notar que já no século 

XIX há um aumento considerável de 

investimentos da administração pública 

na cidade de Pelotas, quando esta ainda 

era a Vila São Francisco de Paula, para 

a manutenção da ordem social e urbana 

e controle dos “criminosos”, categoria 

na qual muitos indígenas foram 

enquadrados. Um ofício da Câmara 

relata ao Presidente da Província que 

uma força de 457 soldados na ativa e 95 

na reserva formavam a Guarda Municipal 

(AL-ALAM, 2008, p. 65). Nota-se com isso 

um aumento no interesse em controlar 

os “criminosos”, que seriam, de acordo 

com a Câmara, “homens da fronteira, 

pessoas desconhecidas e escravos” (AL-

ALAM, 2008, p. 66). O investimento só 

aumenta com o tempo. Em 1840-50 já 

se fala de um corpo Policial e não mais 

uma Guarda Municipal que se soma à 

Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, 

como aparelhos de manutenção do 
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social, sendo sua existência focada pelos 

administradores como uma ameaça 

urbana. Porém, não estavam de todo 

isoladas, pois segundo Al-Alam (2008), 

havia circulação rotineira de pessoas 

em embarcações e comerciantes, e, 

até mesmo, era comum a prática das 

lavadeiras na margem do arroio. 

Isto reforça ainda mais a ideia de 

integração de indígenas à malha urbana 

em formação no século XIX, os quais, na 

mesma lógica de servirem como mão-de-

obra, passaram a incorporar postos de 

trabalho “legalizado”, como demonstra 

novamente AL-ALAM (2008, p. 89), ao 

comentar que 11 índios policiais foram 

internados na Santa Casa de Misericórdia 

de Pelotas entre1849-1855. Esta prática 

de incorporar indivíduos indígenas no 

corpo policial da cidade também foi 

relatada por Euclides Franco de Castro, 

em uma crônica sobre a história de 

Pelotas publicada no jornal Princesa do 

Sul (1944, p. 19):

 “Ezequiel Franco possuía as suas custas 

12 índios para o serviço policial da cidade e 
para capturar escravos foragidos. Naquela 
época, como o serviço de vigilância policial era 

determinado em lei e prestado gratuitamente 
por particulares, houve quem se aproveitasse 
dos seus índios para esse mister. (...) Havia 

índios pagos por particulares para esse serviço 
(...)”

O contrário também ocorria, 

comumente indígenas se tornaram 

“criminosos”, pois, segundo Al-Alam 

(2008), conforme o registro de entrada 

e saída de presos internados na mesma 

instituição hospitalar, entre os anos de 

1848 e 1853, 2 (6,9%) eram índios. 

Atualmente na Serra dos Tapes, 

na localidade da Colônia Santa Helena, 

Rincão da Cruz, 8º Distrito do município 

de Pelotas, localiza-se a terra indígena, 

não homologada, denominada na língua 

Mbyá-Guarani de Kapi’i Ovy (Capim 

Verde).A área possui aproximadamente 

23 hectares, distando cerca de três 

quilômetros da região central da 

Colônia Maciel e oito quilômetros da 

BR 392. A área ocupada pela família, 

“(...) num áto de reconhecimento 

e de justiça, a mandar levantar, 

alto atêrro, em torno da área que 

ocupavam, a  m de que quando 

as águas do arroio  casse cheio e 

transbordante, não fosse prejudicar 

as habitações dos nativos (...) como 

esses acampamentos  cassem por 

de traz das “Cercas”,  cou por isso 

denominado ‘Cerquinhas’” (CASTRO, 

1944).
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incluindo casas e roça, tem menos de 

um hectare, na encosta de um morro. 

Segundo informações orais dispersas, 

o local é habitado com regularidade 

há cerca de 30 anos. A parentela 

que atualmente vive ali, o faz em 

condições de infraestrutura precária, 

sem comprometimento por parte dos 

órgãos governamentais responsáveis 

e por parte da sociedade em geral, 

mantendo-se apenas do sustendo de sua 

pequena roça e seu artesanato, assim 

como da solidariedade de alguns poucos 

vizinhos. Esta terra é formalmente um 

parque ambiental (Parque Farroupilha), 

sob responsabilidade do governo 

municipal, sem que seja feito qualquer 

tipo de investimento que auxilie as 

famílias que ali habitam.

“Ezequiel Franco possuía as 

suas custas 12 índios para o 

serviço policial da cidade e para 

capturar escravos foragidos. 

Naquela época, como o serviço 

de vigilância policial era 

determinado em lei e prestado 

gratuitamente por particulares, 

houve quem se aproveitasse dos 

seus índios para esse mister. 

(...) Havia índios pagos por 

particulares para esse serviço (...) 

(Princesa do Sul, 1944, p. 19)”
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Após esse relato histórico que procuramos traçar neste texto, em que 

fi ca claro que as relações confl ituosas entre os ocupantes do velho mundo 

e as populações indígenas foram bastante intensas do ponto de vista da 

violência física e moral, não surpreende que o Sul do Estado do Rio Grande do 

Sul tenha se tornado uma região onde a presença indígena foi “silenciada”. 

Por silenciamento entendemos não somente que as vozes indígenas foram 

caladas, pois, atualmente, poucos são os indivíduos que se identifi cam como 

índios e buscam seus direitos, mas, além disso, o silêncio a que nos referimos 

diz respeito também à historiografi a tradicional que insiste em desconsiderar 

a contribuição das populações indígenas no processo histórico regional. 

Como dito na primeira parte do texto, os livros de História regional 

quando se referem às populações indígenas os apresentam de uma forma 

extremamente resumida, raramente ultrapassando as duas ou três primeiras 

páginas introdutórias2. O índio é tratado nestes textos como o habitante original 

da terra, o selvagem, o bravio. Romanceado, o índio se torna um personagem 

que atua apenas no primeiro ato da peça histórica, cuja participação consiste 

em arrumar o palco e abrir as cortinas para o teatro da civilização - que se 

inicia no segundo ato. Basta um breve olhar sobre a historiografi a tradicional 

para vermos trechos que reforçam nossa argumentação, que relega o elemento 

indígena a um segundo plano no processo histórico pampiano. 

Conclusão
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Em seu livro intitulado 

“Sociogênese da Pampa Brasileira”, 

datado de 1927, o historiador 

renomado Fernando Osório escreveu 

o que podemos chamar de um tratado 

sociológico que narra a epopeia da 

formação da “raça” gaúcha, a qual se 

fundamenta, sobremaneira, nos atos 

heroicos de indivíduos europeizados, 

cuja força e bravura teriam sua origem 

na capacidade belicosa dos portugueses 

e espanhóis. Aos indígenas, na narrativa 

do autor, coube apenas sua função em 

servir de mão-de-obra e como peão de 

guerra: “(...) em nenhum outro território 

americano teve o índio, como no Rio 

Grande, incorporado espontaneamente 

a função social que exerceu, ao cabo de 

decênios nas milícias e no cenário das 

estâncias” (OSÓRIO, 1927, p.41-42). 

Após servir “espontaneamente” 

em sua função social em “defesa da 

Pátria Brasileira”, como quer o autor, 

o indígena lentamente deixa a cena 

social em prol da arianização da “raça 

gaúcha”: 

“Proclama-se, ainda hoje, que nenhum 

desequilíbrio étnico apresenta o Rio Grande, 
cujos habitantes são os mais arianizados do 
Brasil, bem como o fato, aqui insofi smável, 

da tendência, para a homogeneidade, com 
o predomínio das características nacionais, 
brasileiras, nos grandes grupos que representam 

oitenta por cento, talvez, da nossa população 
de origem estrangeira” (OSÓRIO, 1927, p. 42-
43).

É ainda interessante destacar 

uma nota colocada em sua obra, 

que remete ao trabalho de Oliveira 

Vianna, intitulado “Evolução do Povo 

Brasileiro”, de 1923. Nesta nota consta 

que 

“É rápida, no extremo-sul, a destruição 

da população negra. Em menos de um vintenio 
(quadro do recenseamento de 1872 a 1890) o 
seu coefi ciente, que é de 18,3 cai a 8,7, com 

uma grande redução, portanto, de 9,6%. Por 
sua vez, o elemento indígena conserva-se, por 
assim dizer, estacionário, apresentando mesmo 

uma pequena redução de 0,5. Ao passo que é 
magnífi co o movimento ascensional do tipo 
ariano, que, em 1872, representa quase 60% 

da população e que, em menos de vinte anos, 
em 1890, passa a representar os seus 70%. Mais 
26%, portanto, do que a média geral do país” 

(OSÓRIO, 1927, p. 42). 

2  Por exemplo ver os títulos que versam 
sobre a formação da cidade de Pelotas, 
cujas obras são frequentemente citadas 
na historiogra ia tradicional: Magalhães 
(1993, 2000) e De León (2011 [1993]).



“É rápida, no extremo-sul, a destruição 

da população negra. Em menos de um 

vintenio (quadro do recenseamento de 

1872 a 1890) o seu coe  ciente, que é de 

18,3 cai a 8,7, com uma grande redução, 

portanto, de 9,6%. Por sua vez, o 

elemento indígena conserva-se, por assim 

dizer, estacionário, apresentando mesmo 

uma pequena redução de 0,5. Ao passo 

que é magní  co o movimento ascensional 

do tipo ariano, que, em 1872, representa 

quase 60% da população e que, em 

menos de vinte anos, em 1890, passa 

a representar os seus 70%. Mais 26%, 

portanto, do que a média geral do país” 

“Proclama-se, ainda hoje, que 

nenhum desequilíbrio étnico 

apresenta o Rio Grande, cujos 

habitantes são os mais arianizados 

do Brasil, bem como o fato, aqui 

inso  smável, da tendência, para a 

homogeneidade, com o predomínio 

das características nacionais, 

brasileiras, nos grandes grupos 

que representam oitenta por cento, 

talvez, da nossa população de origem 

estrangeira” 
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A secundarização da presença 

indígena também é visível nos poucos 

museus da região, sobretudo nos museus 

da cidade de Pelotas. Por exemplo, o 

Museu Histórico da Bibliotheca Pública 

Pelotense, um dos principais da cidade, 

carece de uma narrativa sobre as 

populações indígenas que elucide a 

contribuição destas na conformação 

da História regional. O Museu Histórico 

da Bibliotheca Pública Pelotense é 

composto por um acervo bastante 

variado de instrumentos de culturas 

estrangeiras, assim como materiais 

que remontam à história gloriosa da 

região, a marginalização da história 

indígena não é diferente. Destacam-

se os objetos provenientes das Missões 

jesuíticas, objetos do século XIX, 

quadros, bustos de heróis da História, 

objetos de curiosidade pelo exótico 

como um narguilé Árabe e quatro urnas 

funerárias Guarani, pontas de fl echa 

pré-coloniais, bolas de boleadeira etc. 

Com certa conformação, poderíamos 

descrever o acervo do Museu Histórico 

da Bibliotheca Pública Pelotense como 

um “gabinete de curiosidades exóticas”, 

que combina diferenças, exotismos e 

objetos que não dialogam entre si, a 

não ser pelo simples fato de terem sido 

feitos pela mão humana.  

O silenciamento às vozes coincide 

com o apagamento das fontes históricas 

escritas e materiais da presença indígena 

na região, pois, além dos vestígios 

arqueológicos sistematicamente 

destruídos em nome do “progresso”, 

os documentos escritos raramente 

são conservados, contribuindo para a 

amnésia social e histórica. 

Em um contexto de condições 

historicamente desfavoráveis, os 

coletivos indígenas resistem às 

imposições do Juruá – homem branco 

-. Mesmo após centenas de anos ainda 

mantêm suas tradições, sua língua, 

seu sistema simbólico, sua arte: 

Resistem! Cabe às novas gerações 

de cientistas sociais e humanos 

apontarem o silenciamento e a amnésia 

social ideologicamente coordenadas, 

buscarem as fontes históricas escritas 

e materiais e darem ouvidos às 

reinvindicações dos direitos civis 

garantidos na Constituição brasileira 

aos grupos indígenas.
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Folha de Rosto: Cacimba da Nação. Bairro 
Areal Fundos, Pelotas/RS.
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Ledeci Lessa Coutinho, professora da rede estadual de educação, 

mestre em educação pela Ufpel, ativista há pelo menos 3 décadas 

do movimento negro pelotense, estudiosa da História e cultura 

africana presente em Pelotas, no estado e no país. Mulher negra. 

Mãe da Kizzy  e filha do seu Marcelo e da D. Nair. YaÕ filha de Iemanjá, 

da casa de Mãe Gisa de Oxalá.

A Cacimba da Nação é um 

antigo poço de água potável, uma 

cisterna, construída no bairro Areal, 

em Pelotas, há quase 200 anos, para 

o abastecimento da população. 

Hoje, a Cacimba da Nação é 

um objeto de identidade para a 

comunidade negra de moradores do 

bairro Areal Fundos. As morador as 

e os moradores da comunidade se 

relacionam com o lugar de uma 

forma diferenciada, frequentam-

no em situações específi cas e o 

mencionam em falas e expressões 

de reverência, indicando que o lugar 

materializa e simboliza sua história 

e suas constituições identitárias. 

Não é nenhuma novidade que a 

cidade de Pelotas é considerada o 

município com maior número de 

descendestes de escravizados do 

estado do Rio Grande do Sul. Esta 

população busca constantemente 

espaços que se transformam em 

lugares de resistência de memória 

e manutenção da história de seus 

antepassados. 

A Cacimba da Nação é uma 

estrutura arqueológica pertencente 

a uma comunidade tradicional e sua 

história.  Uma história que remonta 

ao menos até o início do século XIX. 

Com o povoamento da freguesia 

de São Francisco de Paula, a partir 

de 1815, tornou-se necessária a 

instalação de fontes de água potável 

para o consumo da população. 
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A partir de então, poços foram 

sendo escavados e as cacimbas 

públicas ofi cializadas pelas leis da 

Câmara Municipal.Estes trabalhos de 

abastecimento público de água potável 

eram fi nanciados por recursos originados 

das multas aplicadas pela Câmara, 

já que o governo da Província não se 

interessava pelas cacimbas (Arriada, 

1994). E a mão de obra construtora, era, 

evidentemente, negra e escravizada.

No Areal, a Cacimba da Nação 

foi construída na região mais próxima 

de onde foram instalados os primeiros 

galpões para o fabrico do charque. De 

acordo com estudo realizado pela ONG 

Viva o Charque, antes da confi guração 

atual, um canteiro circular de fl ores 

com 70cm de altura, o poço da cacimba 

tinha cerca de 4,5m de profundidade e 

mais de 2m de abertura na boca. Uma 

mureta de alvenaria e uma tampa de 

madeira com abertura marcavam o 

lugar da cacimba. Localizada em um 

descampado, no largo de encontro das 

avenidas Domingos José de Almeida, 

Barão de Corrientes e Rua Cap. Nelson 

Pereira, a cacimba abasteceu a 

população (negra e branca) por décadas 

e décadas.

Mesmo alterada totalmente em 1 http://www.vivaocharque.com.br/
cenarios/cacimbadanacao.php 

seu desenho original, a Cacimba da 

Nação hoje é ponto de referência para 

moradoras e moradores do lugar e está 

encravada em suas memórias afetivas. 

Sua localização geográfi ca, num bairro 

de ocupação tradicional por maioria 

negra, e seu nome, Cacimba da Nação, 

indica uma associação intrínseca da 

estrutura com a escravidão e com a 

população negra.

Um morador do bairro, 

identifi cado como seu João, aponta 

o desrespeito à memória negra no 

abandono e destruição dos objetos que 

fazem referência a sua história:

“(...) as cercas de pedra construídas pelos 
escravos, que ainda existem de lá onde eu vim 
com dez anos, tá ali um Fusca em cima, tá tapada 

ali, os escravo carregava as pedra, quebravam 
as pedras e faziam, bem direitinho... e de 
noite a corrente vinha no teu pé, o cadeado e 

a corrente, iam pro tronco, dormiam em cima 
de esteira de cipó, as negrinhas e o nego tudo 
amarrado. Chegava de manhã, eles tiravam o 

cadeado e capitão do mato vinha te tirá e onde 
tu andava, o capitão do mato andava atráis de 
ti” (Seu João, entrevista realizada em 08 de 

maio de 2017).
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Existem objetos que passam despercebidos ao olhar distraído dos historiadores 

pelotenses, principalmente aqueles em que as marcas da escravidão são mais 

visíveis, como é o caso da Cacimba da Nação. Assim se constrói uma geografi a que 

apaga a participação do povo negro na formação da cidade. Uma outra geografi a 

é possível quando buscamos desde dentro das comunidades negras, conhecer seus 

lugares e objetos de memória. Segundo informações de moradores locais, a cacimba 

foi uma das últimas construções da mão escravizada na região e serviu por longos 

anos de fonte de alimentação e saciedade de grande número de pessoas na área. 

Todo território apresenta objetos simbólicos que lhe dão signifi cado (Santos, 2006). 

O ato de recuperar este espaço como símbolo da resistência e da presença negra 

na comunidade é um comportamento orientado para atingir fi ns e objetivos que 

passam pela preservação da memória da escravidão em Pelotas.

“(...) as cercas de pedra construídas 

pelos escravos, que ainda existem 

de lá onde eu vim com dez anos, tá 

ali um Fusca em cima, tá tapada 

ali, os escravo carregava as pedra, 

quebravam as pedras e faziam, bem 

direitinho... e de noite a corrente 

vinha no teu pé, o cadeado e a 

corrente, iam pro tronco, dormiam 

em cima de esteira de cipó, as 

negrinhas e o nego tudo amarrado. 

Chegava de manhã, eles tiravam o 

cadeado e capitão do mato vinha te 

tirá e onde tu andava, o capitão do 

mato andava atráis de ti” 
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A cacimba pública servia a todos, principalmente àquelas pessoas que 

não possuíam em suas propriedades fontes de água na quantidade ou qualidade 

necessária. Na memorável seca de 1943 o Arroio Pelotas salgou e as cacimbas 

particulares secaram em todo Areal A Cacimba da Nação foi a única fonte de água 

potável que resistiu à estiagem. As moradoras e os moradores da comunidade ainda 

hoje falam da cacimba não ter salinizado nessa seca. Possivelmente esse é um 

dos episódios que motiva o apreço que a população mais antiga do Areal dedica à 

cacimba, sentimento transmitido pela tradição oral aos seus descendentes. Famílias 

inteiras, por gerações, construíram suas vidas no entorno da memorável cacimba, 

utilizando-a para uso doméstico, saciar a sede nas madrugadas, no retorno das 

festas, refrescando-se com suas águas nos dias de calor.

Contam moradoras e moradores que quando a administração pública, através 

da subprefeitura do Areal, iniciou o aterramento da Cacimba da Nação, a exemplo 

de outras na cidade, houve um movimento popular que impediu a sua destruição. 

A solução encontrada foi aumentar a mureta de proteção e aterrar o poço, 

transformando a cacimba em uma fl oreira. 

Na atualidade um grupo de jovens se dedica à recuperação da história da 

Cacimba como espaço de preservação da memória da história negra em Pelotas. 

As pessoas continuam se reunindo ao redor da Cacimba da Nação, em momentos 

de festas e confraternização coordenada por um grupo de samba de raiz chamado 

Amigos do Sereno. O grupo é composto por jovens que nasceram e vivem na 

comunidade do Areal Fundos. Estes encontros são celebrados com muito samba e 

vêm se constituindo como um lugar de resistência e preservação da memória de 

seus antepassados.

O interesse pela recuperação da Cacimba da Nação surge entre os jovens 

a partir do conhecimento do Plano Diretor da Cidade de Pelotas (Lei5502/2008), 

quando o Areal é transformado em uma Área Especial de Interesse Cultural (AEIAC) e 

A Resistência Popular como meio de preservação histórica e 
reafirmação de identidade
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um Foco Especial de Interesse Cultural 

(FEIC). Vendo isso, os Amigos do 

Sereno decidiram em reunião criar uma 

atividade cultural que movimentasse o 

bairro Areal Fundos, que culturalmente 

estava esquecido, após o desmanche da 

Escola de Samba Estação Primeira do 

Areal. Pesquisaram naquela localidade, 

conversaram com os moradores mais 

antigos, os quais relataram a real 

importância da Cacimba da Nação 

para aquela comunidade. Assim a 

cacimba tornou-se um monumento 

de importância indescritível e de 

maior orgulho para as moradoras e os 

moradores que zelam com muito amor 

e carinho pelo local, que as pessoas 

mais velhas acreditam ser místico e 

abençoado e de muita força para a 

preservação de sua identidade.

No depoimento de Paulo Ricardo, 

membro do grupo Amigos do Sereno e 

morador da comunidade, fi ca explícita a 

importância deste objeto na construção 

de identidade do lugar:

“na verdade quase tudo se passa respeito 
da origem de nossos antepassados e nossa 
religiosidade... nossa educação é o que nos 

conduz a irmos em frente e podermos passar 
a diante... para nossos fi lhos... netos, nossas 
crianças que se tornaram jovens e adultos e 

para que não esqueçam o que foi e o signifi cado 
da cacimba do Areal pra nós...”

E continua na sua fala emocionada:

“Tomei muita água da própria... pois não 

tínhamos água encanada... eu e dois dos meus 
irmãos a tapamos por ordem do meu avô... 
lembro que quando a tapamos começamos a 

chorar, pois não teríamos mais aquela água 
salobra (salgada) e de cor azulada.. eu falando 
e me emocionando parece que voltei no 

tempo...”(Paulo Ricardo, entrevista realizada 

em 03 de setembro de 2017).

Outro componente do grupo 

Amigos do Sereno, Paulinho Conceição, 

fala também da importância da Cacimba 

para os moradores do Areal e de como 

a comunidade se mobiliza quando o 

assunto é falar deste objeto que os 

identifi ca e faz parte de suas vidas. Diz 

ele:

“(...) tenho notado quando toco no assunto 
com as pessoas mais velhas o clima muda 
do assunto é emoção naturalmente e bem 

visível toma conta das pessoas... não é àtoa 
que o monumento existe até hoje devido à 
manifestação do povo... pois tirar a Cacimba 

é tirar uma parte da vida dessas pessoas” 
(Paulinho Conceição, entrevista realizada em 

03 de setembro de 2017).



174

       Ledeci Lessa Coutinho

Enfi m, a meu ver não restam 

dúvidas de que a Cacimba da Nação 

é um objeto de constituição de 

identidade desta comunidade, que 

guarda muito de seus moradores, 

na sua maioria negra, que por 

longos anos vêm resistindo às 

tentativas de apagamento de suas 

memórias e da sua contribuição à 

formação do município de Pelotas 

e do estado do Rio Grande do Sul. 

A história da população negra nesta 

cidade ainda está sendo reescrita e 

nessa reescrita sua participação e 

protagonismo requerem olhares mais 

detalhados e aprofundados, pois 

se não nos determos em espaços e 

locais que eram frutos de construção 

da mão escrava, nossa história será 

defi nitivamente esquecida. 

“na verdade quase tudo se 

passa respeito da origem de 

nossos antepassados  e nossa 

religiosidade... nossa educação é o 

que nos conduz a irmos em frente 

e podermos passar a diante... 

para nossos  lhos... netos, nossas 

crianças que se tornaram jovens e 

adultos e para que não esqueçam o 

que foi e o signi  cado da cacimba 

do Areal pra nós...”

“[...] Tomei muita água da 

própria... pois não tínhamos água 

encanada... eu e dois dos meus 

irmãos a tapamos por ordem do 

meu avô... lembro que quando a 

tapamos começamos a chorar, pois 

não teríamos mais aquela água 

salobra (salgada) e de cor azulada.. 

eu falando e me emocionando 

parece que voltei no tempo...”
“(...) tenho notado quando toco 

no assunto com as pessoas mais 

velhas o clima muda do assunto 

é emoção naturalmente e bem 

visível toma conta das pessoas... 

não é àtoa que o monumento existe 

até hoje devido à manifestação do 

povo... pois tirar a Cacimba é tirar 

uma parte da vida dessas pessoas” 
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Que AMAA é esse?

O Acervo Multimídia de Arqueologia e Antropologia 

(AMAA) é um projeto do Laboratório de Estudos e Pesquisas em 

Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas 

(LEPAArq/UFPel). Seu objetivo é compartilhar, socializar, 

difundir. Compartilhar objetos e outros bens musealizados, 

retirando-os das caixas e vitrines que os guardam e levando-os 

para as telas de computadores, celulares e tablets. Socializar os 

conhecimentos produzidos na Universidade, distribuindo-os 

de modo que possam ser apropriados pelo maior número de 

pessoas e que possam servir de base ou apoio para a produção 

de novos entendimentos, novos conhecimentos. Difundir 

o patrimônio cultural para melhor conhecer, valorizar e, 

principalmente, avaliar criticamente as escolhas que fazemos 

– ou que são feitas por nós – acerca do que se de  ne como 

patrimônio. Com o AMAA queremos estimular re  exões 

e debates sobre cultura, ambiente e patrimônio. Que essas 

re  exões nos auxiliem a reconhecer e valorizar de onde viemos, 

a melhor compreender como estamos hoje e a instrumentalizar 

nossa luta pelo bem viver. Com mais respeito e amor, por favor. 
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