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“Se não aprendermos de uma vez por todas 
a agir na paisagem sem romper seu caráter 
essencial, sem eliminar os traços que lhe 
dão continuidade histórica, sem destruí-la 
definitivamente, cedo ou tarde vamos nos 
arrepender, mas será tarde demais. Nem 
sempre se sabe alterar, modificar, intervir 
sem destruir. E quando uma paisagem é 
destruída, a identidade desse lugar é 
destruída. E destruir a identidade de um 
lugar - e ainda mais quando se é incapaz de 
substituí-la por outra nova de valor 
comparável - é eticamente repreensível, tão 
repreensível quanto diminuir a 
biodiversidade do planeta”. 

 
JOAN NOGUÉ    (2001, p. 27) 
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RESUMORESUMORESUMORESUMO    

    

Esta dissertação aborda a interação entre os conceitos de paisagem e de 

patrimônio cultural, construindo uma leitura de paisagem cultural aplicável para o 

território da antiga Colônia Alemã de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.  O percurso de 

investigação busca a raiz das noções de patrimônio cultural e de paisagem, reconstruindo 

a trajetória histórica destes conceitos e de sua interação. Sustenta-se que o conceito de 

patrimônio cultural enfrenta uma recente mudança de paradigmas, em que o foco de 

interesse é deslocado dos objetos patrimoniais para os sujeitos (sociedade), 

evidenciando que o patrimônio cultural é construído socialmente. Busca-se construir, a 

partir da investigação teórica, um enfoque que possa auxiliar na identificação e 

interpretação do patrimônio e da paisagem da antiga Colônia com ênfase nos valores 

simbólicos e nas relações territoriais. Adota-se, por fim, um olhar de paisagem cultural 

sobre o território estudado, com foco no aspecto de temporalidade, com a construção 

de narrativas a partir de três grandes eixos temáticos. O estudo empreendido reconstitui 

o sentido de temporalidade da paisagem, estabelecendo laços de significados a partir das 

narrativas e elucidando os valores simbólicos compartilhados de alguns dos bens culturais 

do território da antiga Colônia Alemã de São Leopoldo. Valoriza-se a compreensão deste 

processo temporal em que a sociedade se relaciona com o passado e com o território, 

constituindo paisagens e construindo seu patrimônio cultural. 

 

PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: Paisagem, Patrimônio, Paisagem Cultural, Imigração Alemã. 

 

  



 

 

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

    

This dissertation discusses the interaction between the concepts of landscape and 

cultural heritage, elaborating a reading of cultural landscape applicable to the territory of 

the former German colony of São Leopoldo, in Rio Grande do Sul. The research path seeks 

the root of the notions of cultural and landscape heritage, Reconstructing the historical 

trajectory of these concepts and their mutual interaction. It is argued that the concept of 

cultural heritage currently passes through a renewal of paradigms, in which the focus of 

interest is shifted from the heritage objects to the subjects (society), evidencing that the 

cultural heritage is socially constructed. From the theoretical research, an approach is 

proposed to assist in the identification and interpretation of the heritage and landscape 

of the Old German Colony, emphasizing symbolic values and territorial relations. Finally, 

we adopt a cultural landscape look over the studied territory, seeking to contemplate a 

holistic and integrative approach, contemplating the role of landscape mediance and 

trajectivity. It also focuses on the aspect of temporality, proposing narratives consisting 

by primary and secondary sources, based on three major thematic axes. This study 

reconstitutes the sense of temporality of the landscape, establishing ties of meaning with 

the narratives and elucidating the shared symbolic values of the cultural heritage from 

former German Colony of São Leopoldo. The understanding of this temporal process in 

which society relates to the past and the territory is valued, constituting landscapes and 

building its cultural heritage. 

 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: Landscape, Heritage, Cultural Landscape, German Immigration. 
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CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 ––––    IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

A pauta da preservação do patrimônio cultural e da paisagem ocupa 

crescentemente um espaço crucial nas preocupações da sociedade, refletindo na 

perspectiva do planejamento urbano e regional. Mais do que um condicionante prévio, a 

paisagem é hoje considerada como um recurso para o urbanismo ou para as estratégias 

de ordenamento do espaço em diferentes escalas (BESSE, 2014, p. 07). Na perspectiva 

dos enfoques contemporâneos os conceitos de patrimônio e de paisagem se aproximam, 

sendo possível pensar o patrimônio sob a perspectiva da paisagem, e também a paisagem 

sob a perspectiva do patrimônio 

Os conceitos de patrimônio e paisagem foram combinados de forma consolidada 

a partir da inclusão da categoria Paisagem Cultural no contexto do Patrimônio da 

Humanidade da UNESCO (2003), ajudando a responder de forma pragmática ao 

problema da classificação das paisagens-patrimônio que não se encaixavam 

especificamente dentro de nenhum dos polos da dicotomia “natural – cultural” 

alimentada pelas convenções até então vigentes. A implantação desta categoria reavivou 

o debate conceitual e crítico sobre o tema, propiciando também a rediscussão de 

instrumentos de gestão, o que influenciou a formulação de novas políticas de 

preservação do patrimônio cultural e das paisagens. Possibilitou, ainda, combinar e reunir 

de forma inextricável aspectos materiais e imateriais dos bens culturais, muitas vezes 

pensados separadamente, bem como elucidar as interações significativas entre o homem 

e o meio ambiente natural (CASTRIOTA, 2013).  

No contexto europeu, a Convenção Europeia da Paisagem (2000) coletou e 

implantou algumas contribuições críticas à abordagem da UNESCO, orientando a 

proteção não apenas de paisagens excepcionais, mas tratando de uma política 

transversal a ser aplicada em todo o continente, tanto sobre áreas naturais, rurais, 

quanto urbanas e periurbanas. Na Convenção, a “Proteção da Paisagem” designa ações 

de conservação ou manutenção dos traços significativos ou característicos, justificadas 

pelo seu valor patrimonial resultante da sua configuração natural e ou da intervenção 

humana (CONSELHO DA EUROPA, 2000). 

A complexidade das interfaces entre paisagem e patrimônio - e a ampla produção 

teórica desenvolvida sobre estes dois conceitos isoladamente em seus campos de 
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influência ao longo dos tempos – sugere que os aportes da noção de paisagem para a 

preservação do patrimônio cultural podem ser muito mais enriquecedores do que a 

adoção de uma nova categoria patrimonial. Os limites deste uso como categoria já se 

manifestam numa simplificação de seu entendimento enquanto um “patrimônio em 

grande escala”, ou no entendimento simplificado da “paisagem cultural” como resultante 

do efeito modelador da cultura sobre o ambiente natural. Os cruzamentos e as arestas 

surgidas do contato entre os dois conceitos parecem encaminhar para a valorização dos 

aspectos simbólicos (os ditos “valores culturais”) como constitutivos dos próprios objetos 

e processos patrimonializáveis. 

Esta dissertação pretende investigar e explorar algumas das possíveis interfaces 

entre os conceitos de patrimônio cultural e paisagem, com fins de subsidiar uma 

abordagem com o olhar de paisagem cultural sobre o território da Antiga Colônia Alemã 

de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Brasil. 

Extensos estudos já desenvolvidos, em especial por influência da geografia 

cultural, investigam as origens da noção de paisagem, alguns destacando sua emergência 

na cultura oriental (BERQUE, 2009), outros vinculando-a ao surgimento do desenho de 

perspectiva no Renascimento (COSGROVE, 1985). A despeito de uma marcante 

proximidade com as artes visuais e com a ideia de “representação”, foi na Geografia que 

a paisagem foi instrumentalizada, desenvolvendo-se como ferramenta de análise 

socioespacial. Renegado por alguns e por outros supervalorizado, o conceito de paisagem 

chegou em alguns momentos a confundir-se com a própria Geografia. 

O conceito de paisagem caracteriza-se hoje por uma marcante polissemia, sendo 

empregado e desenvolvido por diferentes áreas de conhecimento e para fins bastante 

diversos e muitas vezes inconciliáveis. É um termo que também sofre certo desgaste 

semântico, havendo necessidade de esclarecer a que nos referimos quando o utilizamos 

(MADERUELO, 2006, p. 09). Besse (2014, p. 12) entende que existem pelo menos cinco 

problemáticas paisagísticas que coexistem no pensamento contemporâneo, que não se 

superpõe, mas eventualmente se articulam: 

[...]  a paisagem é considerada como uma representação cultural 
(principalmente informada pela pintura), como um território produzido 
pelas sociedades na sua história, como um complexo sistêmico 
articulando os elementos naturais e culturais numa totalidade objetiva, 
como um espaço de experiências sensíveis arredias às diversas formas 



3 

 

possíveis de objetivação, e como, enfim, um local ou um contexto de 
projeto  (BESSE, 2014, p. 12). 

Em geral, a noção de paisagem é marcada também pelas dicotomias humano-

natural, cidade-campo, sociedade-território, realidade-representação, cultura-natureza, 

atuando muitas vezes como definidor de um dos polos, ou em abordagens mais recentes, 

como conceito mediador entre os polos opostos. É neste sentido que Wylie (2007, p. 01) 

afirma que “paisagem é tensão”. 

Algumas contribuições importantes para a investigação das interfaces paisagem-

patrimônio desenvolveram-se sob a influência filosófica da fenomenologia. Sob a matriz 

do pensamento filosófico de Heidegger e de Husserl, e das teorias da percepção de 

Merleau-Ponty e de “lugar” de Yi-Fu Tuan, o arqueólogo Christopher Tilley (1994) 

desenvolveu sua fenomenologia da paisagemfenomenologia da paisagemfenomenologia da paisagemfenomenologia da paisagem, fortemente tátil, marcada pelo movimento 

sobre o território e pelas relações entre os lugares. Numa direção semelhante, Tim Ingold 

(1993, 2000) tem abordado a paisagem sob a perspectiva da “habitação” (dwelling), 

entendendo a vida humana como aquela que confere temporalidade à paisagem. 

Assim como a paisagem foi instrumentalizada por inúmeras disciplinas e 

enfoques, o patrimônio na atualidade também não pertence naturalmente a nenhum 

campo acadêmico específico (HARRISON, 2013, p. 08). As contribuições mais recentes 

propõem a dissolução de uma concepção mais monolítica, fundamentada na 

excepcionalidade e na relevância artística ou histórica para uma nação, trilhando o 

caminho de uma gradual diversificação: 

 O patrimônio histórico-artístico torna-se patrimônio cultural; do 
patrimônio das elites passamos ao patrimônio da sociedade, do 
patrimônio diagnosticado por acadêmicos vamos para o patrimônio 
como referente de identidade, do patrimônio do Estado-Nação 
transitamos para o patrimônio da diversidade cultural (MÓRON, 2011, 
p. 46). 

Sobre estes deslocamentos de interesse, Lowenthal (2009, p. 14) destaca três 

movimentos que merecem especial atenção: “da elite e do grandioso ao vernáculo e ao 

cotidiano; do remoto para o recente e do material para o intangível”. Estes 

deslocamentos, no seu conjunto, têm enfatizado a noção de “construção” do patrimônio, 

desnaturalizando a suposta objetividade do processo de patrimonialização. Os valores 

culturais do patrimônio não são mais considerados algo objetivo e indiscutível, mas algo 

que as pessoas convencionam e projetam sobre os bens (MUÑOZ VIÑAS, 2003, p. 152). 
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É sobre a problemática destas interfaces que pretendemos construir um olhar de 

paisagem cultural sobre o território estudado. 

1.11.11.11.1 OOOObjeto de pesquisabjeto de pesquisabjeto de pesquisabjeto de pesquisa    

Denominaremos Antiga Colônia Alemã de São LeopoldoAntiga Colônia Alemã de São LeopoldoAntiga Colônia Alemã de São LeopoldoAntiga Colônia Alemã de São Leopoldo o território onde 

implantou-se, a partir de 1824, a primeira experiência de colonização por imigrantes 

alemães no Estado do Rio Grande do Sul. Uma vez que as divisas territoriais sofreram 

inúmeras alterações ao longo dos tempos, adotaremos uma delimitação simplificada que, 

em grande parte, foi consolidada no Mapa Müzzel de 1870 (Apêndice 01). Desta forma, 

recortamos um território formado hoje por inúmeros pequenos municípios: São 

Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Sapiranga, 

Araricá, Nova Hartz, São José do Hortêncio, Lindolfo Collor, Presidente Lucena, Morro 

Reuter, Santa Maria do Herval, Linha Nova e Picada Café (Figura 1). O histórico de 

formação do território e de implantação da Colônia Alemã de São Leopoldo será estudada 

no Capítulo 3.1. 

Figura Figura Figura Figura 1111 –Antiga Colônia Alemã de São Leopoldo no mapa do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

FONTE: Autor, 2017. 

A experiência de colonização do território por imigrantes europeus marcou a 

fisionomia do Estado do Rio Grande do Sul. A partir da referência da Antiga Colônia Alemã 
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de São Leopoldo, cuja instalação iniciou em 1824, outras iniciativas públicas se 

desdobraram, como a Colônia Alemã de Torres (1826), promovida pelo governo Imperial 

e a Colônia Alemã de Santa Cruz (1849), primeira colônia provincial. Outras iniciativas se 

sucederam nas décadas seguintes, culminando em colônias mistas como Erechim (1908) 

e Santa Rosa (1912). Da mesma forma, a colonização tornou-se um modelo de negócios 

com subsídio público, motivando o loteamento de terras privadas como a da Colônia do 

Mundo Novo (1850) e de Neu Wüttemberg (1899) (PELLANDA, 1925, pp. 44-51). 

Figura Figura Figura Figura 2222 – Configuração territorial atual dos Municípios destacados da Antiga Colônia. 

  

FONTE: Autor, 2018. 
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A área da antiga Colônia Alemã de São Leopoldo integra atualmente a RRRRegião egião egião egião 

Metropolitana de Porto AlegreMetropolitana de Porto AlegreMetropolitana de Porto AlegreMetropolitana de Porto Alegre, tendo sido este projeto colonial determinante para 

afirmar a capital e impulsionar o crescimento e industrialização de toda a região em fins 

do século XIX e início do XX. Esta área encontra-se fragmentada em mais de uma dezena 

de municipalidades, que não mais se reconhecem como São Leopoldo, nome que ficou 

restrito à antiga cidade sede: 

[...] o termo geográfico “São Leopoldo” [...] não é o mesmo termo que 
identifica a cidade e o município rio-grandense de São Leopoldo de 
hoje. Nos anos de 1824 e 1826, e mesmo mais tarde ainda, a palavra 
designava o lugar onde os primeiros imigrantes foram estabelecidos; 
foi, portanto, substitutivo para a denominação da antiga Feitoria do 
Linho Cânhamo[...] Existia a expressão Colônia Alemã de São Leopoldo 
como o nome oficial da antiga Feitoria e existia, como expressão 
geográfica, o “passo” do Rio dos Sinos, ao redor da qual, mais tarde, se 
formaria uma povoação que, pouco a pouco, se apoderava do nome de 
“São Leopoldo” (HUNSCHE, 1977, p. 88). 

 Não obstante, emergiu a partir de certa influência midiática a identidade regional 

sob a denominação de Vale do Sinos, ainda que nem todo território remanescente da 

antiga colônia encontre-se no vale deste rio, e que alguns municípios geograficamente 

situados no Vale não estejam integrados nesta denominação. De fato, apesar das 

contradições geográficas, são os antigos distritos de São Leopoldo – e apenas eles - que 

se reuniram e compõe hoje a AMVRS – Associação dos Municípios do Vale do Rio dos 

Sinos. Para fins de divulgação turística, esta associação definiu recentemente pela adoção 

do título de “Vale Germânico”. 

1.21.21.21.2 JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

A colonização do território a partir da atração de imigrantes europeus foi 

marcante para a constituição da identidade cultural do Estado do Rio Grande do Sul.  O 

patrimônio cultural e da paisagem das antigas colônias étnicas apresenta-se como um 

campo de estudos ainda pouco explorado, e fértil para o empreendimento de pesquisas 

e de investigações que possam subsidiar a formulação de políticas públicas de 

preservação. Na paisagem das antigas colônias, reúnem-se elementos representativos do 

processo de ocupação ainda agrícola por pequenas propriedades, bem como os 

remanescentes das influências culturais teuto-brasileiras, da industrialização e do 

processo mais recente de urbanização e metropolitanização. As arquiteturas populares e 



7 

 

eruditas da imigração alemã compõem parte importante no conjunto do patrimônio 

cultural do Estado. 

A última grande ação no sentido de valorizar este patrimônio deu-se na década 

de 1980, no âmbito do MEC/SPHAN/Fundação Nacional Pró Memória, em parceria com 

a SURBAM - Superintendência do Desenvolvimento Urbano e Administração Municipal, 

o IGTF - Instituto Gaúcho de Folclore e Tradição e algumas prefeituras, na realização do 

amplo levantamento denominado “Preservação e Valorização da Paisagem Urbana em 

Núcleos de Imigração Alemã e Italiana no RS”. Estes estudos, entretanto, presumiam a 

regulamentação por parte dos municípios, que no geral não tomaram as medidas 

indicadas e o projeto foi arquivado, resultando em poucas políticas efetivas de 

preservação do patrimônio cultural ou da paisagem.  

Nos municípios originados a partir da antiga Colônia Alemã de São Leopoldo, os 

primeiros tombamentos foram efetivados pela esfera Estadual: a Ponte 25 de Julho 

(1980), o Antigo Seminário Evangélico e a Casa da Feitoria (1982), todos no município de 

São Leopoldo, e posteriormente, a Antiga Igreja Matriz de São Miguel em Dois Irmãos 

(1984) e Antiga Igreja Matriz de São Pedro em Ivoti (1986). A Casa Schmitt-Presser, 

situada em Hamburgo Velho, bairro de Novo Hamburgo, foi o primeiro bem cultural da 

região a ser elevado à categoria de patrimônio nacional, no ano de 1985. Na sequência, 

em 1988, a Ponte do Imperador em Ivoti foi igualmente tombada pela União. 

Na década de 1990 alguns inventários foram realizados em conjunto pelo Estado, 

União e Municípios, incentivando um avanço do protagonismo municipal no 

desenvolvimento de políticas de preservação e tombamentos. Os municípios de Dois 

Irmãos, Ivoti, Novo Hamburgo e São Leopoldo destacam-se pela quantidade 

relativamente expressiva de tombamentos municipais. Outros tombamentos estaduais 

se seguiram: o Museu do Trem (1992) e o Conjunto Arquitetônico da EST (2010), ambos 

em São Leopoldo, as pontes históricas em Dois Irmãos (2013) e o Salão Holler em Ivoti 

(2014). Muitos destes tombamentos, nacionais, estaduais ou municipais resultaram de 

movimentos da sociedade civil em defesa da preservação do patrimônio cultural.  

No ano de 2015, oficializou-se o primeiro reconhecimento nacional de um sítio 

urbano relativo a antiga Colônia Alemã de São Leopoldo, o Centro Histórico de Hamburgo 

Velho, no município de Novo Hamburgo (Apêndice 02). Trata-se do primeiro ato 

administrativo a superar o antigo modelo de tombamentos de indivíduos arquitetônicos 
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isolados, motivando o interesse por novos olhares e por um enfoque ampliado no estudo 

do patrimônio cultural da região. Em 2015, por iniciativa do IPHAE – Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, foi publicado o edital de tombamento do 

Corredor Cultural de Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo1. Resultado de um acordo de 

gestão compartilhada, a área complementava o tombamento nacional do sítio, mas foi 

destombada pelo Estado no início de 2019, através de portaria de arquivamento assinada 

pela secretaria de cultura Beatriz Araújo2. Atualmente, a tutela patrimonial desta área 

está em litígio judicial. 

Outro instrumento verificado é a inclusão dos Inventários de Patrimônio Cultural 

nos Planos Diretores, como ocorrido nos municípios de Novo Hamburgo (2001) e de Nova 

Hartz (2009), constituindo uma forma de proteção do patrimônio através da política 

urbana. Apesar disto, a aplicação destes instrumentos ainda é controversa e a maior 

parte das municipalidades ainda não têm nenhum bem cultural efetivamente 

reconhecido e tutelado. Alguns dos municípios ainda não realizaram nenhum inventário 

de identificação do seu patrimônio cultural e, entre os que realizaram, predominam os 

inventários temáticos ou com recortes parciais. A implantação de políticas municipais de 

preservação do patrimônio cultural ainda é tímida, havendo poucos conselhos municipais 

em funcionamento e uma presença pouco marcante dos órgãos de preservação nacional 

e estadual. O panorama geral das políticas públicas de preservação do patrimônio cultural 

na região pode ser verificado no levantamento consolidado no Quadro 01, e o mapa dos 

bens tombados na região pode ser conferido no Apêndice 03. 

A paisagem heterogênea e fragmentada marcante deste território afasta noções 

mais ortodoxas de patrimonialização. A categoria “Indivíduos Arquitetônicos Isolados - 

IAI”3 chegou a ser sacramentada pelo planejamento urbano em Novo Hamburgo, 

classificando elementos construídos que estariam isolados de seu contexto dito original. 

Embora as áreas de preservação ambiental estejam presentes nos planos diretores de 

todos os municípios originados na antiga Colônia, ainda é escassa a presença de áreas de 

interesse cultural, verificada em apenas quatro planos (São Leopoldo, Novo Hamburgo, 

Ivoti e Dois Irmãos). 

 

1
 Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, 17/12/2015. 

2
 Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, 29/03/2019. 

3 LEI Nº 1216, DE 20/12/2004. 
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Quadro 1Quadro 1Quadro 1Quadro 1 – Políticas públicas de preservação do patrimônio cultural na região da Antiga Colônia 
Alemã de São Leopoldo.  

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2018. 

1.31.31.31.3 Estado da ArteEstado da ArteEstado da ArteEstado da Arte    

No Brasil, as investigações acerca da paisagem cultural se intensificaram nos anos 

2000, em especial a partir da construção de candidaturas das cidades do Rio de Janeiro e 

de Paraty para o Patrimônio da Humanidade da UNESCO. Este contexto fomentou, como 

veremos, a formulação de instrumentos de gestão a partir de 2009, visando o 

reconhecimento de paisagens culturais como patrimônio ao nível nacional. Neste 

intervalo foi publicado pelo IPHAN o trabalho de Ribeiro (2007), que procurou consolidar 

as experiências anteriores com relação à paisagem, constituindo a única obra de 

referência em português existente naquele momento. 

Na última década, foi notável a ascensão do interesse no conceito de paisagem 

cultural no contexto de diversos programas de pós-graduação brasileiros. No programa 

de pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da UFMG - 

Universidade Federal de Minas Gerais, algumas dissertações exploraram o conceito de 

paisagem cultural. Como estudos de caso, foram abordados a Serra da Piedade de 

Caeté/MG (LAGE, 2011) e a Serra da Santa Helena (SANTOS, 2011) e a paisagem de Catas 

Altas (MG), que foi estudada sob a perspectiva da fenomenologia (SALGADO, 2017). 

Recentemente, no âmbito do Programa de Especialização em Patrimônio - 

PEP/IPHAN, o trabalho de Pereira (2018) realizou uma pesquisa sobre a formulação e 

aplicação do instrumento conhecido como Chancela da Paisagem Cultural Brasileira. 
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Apesar da Portaria respectiva estar em vigor há oito anos, esta pesquisa verificou que 

nenhuma paisagem cultural brasileira foi chancelada desde então (PEREIRA, 2018, p. 18) 

e que no âmbito do IPHAN, ainda predomina a práxis do seu momento de fundação, 

privilegiando os bens de pedra e cal e baseando-se na dicotomia entre patrimônio 

material e patrimônio imaterial. Por este motivo, o patrimônio nacional segue sendo 

instituído com processos discricionários e autoritários e ações coercitivas, sem a 

participação dos grupos sociais que vivem os patrimônios (PEREIRA, 2018, p. 186). 

No âmbito local, destaca-se o trabalho de Silva (2017), dissertação defendida no 

programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos (UNISINOS). Sua abordagem tem como tema o Centro Histórico da cidade de 

São Leopoldo sob a perspectiva da Paisagem Cultural. Neste trabalho é realizada uma 

aplicação aproximada da metodologia do Instituto Andaluz de Patrimônio Histórico 

(IAPH), tendo como objeto um recorte pré-determinado da malha urbana do município. 

Nas conclusões, Silva indica que o recorte adotado havia sido muito reduzido para a 

aplicação, sendo difícil estudar a paisagem de São Leopoldo sem a relação com seus 

antigos distritos (SILVA, 2017, p. 115). 

No Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, algumas dissertações de mestrado e teses de 

doutorado abordaram o conceito de paisagem cultural. Por correlação temática, 

destacamos a tese de doutorado de Stello (2011), cuja abordagem discute a paisagem 

cultural da região missioneira. A busca por uma caracterização regional da paisagem, 

abordando as relações entre diferentes núcleos de ocupação, o autor busca um esforço 

de interpretação e de síntese muito semelhante ao que se pretendeu empreender neste 

trabalho. Mais recentemente, a tese de Schwerz (2017) investigou as relações entre a 

paisagem e o planejamento urbano, tendo como objeto uma região de imigração alemã, 

o município de Agudo (RS). O autor efetuou um amplo levantamento bibliográfico para a 

construção conceitual das relações entre patrimônio, paisagem e planejamento, e 

também testou a aplicação de um método aproximado ao do Instituto Andaluz de 

Patrimônio Histórico (IAPH). 
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1.41.41.41.4 Questão de Pesquisa, Hipótese, ObjetivosQuestão de Pesquisa, Hipótese, ObjetivosQuestão de Pesquisa, Hipótese, ObjetivosQuestão de Pesquisa, Hipótese, Objetivos    

Esta pesquisa questiona de que forma a abordagem de paisagem cultural pode 

contribuir com a identificação e interpretação do patrimônio cultural do território 

estudado. Sustenta-se a hipótese de que esta abordagem possibilita estabelecer as 

relações intrínsecas entre o conjunto de bens patrimoniais difusos pelo território, 

elucidando também seus significados simbólicos. 

O principal objetivo é investigar a Antiga Colônia Alemã de São Leopoldo através 

da aplicação do conceito de paisagem cultural. Neste sentido, busca-se resgatar aspectos 

do patrimônio cultural e da paisagem da Antiga Colônia Alemã de São Leopoldo – a 

primeira colônia alemã do Estado – elucidando suas relações territoriais representativas. 

Para tanto, será necessário desenvolver alguns objetivos secundários. O primeiro deles é 

investigar o conceito de paisagem e de patrimônio cultural e suas interfaces; de forma a 

instrumentalizar as análises. Também são objetivos secundários compreender o processo 

de formação do território e da paisagem da Antiga Colônia Alemã de São Leopoldo; 

construir narrativas-síntese abordando a temporalidade e os valores simbólicos das 

paisagens e por fim, discutir as interfaces entre paisagem cultural e planejamento 

urbano. 

1.51.51.51.5 Fundamentação Teórica e MétodoFundamentação Teórica e MétodoFundamentação Teórica e MétodoFundamentação Teórica e Método    

Para Bertrand (2004, p. 141), estudar uma paisagem é antes de tudo apresentar 

um problema de método. Para construir a fundamentação e experimentar um olhar de 

paisagem cultural sobre o território da Antiga Colônia Alemã de São Leopoldo, não se 

realizou um estudo de caracterização ou descrição morfológica, uma vez que esta 

abordagem demandaria uma equipe multidisciplinar e um escopo de pesquisa ampliado. 

Também não foram desenvolvidas análises descritivas, o que presumiria um recorte 

territorial reduzido. 

Foi inicialmente efetuada uma ampla revisão bibliográfica, contemplando a 

construção dos aspectos conceituais de paisagem, paisagem cultural e patrimônio 

cultural. A revisão bibliográfica também embasou a construção da historiografia regional, 

a partir de autores de referência já consolidados. 

Nesta pesquisa, a paisagem é considerada enquanto espaço fenomenológico, 

dotado de significados que são percebidos e representados (PELLITERO, 2011, p. 32). 
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Adota-se uma perspectiva fenomenológica, considerando a paisagem não apenas como 

uma realidade objetiva ou subjetiva, mas como a relação entre estes dois enfoques, que 

se dá sob os parâmetros de lugar, tempo e cultura. O intuito é promover uma síntese da 

paisagem regional, investigando sua temporalidade e seus aspectos simbólicos. Para esta 

experimentação, será adotada a construção de narrativas, na perspectiva de Tilley (1994): 

Narrativa é um meio de entender e descrever o mundo em relação ao 
arbítrio. É um meio de ligar locais, paisagens, ações, eventos e ligar locais, paisagens, ações, eventos e ligar locais, paisagens, ações, eventos e ligar locais, paisagens, ações, eventos e 
experiências juntos, fornecendo uma síntese de feexperiências juntos, fornecendo uma síntese de feexperiências juntos, fornecendo uma síntese de feexperiências juntos, fornecendo uma síntese de fenômenos nômenos nômenos nômenos 
heheheheterogêneosterogêneosterogêneosterogêneos (TILLEY, 1994, p. 32, grifo nosso). 

O foco de interesse é a produção de uma síntese que reforce as relações de 

temporalidade e de valores simbólicos numa escala territorial. As paisagens do passado 

e seus significados são identificadas e discutidas também a partir das suas marcas na 

situação presente (TOSCO, 2009, p. 91). Entende-se que o estabelecimento desta 

narrativa pode consolidar uma forma de compreensão dos significados destas paisagens, 

depositando sobre o território estudado outra “camada de representação cultural” 

(COSGROVE; DANIELS, 1998, p. 01). Através das narrativas, as camadas de tempo 

sucessivas ainda parcialmente reconhecíveis na paisagem atual podem ser interpretadas, 

reforçando valores e significados dos bens culturais existentes e apoiando a consciência 

do público sobre a paisagem como patrimônio (ANTROP; EETVELDE, 2004, p. 165). 

Para a construção das narrativas, são utilizadas fontes iconográficas, que no caso 

da paisagem são muito diversificadas – fotografias, vistas panorâmicas, imagens 

pictóricas, croquis e mapas (URTEAGA, 2009, p. 243). Além das representações, os 

elementos de permanência do passado como as edificações rurais, delimitações agrárias 

e afins podem constituir-se enquanto objetos de estudo (TOSCO, 2009, p. 96). A memória 

e a história ganham ênfase a partir destes remanescentes, que exigem interpretação para 

estabelecer-se como pontes essenciais entre outras épocas e a atualidade, fornecendo 

metáforas arqueológicas que iluminam os processos da história e da memória 

(LOWENTHAL, 1985, p. XXIII). 

No caso das representações paisagísticas, as fontes supracitadas permitem 

entender como os indivíduos, dentro de seus contextos histórico e cultural, perceberam 

e experimentaram o seu ambiente, possibilitando explorar quais mudanças ocorreram na 

psicologia da percepção e quais ambientes adquirem um valor paisagístico. Estas 

representações são tomadas como mediadoras da percepção, constituindo-se enquanto 
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modelos visuais referenciais que influenciam a forma como o ambiente é observado e 

vivenciado (PELLITERO, 2011, p. 96).  

A construção das narrativas utiliza métodos de investigação histórica na 

perspectiva da História Cultural. São referências o método da montagem de Walter 

Benjamin e o paradigma indiciário de Carlo Ginzburg, na perspectiva apresentada em 

Fialho (2010). O método da montagem consiste em uma analogia ao fazer 

cinematográfico, em que o historiador recolhe os traços e registros do passado, capazes 

de produzir sentido, e realiza com eles um trabalho de construção, como um verdadeiro 

quebra-cabeças. O paradigma indiciário de Ginzburg procura dar visibilidade aos indícios, 

ao detalhe, à minúcia, a um certo rastro esquecido, considerando que são estes que dão 

significado à história. Ambos os métodos se complementam como alternativas às formas 

tradicionais de investigação histórica (FIALHO, 2010, p. 71).  

Foram acessadas fontes primárias e secundárias, listadas a seguir: 

A - Acervos documentais de arquivos históricos e museus: 

I - Mapas (Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, AHRS - Arquivo Histórico 

do Rio Grande do Sul, Biblioteca Nacional). 

II - Relatórios e periódicos (Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, 

Associação Pró-Memória de Campo Bom, Arquivo Público Municipal de Novo Hamburgo, 

Biblioteca Nacional, Acervo IPHAE-RS). 

III – Iconografia e Obras Literárias (Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, 

Associação Pró-Memória de Campo Bom, Fundação Ernesto Frederico Scheffel, Arquivo 

Público Municipal de Novo Hamburgo, Acervo IPHAN) 

B - Fontes secundárias 

I - Inventários do patrimônio cultural da região - IPHAE-RS, IPHAN e Municípios. 

Com o levantamento de fontes completo, os dados levantados foram 

esquematizados e interpretados em três grandes eixos temáticos, buscando relacionar 

os elementos identificados e investigar a paisagem regional a partir de diferentes 

enfoques temporais.  

A paisagem é entendida nesta pesquisa como parte da qualidade de vida das 

populações, não apenas na perspectiva de contemplação ou de lazer (NARANJO, 2000, p. 

297). Por este motivo, entende-se necessário superar os marcos políticos baseados na 

proteção dos elementos e partes do território “excepcionais”, buscando a formulação de 
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políticas que propiciem a qualidade paisagística de todos os lugares, tanto os relevantes 

sob o ponto de vista histórico quanto os cotidianos e degradados (CORTINA, 2009, p. 86). 

Por fim, os resultados da pesquisa são discutidos em suas relações com o Planejamento 

Urbano e Regional. 

O primeiro e presente Capítulo é introdutório, sendo nele abordados o Tema e 

objeto de pesquisa, a justificativa, o levantamento do estado da arte, bem como a 

fundamentação teórica e método adotados. 

O Capítulo 2, denominado “Patrimônio e Paisagem: Abordagem Conceitual”, 

apresenta a discussão conceitual desta dissertação. Apresenta-se a origem da noção de 

patrimônio cultural, sua gradual sedimentação e consolidação ao longo dos tempos e, 

por fim, as recentes mudanças de paradigmas que vem ocorrendo. Aborda-se, também, 

a origem da noção de paisagem, acompanhando a evolução do conceito ao longo dos 

tempos, em especial no âmbito da geografia. Em seguida, discute-se as políticas de 

preservação da paisagem cultural, no âmbito do patrimônio mundial (UNESCO), do 

Convênio Europeu de Paisagem e da Chancela da Paisagem Cultural no Brasil. Por fim, 

apresenta-se os enfoques adotados nesta dissertação para o conceito de paisagem 

cultural.  

O Capítulo 3 compreende os ensaios de narrativas sobre a paisagem cultural do 

território estudado. Estas narrativas se desdobram sobre três grandes eixos temáticos: 

“Ocupação do Território”, “Paisagem e Modernidade: Ferrovia, Germanidade e 

Industrialização” e “A construção social do patrimônio da antiga colônia”.  

Por fim, são apresentadas as Considerações Finais, buscando recolher as 

contribuições alcançadas por esta dissertação durante o processo de pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 ----    Patrimônio ePatrimônio ePatrimônio ePatrimônio e    PaisagemPaisagemPaisagemPaisagem: Abordagem conceitual: Abordagem conceitual: Abordagem conceitual: Abordagem conceitual    

As noções de patrimôniopatrimôniopatrimôniopatrimônio e paisagempaisagempaisagempaisagem estão intimamente ligadas. É possível 

estabelecer correlações na origem dos conceitos: ambos estão intimamente relacionados 

com a modernidade, tem sua matriz no pensamento romântico; vinculam-se à formação 

e construção de identidade dos Estados nacionais, têm interfaces em comum com as 

artes, a geografia, a arqueologia, etc. Entretanto, a emergência da “paisagem como 

patrimônio” ou do “patrimônio-paisagem” concretizou-se apenas recentemente com a 

consagração da categoria denominada paisagem culturalpaisagem culturalpaisagem culturalpaisagem cultural, no âmbito do patrimônio 

mundial listado pela UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura. 

Percorrendo trajetórias paralelas, paisagem e patrimônio também se tornaram 

conceitos reconhecidamente polissêmicos, e encararam nas últimas décadas uma 

intensa diversificação de enfoques e abordagens. Neste capítulo, abordar-se-á a origem 

e a consolidação dos conceitos de patrimônio cultural e de paisagem, até a emergência 

das políticas de preservação da paisagem cultural. Por fim, apresentar-se-á os enfoques 

adotados para o conceito. 

2.12.12.12.1. . . . A noção de patrimônioA noção de patrimônioA noção de patrimônioA noção de patrimônio    

No direito romano, patrimonium era o conjunto de bens familiares, oriundos da 

herança paterna, sendo vislumbrados não segundo seu valor pecuniário, mas pela sua 

condição de bens a trbens a trbens a trbens a transmitiransmitiransmitiransmitir. Esta característica distinguia o patrimônio dos bens 

comuns, cujo valor era atribuído pela moeda de troca. A norma social exigia que os bens 

de herança paterna fossem transmitidos pela família, sendo malvisto socialmente a 

interrupção dessa cadeia de transmissão pela instituição familiar (POULOT, 2009, p. 16). 

Na perspectiva de conservação de prédios ou ruínas legados pela Antiguidade 

Clássica, destacam-se como precedentes algumas medidas de conservação iniciadas pelo 

papado em Roma, e também por outros estados italianos. Ao longo do século XVIII, a 

atenção sobre a ideia de herançaherançaherançaherança aumentou gradualmente, sendo esta considerada como 

“meio de dissipar a ignorância, aperfeiçoar as artes, além de despertar o espírito público 

e o amor pela pátria” (POULOT, 2009, p. 25). 

A noção de patrimônio foi construída gradualmente. No sentido em que é 

entendida tanto na linguagem oficial quanto na cotidiana, expressa a noção do conjunto 
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de bens e tesouros do passado. Esta noção tem algumas camadas que se sobrepõem 

(BABELON; CHASTEL, 2010, p. 11) e que pode ser útil distinguir. O paradigmático caso 

francês de construção gradual desta noção contempla, sucessivamente, o que Babelon e 

Chastel denominaram de fato religioso, monárquico, familiar, nacional, administrativo e 

científico. 

Em relação ao “fato religioso”, a ideia de patrimônio teria se originado no conceito 

de patrimônio sagrado da fé. A sacralidade está incorporada a alguns objetos, aos quais 

se atribui o testemunho dos primórdios do cristianismo. Templos, tumbas ou locais 

sagrados, bem como corpos de santos e mártires foram conservados como patrimônio 

religioso, configurando fragmentos que simbolizam a presença de uma memória, 

associada à prática da religião. Esta veneração se estende ao espaço da igreja, ao edifício 

da catedral e ao centro religioso das cidades (BO, 2003, p. 23). Até hoje, perdura uma 

associação muito forte entre a ideia de patrimônio e os bens religiosos. 

Quanto ao “fato monárquico”, decorreria da seleção de objetos e lugares como 

instâncias de mediação entre o soberano e seus súditos. A exemplo da religião, a 

monarquia fabricou seus próprios objetos sagrados, e o patrimônio monárquico 

gradualmente deslocou-se da influência religiosa para contemplar considerações de 

ordem cultural, como as bibliotecas e arquivos reais a proteger (BO, 2003, p. 23). O 

patrimônio monárquico equipara-se ao patrimônio familiar, e além dos castelos, signos 

exteriores de riqueza e poder, a noção de bem patrimonial sob o Ancien Régime francês 

podia ser ligado a objetos de arte, objetos de recordação e arquivos. Cientes da relevância 

cultural de suas posses, os nobres permitiam que suas coleções fossem visitadas por 

curiosos (BO, 2003, p. 24). 

Embora seja simbolizada pela destruição que marca seu momento de eclosão, é 

na Revolução Francesa que começa a ser forjada a noção moderna de patrimônio. É neste 

período que foram lançadas as bases de critérios de seleção e de conservação 

sistemáticas dos objetos e dos monumentos por parte do poder público (GUILLAUME, 

2003, p. 100). Babelon e Chastel (2010, p. 11) consideram ser esta a etapa nacional da 

construção da noção de patrimônio, marcada pela Revolução e pela criação de uma 

sistemática de reconhecimento e classificação do patrimônio. É neste momento 

revolucionário que a necessidade de políticas públicas para preservar e valorizar os bens 

representativos da nação foi afirmada, o que levaria no século XX à consolidação dos 



17 

 

instrumentos legais de proteção ao patrimônio, agora classificado como bem público (BO, 

2003, p. 24).  Destacam-se diferentes processos, como a invenção do museu, do 

monumento histórico e a reconfiguração da arqueologia (POULOT, 2009, p. 33). 

As últimas etapas de sedimentação da noção de patrimônio para Babelon e 

Chastel (2010, pp. 71-87) seriam os estágios “administrativo” e “científico”, que cobriram 

o século XIX e as primeiras décadas do século XX (BO, 2003, p. 25) e a partir das quais, 

uma vez consolidada a noção de patrimônio, o Estado e a sociedade procuraram corrigir 

assimetrias e desequilíbrios na sua administração. No aspecto legal, o patrimônio emerge 

no século XIX a partir de legislações nacionais que assumem uma postura de preservação 

“em nome do povo”, tido como seu destinatário eminente e também o responsável por 

essa herança. Na França, as destruições de toda espécie foram qualificadas como 

vandalismo (POULOT, 2009, p. 26) e a conservação era entendida como uma forma de 

socialização dos bens: 

A patrimonialização confundia-se com a narrativa de uma socialização 
progressiva e generosa de coleções e de títulos de propriedade: ao 
servir-se da pátria como ilustração, ela enaltecia o labor da ciência e os 
avanços da instrução pública (POULOT, 2009, pp. 26-27). 

Neste sentido se implantaram as políticas de patrimônio, predominantemente 

associadas à construção dos Estados-nação e de uma representação de identidade identidade identidade identidade 

nacionalnacionalnacionalnacional. Devido à sua precária apropriação pela sociedade, essas políticas acabaram 

reforçando a visão dos grupos sociais que detêm poder de produzir a representação 

hegemônica do nacional (FONSECA, 2003, p. 76). Cada noção de patrimônio, com a 

respectiva historicidade que a informa, molda um tipo de ação estatal. O modelo francês, 

reproduzido por outros países, como o próprio Brasil, apoia-se em tradições políticas 

centralizadoras (BO, 2003, p. 32). 

Resultando da dialética da conservação e destruição, e estabelecendo-se a partir 

do modelo de enquadramento de algumas obras em determinado momento da 

respectiva história – “enquadramento utilizado, deformado, transmitido, esquecido, de 

geração em geração” (POULOT, 2009, p. 13), a noção de patrimônio passou por um 

processo complexo, de sucessivas etapas e de longa duração. Apesar dos recentes 

deslocamentos conceituais, as etapas dessa trajetória deixaram suas marcas na forma 

como o patrimônio é percebido até os dias atuais. 
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2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. NovosNovosNovosNovos    paradigmaparadigmaparadigmaparadigmas do campo do patrimônio culturals do campo do patrimônio culturals do campo do patrimônio culturals do campo do patrimônio cultural    

Nas últimas décadas a noção de patrimônio foi ampliada, passando também a 

envolver novos atores além dos burocratas e intelectuais (FONSECA, 2005, p. 75). Até 

meados da década de 1980 os órgãos de preservação protagonizavam as políticas de 

preservação, tendendo a reconhecer apenas o notável – o maior, o mais antigo e o 

melhor – produzindo um modelo canônico de patrimônio que se destacava do cotidiano 

(HARRISON, 2013, p. 18). O patrimônio era tomado como um dado objetivo e 

preestabelecido, produto já pronto e acabado, cujos valores poderiam ser identificados 

e nomeados para sua inclusão no rol de proteção. Os lugares, estruturas e monumentos 

seriam, assim, passíveis de reconhecimento ao portarem traços constantes em listagens 

de atributos, como valores históricos, sociais, artísticos e afetivos (MENESES, 1978, p. 01). 

Pode-se dizer que este patrimônio monolítico, utilizado para a construção 

simbólica de Estados-nações e monopolizado por certas elites, vem se transformando 

gradualmente em um novo patrimônio, múltiplo e heterogêneo, com maiores pretensões 

de inclusão social (MÓRON, 2011, p. 46). Lowenthal (2009) considera que hoje o 

patrimônio é “mais substancial, mais secular e mais social”, e lista três deslocamentos de 

interesse característicos deste alargamento conceitual: do elitista e grandioso para o 

vernáculo e cotidiano; de uma antiguidade remota para o recente e do material para o 

intangível (LOWENTHAL, 2009, p. 14). Poulot (2009) destaca o abandono do arrimo 

patriótico e da exclusividade da alta cultura, e a tendência a identificar-se com um espaço 

amplamente fracionado, ou mesmo com o contexto mundial (POULOT, 2009, p. 224). 

O patrimônio deixa de ser um processo passivo de preservação dos objetos que 

permanecem do passado, tornando-se um processo ativo de reunir uma série de objetos, 

lugares e práticas. Trata-se de um envolvimento criativo com o passado efetivado no 

presente, que é tornado possível através de 

[...]  um novo modelo “dialógico” no qual o patrimônio é visto como 
algo que emerge da relação entre pessoas, objetos, lugares e práticas, 
e que não distingue ou prioriza o que é “natural” e o que é “cultural”, 
mas preocupa-se, ao contrário, com as várias maneiras pelas quais 
humanos e não-humanos estão ligados por cadeias de conectividade e 
trabalham juntos para manter o passado vivo no presente para o futuro 
(HARRISON, 2013, p. 04). 
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Meneses afirma que “o patrimônio é antes de mais nada um fato social”, 

destacando que tal declaração soaria escandalosa para os órgãos de preservação nas 

décadas de 1970 e 1980, podendo causar, ainda hoje, inúmeros mal-entendidos 

(MENESES, 2009, p. 34). Esta abordagem antropológica considera o patrimônio enquanto 

produto de uma sociedade específica, e que só pode ser apreendido na prática social 

(MENESES, 1978, p. 01).  Na perspectiva também antropológica de Prats (1998, p. 63; 

2004, p. 13), o patrimônio cultural é tanto uma invenção invenção invenção invenção quanto uma construçãoconstruçãoconstruçãoconstrução social, 

produzido em uma situação de tensão entre razão e sentimento, entre a reflexão e a 

vivência. Afirma o autor: 

 Que o patrimônio seja uma construção social quer dizer, em primeiro 
lugar, que não existe na natureza, que não é algo dado, nem sequer um 
fenômeno social universal, já que não se produz em todas as 
sociedades humanas nem em todos os períodos históricos; também 
significa, correlativamente, que é um artifício, ideado por alguém (ou 
no decurso de algum processo coletivo), em algum lugar e momento, 
para uns determinados fins, e implica, finalmente, que é ou pode ser 
transformado historicamente, de acordo com novos critérios ou 
interesses que determinem novos fins em novas circunstâncias (PRATS, 
2004, p. 20). 

Esta invenção, para que possa converter-se em construção social e adquirir o 

status de patrimônio, precisa necessariamente alcançar um nível mínimo de consenso consenso consenso consenso 

(PRATS, 2004, p. 21), ou seja; os objetos, lugares e práticas que compõem um patrimônio 

precisam encontrar ressonânciaressonânciaressonânciaressonância junto a seu público, podendo evocar no expectador as 

forças culturais complexas e dinâmicas das quais emergiu e as quais representa 

(GONÇALVES, 2007, p. 246).  

A perspectiva de construção social do patrimônio também é abordada pela Teoria 

Contemporânea do Restauro de Muñoz Viñas (2003):  

Definitivamente, o conceito de patrimônio não depende mais de 
valores culturais predeterminados, mas de valores que podem variar 
substancialmente em cada caso. Esta é uma inovação fundamental, 
porque o patrimônio deixa de ser algo fora dos grupos, algo que existe 
independentemente da vontade dos espectadores, mas pelo contrário 
é reconhecido como uma construção intelectual das pessoas, o 
resultado de uma “escolha”. O patrimônio é aquilo que os gO patrimônio é aquilo que os gO patrimônio é aquilo que os gO patrimônio é aquilo que os grupos ou rupos ou rupos ou rupos ou 
pessoas concordam em entender como tal, e seus valores não são algo pessoas concordam em entender como tal, e seus valores não são algo pessoas concordam em entender como tal, e seus valores não são algo pessoas concordam em entender como tal, e seus valores não são algo 
inerente, indiscutível ou objetivo, mas algo que as pessoas projetam inerente, indiscutível ou objetivo, mas algo que as pessoas projetam inerente, indiscutível ou objetivo, mas algo que as pessoas projetam inerente, indiscutível ou objetivo, mas algo que as pessoas projetam 
sobre elessobre elessobre elessobre eles. [...]A patrimonialidade não provém dos objetos, mas dos 
sujeitos: pode ser definida como uma energia não física que o sujeito 
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irradia sobre um objeto e que este reflete (MUÑOZ VIÑAS, 2003, p. 151-
152, grifo nosso). 

Para Muñoz Viñas (2003, p. 40), o que justifica a preocupação com os bens 

patrimoniais não são suas circunstâncias materiais, mas o caráter simbólico que 

adquirem. Seu valor é convencional, acordado e concedido por um grupo de pessoas. 

Estes bens tornam tangíveis e manifestam de forma sensível os sentimentos, crenças ou 

ideologias de determinados grupos, materializando os aspectos imateriais da realidade. 

Para indivíduos exteriores ao grupo, que não conhecem seus códigos e as circunstâncias, 

tais valores podem parecer incompreensíveis ou mesmo ridículos (MUÑOZ VIÑAS, 2003, 

p.49)  

A ênfase, portanto, está agora nas relações sociais ou mesmo nas relações 

simbólicas, e não mais nos objetos e técnicas. Este caráter simbólicocaráter simbólicocaráter simbólicocaráter simbólico do patrimônio 

determina seus usos: 

Afinal, os seres humanos usam seus símbolos sobretudo para agir, e 
não somente para se comunicar. O patrimônio é usado não apenas para 
simbolizar, representar e comunicar: é bom para agir. Essa categoria 
faz a mediação sensível entre seres humanos e divindades, entre 
mortos e vivos, entre passado e presente, entre o céu e a terra e outras 
oposições. Não existe apenas para representar ideias e valores 
abstratos e para ser contemplado. O patrimônio, de certo modo, 
constrói, forma as pessoas (GONÇALVES, 2003, p. 27). 

A apropriação simbólica do ambiente é a forma de relação do ser humano com o 

mundo - “O ser humano é um animal suspenso em redes de significado que ele próprio 

teceu” (GEERTZ, 2008, p. 04). Neste sentido, o que poderia diferenciar o patrimônio dos 

demais objetos e práticas culturais da humanidade? Para delimitar a categoria 

patrimônio, Prats (1998) utiliza a metáfora de um triângulo que compreende todos os 

elementos potencialmente patrimonializáveis de uma sociedade. Cada lado deste 

triângulo metafórico delimitaria os critérios definidores do conceito de patrimônio:   

Os critérios enunciados (a natureza, a história e a genialidade) 
constituem os lados de um triângulo dentro do qual se integram todos 
os elementos potencialmente patrimonializáveis, no contexto de uma 
dinâmica de inclusão e exclusão consideravelmente rígida. Quero dizer 
com isto que qualquer coisa (material ou imaterial) procedente da 
natureza, da história ou da genialidade se inclui dentro dos limites do 
triângulo e qualquer outra coisa que não tenha esta procedência, não. 
O conteúdo deste triângulo se constitui então em um pool virtual de 
referências simbólicas patrimoniais (PRATS, 1998, p. 65). 
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Os elementos identificados com este pool não se constituem automaticamente 

bens patrimoniais, mas são potencialmente patrimonializáveis. Para que venham a 

constituir-se como patrimônio ou repertórios patrimoniais, estes bem devem ser 

ativadosativadosativadosativados (PRATS, 2004, p. 27). Como exemplos de repertórios ativados de referentes 

patrimoniais pode-se citar os monumentos tombados ou catalogados, espaços naturais 

protegidos, museus e parques arqueológicos (PRATS, 2004, p. 31). Esta ativação pode ser 

realizada pelos poderes públicos ou pela própria sociedade civil, através de agentes 

sociais diversos, “ainda que, para seguir em frente, sempre deverão contar com o suporte 

ou, pelo menos, com o beneplácito do poder [...] sem poder, poderíamos dizer em termos 

gerais, não existe o patrimônio” (PRATS, 1998, p. 69). 

Estas mudanças de enfoque abordadas transformam, inevitavelmente, todas as 

práticas e políticas de preservação, a partir da necessidade de contemplar os valores 

simbólicos e os novos sujeitos. Estas inovações convivem, atualmente, com a 

continuidade de políticas orientadas aos antigos paradigmas, em especial no que tange 

ao patrimônio edificado. Para Fonseca (2005), é próprio das políticas de preservação 

estarem voltadas para as coisas e mesmo serem absorvidas por elas: 

 A necessidade de resistir a pressões no sentido da destruição (tanto 
por fatores naturais como humanos), aliada à responsabilidade, 
inclusive penal, do Estado e de eventuais proprietários, em relação aos 
bens tombados, faz com que o objetivo dessas políticas acabe se 
reduzindo à proteção de bens, convertendo-se assim as coisas no 
objeto principal da preocupação dos atores envolvidos (FONSECA, 
2005, p. 36). 

Lowenthal (2013, p. 23) afirma que o patrimônio atrofia na ausência de apoio, e 

que onde o patrimônio é definido e dirigido por uma pequena elite e poucos sentem uma 

participação simbólica, a administração continua precária, sujeita a conflitos, 

fragmentada pela rivalidade. Quando o patrimônio cultural está separado da vida 

cotidiana, ele dificilmente pode contar com o apoio popular (LOWENTHAL, 2013, p. 22), 

tendo dificuldade de atingir o consenso público. 

A principal maneira de transformar o patrimônio local em um instrumento efetivo 

é dar prioridade absoluta ao capital humano, às pessoas antes das pedras, promovendo 

processos de participação ativa para toda a população, autóctone ou não (PRATS, 2005, 

p. 28). Para tanto, Prats (2005, p. 32) recomenda que o patrimônio local seja tomado não 

como um conjunto de referentes predeterminados por princípios abstratos, mas sim 
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como um fórum de memória que permita refletir sobre o passado a partir de 

preocupações e desafios do presente, projetando participativamente o futuro. 

Nesta linha, podemos entender o patrimônio cultural como um campo onde a 

cultura e a história se cruzam na atualidade (ARIZPE, 2013, p. 32), como um mote para 

debates e reflexão sobre o passado, realizado a partir do presente e tendo como objetivo 

o futuro. O patrimônio não mais caracteriza-se pelo conjunto fixo de sentidos únicos e 

neutros, mas por um espaço de disputa simbólica, um processo social e um campo de 

enfrentamento econômico e político. Resulta de um processo histórico e conflitivo, 

acionado por significados que respondem a diferentes visões da realidade - estética, 

história, memória e identidade (OCHOA, 2007, p. 44-45). 

No enfoque de patrimônio e conflitos sociais, fenômenos desta natureza vêm 

sendo estudados sob o nome de patrimônio insurgentepatrimônio insurgentepatrimônio insurgentepatrimônio insurgente (CASTRIOTA; BRAGA, 2016). Com 

a democratização no campo do patrimônio, o público deixa de ser um consumidor 

passivo de produtos culturais, passando a atuar como cidadão em relação ao seu 

patrimônio (CASTRIOTA; BRAGA, 2016, p. 03), adquirindo autonomia. Na ausência de 

apoio dos poderes públicos, a atuação se dá inclusive através de ações diretas, com uso 

de redes sociais virtuais e de discursos não hegemônicos, através da autocomunicação 

de massa; criação de redes sociais presenciais e de comunidades instantâneas através da 

ocupação do espaço público, e formação de “ecologias culturais” destinadas a mudar o 

estado de coisas (CASTRIOTA; BRAGA, 2016, p. 06). São exemplares neste sentido, os 

casos recentes do movimento Ocupe Estelita, em Recife (PE), do Ocupa Cais Mauá, em 

Porto Alegre (RS), entre outros. 

O conceito integral de patrimônio tem como dimensão a globalidade do território 

e da população, tendo como objetivo final, a qualidade de vida resultante do 

desenvolvimento econômico e social sustentável (CUETOS, 2011, p. 18). Ao passo que a 

noção de patrimônio se humaniza, também se afasta da ideia de atuação sobre alguns 

poucos elementos de alta carga simbólica e identitária a critério do poder público, 

passando-se a admitir que “o desafio do patrimônio está hoje no território e em suas 

representações” (MATA OLMO, 2010, p.39). O papel do território nas políticas 

patrimoniais é assim definido por Cuetos (2011): 

O território é o ponto de encontro do homem com seu patrimônio. Sem 
uma valorização cultural do território que evidencie a singularidade de 
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seus recursos e estimule a confiança da comunidade em si e em sua 
capacidade criativa, é difícil para um lugar decolar em seu 
desenvolvimento econômico. Portanto, o patrimônio é o resultado da 
dialética entre o homem e o meio ambiente, entre a comunidade e o 
território (CUETOS, 2011, p. 18). 

As primeiras experiências práticas em que o conceito de território contribui com 

a gestão do patrimônio cultural se dão a partir dos museus, com o surgimento da 

chamada Nova Museologia no âmbito da UNESCO no final da década de 1950, e que com 

sua evolução e diversas vertentes, exerce grande influência até os dias atuais. Esta 

abordagem tem como novos paradigmas o deslocamento de interesses, por parte das 

instituições museais, do objeto museológico para o território, da coleção para o 

patrimônio como um todo, e do público para o comunitário (HERMOSILLA, 2007, p. 76). 

Os museus de território e sociedade, ou ecomuseus, foram assim definidos: 

Um ecoUm ecoUm ecoUm ecommmmuseu é um instrumento que o poder público e useu é um instrumento que o poder público e useu é um instrumento que o poder público e useu é um instrumento que o poder público e a populaçãoa populaçãoa populaçãoa população    
prprprprojetam, fabricojetam, fabricojetam, fabricojetam, fabricam e operam em conjuntoam e operam em conjuntoam e operam em conjuntoam e operam em conjunto. O poder público, junto dos 
especialistas, instalações e recursos fornecidos. A população, de acordo 
com suas aspirações, seus conhecimentos, sua capacidade de 
abordagem. É uÉ uÉ uÉ um espelho em que essa população se olha, parm espelho em que essa população se olha, parm espelho em que essa população se olha, parm espelho em que essa população se olha, para se a se a se a se 
reconhecereconhecereconhecereconhecer, onde busca a explicação do território r, onde busca a explicação do território r, onde busca a explicação do território r, onde busca a explicação do território ao qualao qualao qualao qual    está ligadestá ligadestá ligadestá ligadaaaa, , , , 
juntamente com o das populações que o precederam, na juntamente com o das populações que o precederam, na juntamente com o das populações que o precederam, na juntamente com o das populações que o precederam, na 
descontinuidade ou continuidade das geraçõesdescontinuidade ou continuidade das geraçõesdescontinuidade ou continuidade das geraçõesdescontinuidade ou continuidade das gerações. Um espelho que esta 
população estende aos seus hóspedes, para se fazerem conhecer no 
que diz respeito ao seu trabalho, seu comportamento, sua intimidade 
(RIVIÈRE, 1985, p. 182 apud. URTIZBEREA, 2007, p. 14, grifo nosso.) 

Muitos museus assumiram a questão do patrimônio cultural indo muito além de 

suas reservas técnicas, por iniciativa própria ou por delegação do poder público, 

aplicando assim seus conhecimentos no estudo e conservação do patrimônio e das 

paisagens de um território. Desta forma, os museus estenderam suas redes, superando 

os limites do edifício e encarando o desafio de interpretar o patrimônio disperso, com a 

criação de instrumentos como as antenas, pontos de interpretação, itinerários guiados 

(HERMOSILLA, 2007, p. 76-77), entre outras atividades que se desenvolvem tendo o 

território como referência. 

2.2.2.2.2.2.2.2. A noção de paisagemA noção de paisagemA noção de paisagemA noção de paisagem        

Para que a paisagem se tornasse um objeto de reflexão, foi preciso conceitualizá-

la, representando-a com palavras. Na história da humanidade, duas civilizações se 

destacaram por desenvolver significativamente uma estética da paisagem: a chinesa e a 
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europeia, com suas respectivas áreas de influência. No contexto europeu, a noção de 

paisagem só apareceu com o advento da modernidade, “esse momento do mundo em 

que o homem foi erigido em sujeito diante de uma natureza tratada em objeto” (BERQUE, 

1991, p. 04). A distinção entre paisagem e ambiente faz parte, portanto, de uma 

mentalidade moderna. 

Nas línguas europeias, a formação do termo paisagem gerou uma ambiguidade 

que ajuda a explicar a polissemia que o termo possui: a palavra serve tanto para designar 

um entornentornentornentorno realo realo realo real como uma representação deste entornorepresentação deste entornorepresentação deste entornorepresentação deste entorno. . . . Nos    idiomas orientais, ao 

contrário, palavras de raízes diferentes representam estas duas conotações 

(MADERUELO, 2006, p. 31).    

Para Roger (2013, p.11), as paisagens são aquisições culturais, e só é possível 

estudá-las devidamente conhecendo a genesis do conceito. Muitos autores já se 

dedicaram à tentativa de identificar as origens da ideia de paisagem. Cosgrove (1985, p. 

46) afirma que ela teria surgido entre o século XV e o início do século XVI, inicialmente 

como uma “forma de ver” o mundo externo. Maderuelo (2006, p. 13) localiza estes 

primórdios em momento ainda anterior: 

[...] este conceito se inicia na cultura romana, mas devido a uma série 
de acontecimentos, não se consolida até o final do Renascimento, 
quando os arquitetos constroem villas e jardins de recreio, os poetas se 
comprazem em descrever lugares, os artistas pintam vistas sem outro 
objetivo senão deleitar-se em sua contemplação e surge, por fim, uma 
palavra concreta e específica para nomear estas atividades 
(MADERUELO, 2005, p. 13). 

Alguns trabalhos literários ou pictóricos são identificados como sinalizadores da 

emergência da noção ocidental de paisagem. É, de fato, durante o Renascimento que 

aquilo que entendemos por paisagem começa a existir de fato para os europeus 

(BERQUE, 2009, p. 19).  

Para Simmel (2009), a ruptura ocorrida entre a natureza e a cultura é entendida 

como a origem da noção de paisagem. Simmel discorre sobre a analogia entre natureza 

e paisagem, destacando a relação entre a parte e o todo (SCHWERZ, 2017, p. 82). Para 

Simmel a natureza não tem fracções, pelo que não se poderia falar de um “pedaço de 

natureza”. A natureza “é a unidade de um todo” (SIMMEL, 2009, p. 06), mas é justamente 

a demarcação que define a paisagem, o “ser-abarcada num horizonte momentâneo ou 

duradouro”: 
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A natureza, que no seu ser e no seu sentido profundos nada sabe da 
individualidade, graças ao olhar humano que a divide e das partes 
constitui unidades particulares, é reorganizada para ser a 
individualidade respectiva que apelidamos de "paisagem" (SIMMEL, 
2009, p. 07). 

Apesar de ser possível conjecturar sobre o surgimento da noção de paisagem, 

Berque (2009, p. 59) entende que não se trata de uma “criação” da noção de paisagem - 

uma terminologia construtivista que levaria à crença de que esta seria uma criação pura 

do olhar humano. Para o autor, a paisagem não está apenas no olhar do objeto, mas 

também na realidade das coisas; na relação que temos com o nosso meio. 

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.     Origens da sOrigens da sOrigens da sOrigens da sistematização istematização istematização istematização do pensamento do pensamento do pensamento do pensamento sobre asobre asobre asobre a    PaPaPaPaisagemisagemisagemisagem    

O pensamento paisagístico estruturou-se enquanto repertório conceitual 

científico, desenvolvendo-se em especial no âmbito da Geografia alemã. A partir daí, 

foram ultrapassadas as fronteiras nacionais e os campos do conhecimento, 

caracterizando-se como um potente instrumento de pesquisa e de interpretação 

socioespacial. Frente às abordagens de cunho pictórico e artístico, esta parte da trajetória 

do conceito de paisagem tem sido pouco explorada, como foi possível verificar na análise 

do estado da arte. Devido ao entendimento de que esta trajetória é importante para a 

contextualização da paisagem enquanto instrumento para os fins desta pesquisa, será 

procedido este breve levantamento histórico dos estudos de paisagem. 

Alexander von HumboldtAlexander von HumboldtAlexander von HumboldtAlexander von Humboldt (1769-1859) é considerado por muitos o principal 

pioneiro da ciência geográfica moderna, cuja obra foi decisiva para a configuração das 

ideias no campo da geografia física (CAPEL, 1983, p. 05). A partir de suas inúmeras 

explorações naturalistas ao redor do globo produziu descrições sistemáticas, coletando 

dados e formulando métodos para a pesquisa empírica da paisagem (ANTROP; EETVELDE, 

2004, p. 13). O pensamento humboldtiano parte da confluência de três correntes de 

pensamento: duas delas científicas, a botânica e a geognosia, e duas de caráter filosófico 

e literário - o idealismo e o romantismo alemão (CAPEL, 1983, p. 06). 

Humboldt trabalhava a noção científica da paisagem enquanto caráter total de 

uma região, reflexo de sua essência (FOLCH; BRU, 2011, p. 88). Embora pioneiro em 

biogeografia, geografia física e climatologia, sempre enfatizou nos seus estudos os 

aspectos humanos, históricos e culturais na paisagem, especialmente suas qualidades 
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estéticas (ANTROP; EETVELDE, 2004, p. 14). Humboldt investigou, em suas inúmeras 

viagens, toda a complexa e rica problemática das relações entre os diferentes fenômenos 

do nosso planeta, assentando as bases para o estudo físico do globo, como resultado do 

encadeamento das observações empíricas realizadas sobre o terreno (CAPEL, 1983, p. 

06). 

Outra preocupação de Humboldt era a restauração total das ciências, buscando a 

integração dos diversos conhecimentos. Interessava-se pela influência da natureza física 

sobre o homem, afirmando a necessidade de associar o estudo da natureza física com o 

da natureza moral, entre as grandes estruturas físicas e atividades humanas (CAPEL, 

1983, p. 06-15). Sua concepção era a de uma harmonia universal da natureza, concebida 

como um todo de partes intimamente relacionadas, um todo harmonioso movido por 

forças internas. Sua sensibilidade em relação às paisagens e sua repetida alusão ao gozo 

obtido com sua contemplação são bastante sintomáticas do espírito romântico vigente 

na época (CAPEL, 1983, p. 08-14). Seu enfoque da paisagem como conceito integrador, 

mas também subjetivo, fica explicitado em sua declaração: 

É temerosa a tentativa de decompor em seus diversos elementos a 
magia do mundo físico; porque o grande caráter de uma paisagem, e 
de todo cenário importante da natureza, depende da simultaneidade 
de ideias e de sentimentos que agitam ao observador. O poder da 
natureza se revela, por assim dizer, na conexão de impressões, na 
unidade de emoções e de afetos que se produzem em certo modo de 
uma só vez (HUMBOLDT, 1875, p. 09). 

Em sua obra mais conhecida, “Cosmos”, Humboldt redigiu um volume dedicado a 

apresentar as diferentes etapas da configuração da imagem do cosmos, abordando o 

reflexo do mundo exterior na imaginação do homem, estudando como os homens 

representaram a natureza e que efeitos teve esta sobre sua imaginação, analisando 

descrições de paisagem feitas por diferentes escritores, bem como a influência da pintura 

de paisagem no estudo da natureza. Neste sentido, constituiu um autêntico precedente 

para a moderna geografia da percepção (CAPEL, 1983, p. 28). Sua relevante obra 

permaneceu como um fato isolado, tendo que esperar ao último terço do século XIX para 

que a disciplina da geografia se desenvolvesse. 

No contexto da invasão napoleônica, a ciência alemã foi influenciada por uma 

grande reação nacionalista, que valorizava aspectos espirituais da cultura como elemento 

de resistência e união, contribuindo também para exaltar a história e as raízes da 
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personalidade alemã, vista como o elemento para a unificação. Os estudos históricos e a 

geografia eram, para estes fins, ciências indispensáveis, motivo da criação de uma 

cátedra de Geografia, para a qual foi nomeado Carl RitterCarl RitterCarl RitterCarl Ritter (1779-1859) como professor 

externo em 1820 e titular em 1825, lecionando nela durante quase 40 anos (CAPEL, 1983, 

p. 43). Contemporâneo a Humboldt e igualmente considerado um dos pioneiros da 

geografia moderna, Ritter consolidou as bases metodológicas da geografia. 

A obra de Ritter tem características iluministas e românticas, concebendo a 

Geografia como uma ciência de síntese e empírica. Contudo, diferentemente de 

Humboldt, distingue a Terra da Natureza e do homem (SANTOS JUNIOR, 2016, p. 27). O 

problema essencial estudado pelo autor é o das “conexões” (Zusammenhang) que se 

estabelecem entre fatos físicos e humanos. Para Ritter, a Terra e seus habitantes nutrem 

estreitas relações mútuas, que podem ser estudadas em termos de causalidade: “o 

porquê de cada um, e como aparecem de acordo com essa localização no espaço”. São 

estas relações mútuas da natureza e do homem, e a Terra como teatro da atividade 

humana os seus principais interesses (CAPEL, 1983, pp. 46-47). 

O pensamento de Ritter teve grande influência do pietismo, corrente segundo a 

qual a contemplação da criatura seria uma forma de adoração do criador, e o próprio 

conhecimento se constituía como forma de adoração. Desta forma, entendia o objetivo 

da ciência como uma aproximação entre homem e divindade por intermédio da 

observação, e o entendimento da forma de ser da Criação (SANTOS JUNIOR, 2016, p. 28). 

Também foi fortemente influenciado pelo movimento romântico e à exaltação 

pangermanista. De todas estas raízes procede sua noção mais conhecida, a de 

“determinismo”, que tem a pretensão de explicar os fatos humanos em função dos 

fenômenos físicos. Em seus textos de matriz claramente determinista a natureza, sob o 

influxo das leis cósmicas superiores, determina o destino dos povos, predestinando 

alguns ao triunfo e outros à submissão. O homem é o sujeito da natureza, e o território 

atua sobre os habitantes e os habitantes sobre o território. É o olhar humano que traz a 

natureza a existência e que lhe dá sua alta significação, sendo assim, História e Geografia 

devem andar juntas (CAPEL, 1983, pp. 51-58).  

Humboldt e Ritter morreram em 1859, já em um ambiente intelectual 

completamente diferente daquele em que haviam fundamentado seu pensamento. O 

romantismo e o idealismo esgotavam sua influência, e começavam a triunfar o 



28 

 

positivismo e o naturalismo. A pretensão de realizar sínteses globais do todo terrestre, 

como o que de alguma maneira havia abordado Humboldt no Cosmos e Ritter em seu 

Erdkunde, iria dar lugar a investigações empíricas concretas, baseadas na observação e o 

método experimental e a uma crítica do teleologismo e das implicações não científicas 

ou "metafísicas" das obras anteriores (CAPEL, 1983, p. 84-85). 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. A Paisagem na Geografia AlemãA Paisagem na Geografia AlemãA Paisagem na Geografia AlemãA Paisagem na Geografia Alemã    

Na geografia alemã, um movimento conhecido como Landerkunde 

(“conhecimento das terras”) desenvolveu-se a partir de meados de 1880. Seu objetivo 

era reposicionar a geografia como uma ciência espacial corológica, criando imagens 

atualizadas do mundo na perspectiva do debate dos Estados Nacionais e das colônias, no 

contexto de uma sociedade industrial cada vez mais globalizada (ANTROP; EETVELDE, 

2004, p. 15). A geografia adquiriu prestígio, vindo a integrar os currículos junto da língua 

alemã, história e filosofia, por considerar-se que contribuía com a afirmação de um 

sentimento de unidade alemã acima da divisão política existente. A aplicação dos 

métodos de ensino pestalozzianos permitia converter facilmente a Heimatkunde em 

geografia, fazendo dela um ensinamento ativo e em contato com a natureza (CAPEL, 

1983, p. 91). 

Devido a divisão política da Alemanha durante boa parte do século XIX, e a 

estrutura descentralizada do Reich até os fins deste século, eram nítidas as diferenças 

paisagísticas entre uma região e outra, havendo apesar disto, uma vontade consciente 

de chegar à unificação (CAPEL, 1983, p. 258). O Landerkunde passou a ser acionado para 

fornecer conhecimento e justificar reivindicações territoriais. O conceito de Landschaft 

(“Paisagem”) já era amplamente utilizado na educação escolar, como um facilitador 

introdutório à geografia mais abstrata e em uma escala mais ampla. Nesta abordagem, o 

Landschaft era visto como uma entidade espacial real, um todo harmonioso, individual e 

coerente, em suma, um organismo. No final do século XIX, os geógrafos alemães 

intensificaram os estudos de paisagem como uma alternativa à corografia e à corologia 

de von Richthofen (ANTROP; EETVELDE, 2004, p. 15). 

O proeminente geógrafo Friedrich RatzelFriedrich RatzelFriedrich RatzelFriedrich Ratzel (1844-1904) teve grande influência de 

Darwin, e transformou as fundações da geografia humana e política através de sua noção 

de Lebensraum ("espaço vital", território), a teoria do estado orgânico e especialmente, 
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o determinismo ambiental. Em meados de 1890, Ratzel introduz o termo 

KulturlandschaftKulturlandschaftKulturlandschaftKulturlandschaft    (Paisagem Cultural) para denominar as partes da Naturlandschaft 

(Paisagem Natural) inicial que já haviam sido transformadas pela atividade humana 

(ANTROP; EETVELDE, 2004, p. 16). Também introduziu um conceito que logo passou a ser 

amplamente utilizado pela ciência geográfica, o de ecúmeno. Sua obra é reveladora do 

impacto das ideias positivistas e evolucionistas na geografia alemã, constituindo-se como 

uma reação contra as ideias românticas e idealistas dominantes no primeiro terço do 

século. Pode-se afirmar que para Ratzel a geografia é, sobretudo, uma ecologia. Ratzel se 

preocupa com as relações entre dois distintos tipos de organismos vivos entre si e das 

relações entre estes e o meio ambiente (CAPEL, 1983, p. 278-288). 

O geógrafo Otto SchlüterOtto SchlüterOtto SchlüterOtto Schlüter expandiu o conceito de Landschaft, abordado por ele 

como expressão de um território (Landschaftbild) e resultado morfológico dos diversos 

fatores de interação. Ao contrário de Ratzel, entendia haver uma distinção entre o 

Kulturlandschaft e o Naturlandschaft, ainda que reconhecesse a dificuldade de separá-

los. Também desenvolveu a noção de Urlandschaft para aludir às paisagens florestais 

primitivas do continente Europeu. Desenvolveu os estudos de paisagem no sentido de 

não apenas de classificar as categorias de fenômenos, determinando distribuições ou 

associações, mas também analisando suas características através dos processos de 

mudança temporais. Propõe o problema da classificação e cartografia das áreas 

terrestres com base no grau de impacto do homem sobre a paisagem. Desta forma, 

analisava a genesis da paisagem e a sua evolução a partir de uma paisagem natural 

primitiva (CAPEL, 1983, p. 347). 

Schlüter também estudou a evolução da paisagem na Europa Central, na 

passagem da Idade Antiga para a Idade Média.  A partir de sua publicação Ziele der 

Geographie des Menschen (1905), Schlüter investigou métodos para a geografia humana, 

buscando uma limitação no objeto e objetividade na observação, propondo-se ao 

“reconhecimento da forma e disposição dos fenômenos da superfície terrestre, no tanto 

em que são perceptíveis aos sentidos”. Seu método assemelhava-se ao da geomorfologia 

no que tange às formas superficiais (morfologia). Sua concentração nas paisagens visíveis 

excluía do campo da geografia o estudo das distribuições humanas de caráter não 

material como os fatos sociais, econômicos, raciais, psicológicos e políticos. No entanto, 
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não desconhece que esses fatos possam influir de maneira importante na genesis e 

evolução das paisagens (CAPEL, 1983, p. 346-347). 

As ideias de Schlüter foram influentes nos Congressos Geográficos realizados em 

Varsóvia (1934) e Amsterdam (1938), nos quais foi constituída uma seção específica para 

o estudo da geografia da paisagem. Em Amsterdam, foi aprovado um voto sobre o 

desejável desenvolvimento dos estudos de paisagem: “Ao não ser a paisagem geográfica 

somente uma entidade fisionômica e estética, sua análise mostra que compreende todas 

as relações genéticas e funcionais associadas entre si na superfície do globo, até 

constituir tipos e subtipos” (CAPEL, 1983, p. 348-349). Seu trabalho exerceria uma grande 

influência teórica até meados do final da Segunda Guerra Mundial. 

2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3. A A A A Paisagem na Geografia FrancesaPaisagem na Geografia FrancesaPaisagem na Geografia FrancesaPaisagem na Geografia Francesa    

Os Estudos de Paisagem desenvolveram-se, também, no contexto da geografia 

francesa. Um dos pioneiros neste sentido foi Paul Vidal de la BlachePaul Vidal de la BlachePaul Vidal de la BlachePaul Vidal de la Blache (1845-1918) que, 

influenciado por Ratzel, desenvolveu a abordagem do chamado “possibilismo”, em 

oposição ao “determinismo” ambiental. Seu trabalho caracterizava-se por vastas 

monografias regionais, onde ficava latente o reconhecimento da importância da 

comunidade local e do estilo de vida dos habitantes (“genre de vie”) na organização da 

paisagem (“paysage”), o que resultava numa diferenciação regional não só baseada em 

condições naturais, mas também na cultura, tradições, padrões de povoamento e 

territórios sociais. Afirmava que o ambiente estabelece limitações e oferece 

possibilidades para o desenvolvimento cultural, e considerava a paisagem como uma 

unidade holística, expressa em um pays (pago, terra) característico (ANTROP; EETVELDE, 

2004, p. 16). 

Vidal de la Blache também empregava a associação entre paisagem e região, 

recorrente na geografia alemã, considerando a paisagem como a fisionomia de um 

território, cujas características refletiam um estilo particular de organização espacial 

(NOGUÉ i FONT, 1985, p. 94). De clara raiz Humboldtiana, o termo fisionomia era tomado 

como reflexo das relações entre diversos fenômenos físicos e biológicos. Para o autor, a 

Geografia tinha como tarefa “estudar as expressões de mudança que recobrem, a cada 

lugar, a fisionomia da Terra” (CAPEL, 1983, p. 351). O estudo da paisagem não representa 

para Vidal de la Blache o eixo central de sua construção teórica, mas seus estudos 
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motivaram seus discípulos como Camille Vallaux e Jules Sion, que tomaram a paisagem 

como principal centro de interesse (NOGUÉ i FONT, 1985, p. 94). Outro discípulo 

destacado foi Jean Brunhes (1869-1930), leitor atento da bibliografia alemã, e que se 

dedicou especialmente ao estudo da paisagem como chave de sua construção teórica da 

geografia humana (CAPEL, 1983, p. 351). 

O método geomorfológico para descrição de paisagens culturais foi empregado 

também pelo geólogo, médico e geógrafo francês Siegfried PassargeSiegfried PassargeSiegfried PassargeSiegfried Passarge (1866-1958). Em 

sua obra sobre Physiologische Morphologie (1912) utiliza-se, pela primeira vez, do 

conceito Landschaftkunde. Passarge sistematizou o estudo das paisagens preocupando-

se com os elementos individuais que a compõe (clima, água, terra, plantas e fenômenos 

culturais), e analisando a forma como estes elementos se agrupavam, através de uma 

série de unidades hierarquizadas: uma agrupação de elementos contíguos 

(Landschaftsteilen) constituem uma seção (Teillandschaft), as quais se agrupam em 

Landschaften (paisagens ou regiões, dada a dupla sinomínia), que por sua vez se agrupam 

em unidades superiores (Landschaftgebiete), e em grandes regiões mundiais 

(Landschaftgürtel), dispostas de acordo com a disposição zonal (CAPEL, 1983, p. 347-

348). 

Na segunda metade do século XIX, a paisagem e a morfologia continuaram muito 

presentes nos estudos geográficos franceses. Entre as principais abordagens, a paisagem 

das regiões como expressão morfológica das combinações que nela se produzem e de 

sua personalidade, a paisagem geomorfológica, a paisagem agrária, a fisionomia urbana, 

as pautas de uso do solo, entre outras tantas direções de investigação que pesquisadores 

e que dão prova de vitalidade das concepções paisagísticas na geografia francesa. Ao 

longo das décadas, os aspectos exclusivamente morfológicos foram se enriquecendo com 

o conteúdo cultural (CAPEL, 1983, p. 354). 

O geógrafo francês Maximilien SorreMaximilien SorreMaximilien SorreMaximilien Sorre (1880-1962) propunha a separação das 

características humanas da paisagem natural, entendendo que “uma região qualquer se 

caracteriza pelo domínio de uma paisagem ou pela combinação definida de paisagens”. 

Frente aos inconvenientes do duplo sentido do termo Landschaft, Sorre considera que é 

necessário separar “as características humanas da paisagem em que estão incorporados, 

porque paisagem humana e paisagem natural não coincidem necessariamente” (CAPEL, 
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1983, p. 355). Em seu ponto de vista cada paisagem é a expressão concreta de uma 

civilização ou da variante de uma civilização: 

O ponto de vista do autor é, como se vê, claramente culturalista, e 
bastante distante da concepção de Schlüter que, como vimos, insistiu 
sempre na necessidade de excluir os aspectos materiais do estudo da 
paisagem. Mas, em troca, conecta-se bem com o pensamento vidaliano 
que havia incorporado em seu esquema os aspectos imateriais da 
cultura e da civilização. Ainda que, por outra parte, a concepção de 
Sorre - como antes a de Passarge, quando estudava as influências 
psicológicas da paisagem - propõe questões sociológicas e 
antropológicas que obrigam a incorporar dimensões novas - pouco 
cultivadas pelos geógrafos - ao estudo geográfico (CAPEL, 1983, p. 356). 

Outra referência de continuidade dos estudos de paisagem na França é o geógrafo 

Philippe PiPhilippe PiPhilippe PiPhilippe Pinchemelnchemelnchemelnchemel, na década de 1960. Em seus estudos, entende a paisagem como 

expressão de uma civilização, comparável a um quadro ou obra literária, e investiga 

possibilidades de classificação das paisagens humanizadas. Considera que os fatores da 

organização do espaço são múltiplos e de natureza diversa: o meio cultural; as 

necessidades dos homens organizados em coletividades, os conceitos políticos, 

econômicos, jurídicos ou psicológicos que estão na origem desta ou daquela ordenação; 

as inversões; as técnicas, as infraestruturas (administrativas ou de circulação). Todas 

estas forças combinadas contribuem para a criação de uma paisagem, analisável por três 

tramas diferentes: a apropriação, a organização (conjunto dos elementos das 

infraestruturas) e a utilização do solo. A partir destas três tramas, a análise da paisagem 

pode ser realizada sob três aspectos: morfológico (a análise das formas e dos diversos 

elementos), estratigráfico (determinando os elementos que correspondem a fases 

cronológicas diversas) e dinâmico (CAPEL, 1983, p. 356-357). 

O trabalho de Pinchemel é representativo da operação realizada por geógrafos 

para enriquecer e modernizar a noção de paisagem, a fim de seguir usando um conceito 

que passou a ser tradicional na geografia e assegurando um campo específico para a 

disciplina e manutenção de sua unidade. A associação entre paisagem e região é 

reforçada, sendo a paisagem expressão de uma região e reflexo de uma diferenciação do 

espaço na superfície terrestre (CAPEL, 1983, p. 357). Não obstante, as constantes alusões 

aos aspectos artísticos, históricos, espirituais e os métodos descritivos mostram 

claramente as origens do conceito de paisagem, “que só adquire toda a sua coerência no 
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marco das concepções espirituais e historicistas que se impuseram [...] em princípios do 

século” (CAPEL, 1983, p. 358). 

2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4. A Paisagem naA Paisagem naA Paisagem naA Paisagem nassss    GeografiaGeografiaGeografiaGeografiassss    Humana e CulturalHumana e CulturalHumana e CulturalHumana e Cultural    

O conceito de Kulturlandschaft (Paisagem Cultural) da Geografia Alemã, bem 

como as abordagens culturalistas, exerceram grande influência também nos Estados 

Unidos. O geógrafo alemão Oscar Schmieder constituiu-se como uma espécie de ponte 

entre a escola paisagista germânica e a geografia estado-unidense, devido a sua estadia 

na Escola de Berkeley a partir de 1925 por convite de Carl Otwin Sauer. Schmieder 

preocupava-se, sobretudo, com a transformação das paisagens por influência da ação 

humana, investigando a passagem das paisagens naturais para as paisagens culturais. Já 

reconhecia a dificuldade de abordar isoladamente paisagens naturais, já que inclusive em 

continentes em que a ação humana foi relativamente tardia estas já não existiam (CAPEL, 

1983, p. 349). 

Influenciado por Schmieder, Carl Otwin SauerCarl Otwin SauerCarl Otwin SauerCarl Otwin Sauer publica o seu artigo seminal “A 

Morfologia da Paisagem” em 1925, no qual define o seu conceito de paisagem cultural:  

A paisagem cultural é modelada a partir de uma paisagem natural por 
um grupo cultural.  A cultura é o agente, a área natural é o meio, a 
paisagem cultural o resultado. [...] A força que modela [...] está na 
própria cultura (SAUER, 1998, p. 59). 

A abordagem morfológica de Sauer considera as paisagens enquanto coisas 

materiais, entes reais e conhecíveis através do sentido visual (RIESENWEBER, 2009, p. 

24). Para Sauer, o conteúdo da paisagem é encontrado, portanto, nas qualidades físicas 

da área que são importantes para o homem e nas formas do seu uso da área em fatos de 

base física e fatos da cultura humana. Seu interesse reside “naquela parte da paisagem 

que nos diz respeito como seres humanos porque nós somos parte dela, vivemos com 

ela, somos limitados por ela e a modificamos” (SAUER, 1998, p. 29). 

Sauer toma, então, a paisagem natural como um substrato que está sempre 

submetido a uma transformação nas mãos do homem. As comunidades humanas 

modelam a paisagem, sendo o resultado deste processo o fator morfológico mais 

importante enquanto objeto de estudo (SAUER, 1998, p. 56). A tarefa da geografia é, para 

ele, concebida como o “estabelecimento de um sistema crítico que envolva a 
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fenomenologia da paisagem”, considerando que “os fenômenos que compõem uma área 

não estão simplesmente reunidos, mas estão associados ou interdependentes” (SAUER, 

1998, p. 17). Sauer entendia que os objetos que existem na paisagem estão inter-

relacionados, constituindo um todo impossível de ser interpretado a partir das partes 

tomadas isoladamente (SAUER, 1998, p. 22). Neste sentido, a paisagem não é 

simplesmente “uma cena real vista por um observador”, mas “uma generalização 

derivada da observação de cenas individuais” (SAUER, 1998, p. 24). 

Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma especialização das disciplinas e um 

agravamento da divergência entre as ciências naturais e humanas. Os estudos da 

paisagem foram considerados datados e antiquados, e o interesse pela paisagem como 

tema de pesquisa foi gradualmente perdido, bem como as pretensões de síntese holística 

(ANTROP; EETVELDE, 2004, p. 06). A paisagem passou a ser vista como uma aparência 

sem relevância científica, sob o olhar do racionalismo que substituiu o pensamento 

romântico. Uma concepção estritamente material do ambiente substituiu as ideias 

humboldtianas, sendo a noção de paisagem reduzida, quando raramente empregada, à 

uma categoria de indicador de fenômenos e processos (FOLCH; BRU, 2011, p. 103). 

Com o surgimento do paradigma historicistaparadigma historicistaparadigma historicistaparadigma historicista no início do século XX, no âmbito das 

ciências sociais, sucedeu-se um resgate do conceito de paisagem, no contexto de uma 

ligação epistemológica e metodológica entre História e Geografia. Estudos dos valores da 

paisagem ressurgem a partir desta sinergia entre dois campos do conhecimento, pouco 

a pouco adquirindo nova robustez teórica. No contexto desta integração teórica, aceitou-

se que a temporalidade (vetor histórico) e a espacialidade (vetor geográfico) eram 

dimensões inseparáveis na configuração das paisagens. A paisagem alcançou novamente 

uma dimensão privilegiada, entendida como um palimpsesto, um testemunho histórico 

que reflete, registra e documenta estilos de vida atuais e passados. Sua análise permitia 

seguir os processos de mudança, materializando as escolhas feitas por cada comunidade 

em cada lugar e a cada momento (FOLCH; BRU, 2011, p. 103-104). 

Estas abordagens trazem à tona o papel do “sujeito”, reforçando que não há 

paisagem sem um observador. A percepção visual é condição fundamental para a 

existência cultural da paisagem: “A coisa percebida e sua representação (conceitual, 

visual, verbal, etc.) existem simultânea e simbioticamente” (MENEZES, 2002, p. 32).  
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Uma das inovações conceituais introduzidas foi o questionamento do status da 

paisagem enquanto algo material. O geógrafo DenDenDenDenis Cosgroveis Cosgroveis Cosgroveis Cosgrove baseou-se em vasta 

pesquisa da História da Arte, em especial da pintura de paisagem, aliando-se à teoria 

marxista, propondo que a paisagem é tanto uma ideia quanto um lugar (RIESENWEBER, 

2009, p. 26). Para Cosgrove, a paisagem é “uma forma de ver”, “uma maneira de compor 

e harmonizar o mundo externo em uma cena, em uma unidade visual” (COSGROVE, 1998, 

p. 223). Sendo assim, a noção de paisagem está 

[...] intimamente ligada a uma nova maneira de ver o mundo como uma 
criação racionalmente ordenada, designada e harmoniosa, cuja 
estrutura e cujo mecanismo são acessíveis à mente humana, assim 
como ao olho, e agem como guias para os seres humanos em suas 
ações de alterar e aperfeiçoar o meio ambiente (COSGROVE, 1998, p. 
223). 

Cosgrove (1998, p. 228) entende que “todas as paisagens possuem significados 

simbólicos porque são o produto da apropriação e da transformação do ambiente pelo 

homem”. Para revelar estes significados, é necessário o conhecimento da linguagem 

representacional empregada, dos símbolos e de seu significado nessa cultura específica. 

Mesmo paisagens aparentemente não humanizadas e paisagens do meio ambiente 

natural tem conteúdo simbólico, sendo frequentemente, símbolos poderosos de si 

mesmas (COSGROVE, 1998, p. 227-228). 

Sendo a paisagem “uma maneira de ver”, esta tem sua própria história, que se 

ocupa do uso e da percepção da terra, das técnicas de expressão. Cosgrove (1998, p. 01) 

entende que a ideia de paisagem emergiu como uma dimensão da consciência da elite 

europeia num período identificável, sendo refinada e elaborada durante um longo 

período, e que declinou, novamente durante um período de grande mudança social, no 

final do século XIX. Como termo amplamente empregado na pintura e na literatura 

imaginativa, bem como no planejamento e planejamento ambiental, a paisagem carrega 

múltiplas camadas de significado (COSGROVE, 1998, p. 13).  

A aproximação do conceito de paisagem das teorias literárias se deu a partir do 

seminal “(Re)Reading the landscape” (Relendo a Paisagem), publicado em 1988 por 

James DunJames DunJames DunJames Duncancancancan e Nancy DuNancy DuNancy DuNancy Duncanncanncanncan. Os autores sugeriam que as paisagens podem ser lidas 

da mesma maneira que textos literários, utilizando conceitos de textualidade, 

intertextualidade e recepção do leitor. Entendem as paisagens como textos que 
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“concretizam” as ideologias, naturalizando-as (DUNCAN; DUNCAN, 1987, p. 117). 

Entendem a intersecção entre a teoria literária e a teoria social como possibilidade de 

interpretar os significados simbólicos das paisagens:  

 Em primeiro lugar, a teoria literária nos fornece maneiras de examinar 
a qualidade textual das paisagens e vê-las como transformações de 
ideologias. Segundo, nos fornece teorias de leitura e autoria que 
podemos adaptar para explicar como as paisagens são incorporadas ao 
processo social (DUNCAN; DUNCAN, 1987, p. 117).  

Ainda segundo os autores, algumas vezes há uma aplicação consciente de textos 

escritos, enquanto em outros momentos os aspectos ideológicos das paisagens são 

produzidos como consequências não intencionais de um conjunto de práticas sociais. As 

paisagens tendem a naturalizar as relações sociais, e podem ser modificadas fisicamente 

ou reinterpretadas para refletir os desafios do sistema de valores dominante (DUNCAN; 

DUNCAN, 1987, p. 125). 

2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5. A Paisagem e as ArtesA Paisagem e as ArtesA Paisagem e as ArtesA Paisagem e as Artes    

A influência da geografia cultural é sentida em diversas abordagens 

contemporâneas dos estudos de paisagem, em especial, na consideração de seus 

aspectos simbólicos, que devem ser interpretados, e o enfoque no papel do sujeito. Javier Javier Javier Javier 

MaderueloMaderueloMaderueloMaderuelo, historiador de Arte, define a paisagem como um produto intelectual que “se 

elabora a partir do que se vê ao contemplar um território”. A paisagem é “algo subjetivo, 

é o que se vê, não o que existe” (MADERUELO, 2010, p. 575). “Por subjetivo”, reforça 

ainda Maderuelo, “não quer dizer que seja uma fantasia ou uma invenção”, e sim 

 uma interpretação que se realiza sobre uma realidade, o território, que 
é determinada pela morfologia dos seus elementos físicos, que são 
objetivos, mas na qual intervém fatores estéticos, que lhe unem a 
categorias como a beleza, o sublime, o maravilhoso e o pitoresco, e a 
fatores emocionais, que tem a ver com a formação cultural e com os 
estados de ânimo dos que contemplam (MADERUELO, 2010, p. 576). 

Nesta perspectiva, a paisagem não é “o que está aí, na nossa frente”, mas um 

conceito inventado, uma construção cultural. Não se trata de um mero lugar físico e suas 

características morfológicas, mas de um conjunto de ideias, sensações e sentimentos que 

elaboramos a partir do lugar e de seus elementos constituintes. A paisagem demanda 

uma interpretação, a busca de um caráter e a presença de uma emotividade 

(MADERUELO, 2006, p. 38). 
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Em seu livro Breve tratado da Paisagem, Alain RogerAlain RogerAlain RogerAlain Roger afirma que as paisagens são 

aquisições culturais (ROGER, 2013, p. 11). A natureza, por si só, é indeterminada: o ser 

humano “determina” através da arte, transformando um “país” em “paisagem” através 

de um processo denominado pelo autor de artealizaçãoartealizaçãoartealizaçãoartealização (ROGER, 2013, p. 23). Este 

processo de apropriação através da arte se dá em duas modalidades: in visu (na forma de 

perceber e interpretar, nas representações) e in situ (através de intervenções na própria 

materialidade, como o paisagismo e os jardins). 

2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2.6. Fenomenologia da PaisagemFenomenologia da PaisagemFenomenologia da PaisagemFenomenologia da Paisagem    

Uma postura filosófica teve grande influência sobre os Estudos de Paisagem: a 

Fenomenologia, que junto do Existencialismo emerge como reação antipositivista em 

finais do século XIX e princípios do XX. Entre seus representantes mais influentes, estão 

Edmund HussEdmund HussEdmund HussEdmund Husserlerlerlerl (1859-1938) e Martin HeideggerMartin HeideggerMartin HeideggerMartin Heidegger (1889 - 1976). Para os fenomenólogos, 

a ciência deve ser rigorosa e teorética (contemplativa), captando intuitivamente as 

essências das coisas tal como se dão na consciência. A análise fenomenológica é uma 

contemplação desinteressada dos fenômenos e dos objetos do mundo em seu 

verdadeiro ser ou em sua essência, e se realiza através da suspensão de todas as ideias 

pré-estabelecidas sobre a natureza dos objetos (CAPEL, 1983, p. 420). Promove uma 

atitude mais aberta e flexível na definição de objetos e na escolha de métodos (BESSE, 

1997, p. 333-334). 

A Fenomenologia impulsionou nas ciências sociais o desenvolvimento de um 

enfoque direto, vivencial e não abstrato, valorando a observação participante do 

investigador, recuperando o campo da experiência pessoal (CAPEL, 1983, p. 422). É uma 

filosofia não cartesiana, que procura restabelecer um engajamento mais primário e 

original entre o eu e o mundo (WYLIE, 2007, p. 182), uma revisão radical de nossas noções 

pré-concebidas de subjetividade e relações sujeito-objeto (WYLIE, 2007, p. 150). Envolve 

o entendimento e a descrição das coisas como elas são experimentadas por um sujeito, 

e na perspectiva de Martin Heidegger, aborda a relação entre o Ser e Ser-no-mundo 

(TILLEY, 1994, p. 12), sendo concebida como um retorno às coisas em oposição a 

abstrações e construções mentais (NORBERG-SCHULZ, 2006, p. 445) 

A fenomenologia da paisagem enfatiza o contato direto e corporal com a 

experiência da paisagem (WYLIE, 2007, p. 139).  Mostra, também, que o espaço está 
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cheio de significados e de valorações que nos permitem organizar uma visão de uma 

paisagem, e que são destas valorações que emerge o sentimento de pertencimento ou 

de rechaço a um lugar (CAPEL, 1983, p. 443).  

A “Fenomenologia da Percepção” de MerleauMerleauMerleauMerleau----PontyPontyPontyPonty, publicado em 1945, teve 

grande influência, transformando noções de paisagem, visão e subjetividade. Em sua 

abordagem, a paisagem não é “um modo de ver”, mas um “modo de ser”, saindo 

radicalmente de uma epistemologia cartesiana para uma ontologia fenomenológica 

(WYLIE, 2007, p. 152). Tim IngoldTim IngoldTim IngoldTim Ingold é um pesquisador que tem aplicado esta perspectiva, 

em que sustenta que a paisagem “não é uma imagem na imaginação, examinada pelos 

olhos da mente” e nem “um substrato estranho e sem forma que aguarda a imposição 

da ordem humana” (INGOLD, 1993, p. 154). Para o autor, a paisagem é: 

[...] o domínio familiar de nossa morada, está conosco, não contra nós, 
mas não é menos real para isso. E vivendo nela, a paisagem se torna 
parte de nós, assim como fazemos parte dela. Além disso, o que vale 
para o seu componente humano também vale para outros 
componentes. Em um mundo construído como natureza, todo objeto 
é uma entidade independente, interagindo com os outros através de 
algum tipo de contato externo. Mas em uma paisagem, cada 
componente envolve em sua essência a totalidade de suas relações 
com cada um e com o outro (INGOLD, 1993, p. 154). 

Em conclusão, esta fenomenologia trabalha para descrever uma paisagem que 

não é mais um quadro cultural, uma “maneira de ver” ou uma superfície física inerte. A 

paisagem é uma prática contínua, e o próprio processo de habitar (WYLIE, 2007, p. 162).  

Na área da arqueologia, a publicação do livro Fenomenologia da Paisagem, de 

Christopher Christopher Christopher Christopher TilleyTilleyTilleyTilley (1994), desenvolveu uma abordagem de paisagem fortemente tátil, 

orientada para o campo e específica para o local (WYLIE, 2007, p. 171). A experiência da 

paisagem é corporificada e baseada no movimento pelo território, e a paisagem se torna 

um modo de morar e de experimentar o lugar. Trata-se não mais de uma cena estática, 

mas de um conjunto de lugares relacionais ligados por caminhos, movimentos e 

narrativas, e cujos significados só podem ser entendidos como parte do movimento até 

ele e dele para outros lugares. O significado da paisagem deve ser sentido, e para 

transmitir algo desse sentimento aos outros é preciso conversar, contar ou escrever e 

descrever (TILLEY, 1994, p. 31). Do ponto de vista de seus significados, a paisagem é um 

texto anônimo que pode ser lido e interpretado, mas também uma página pronta para 

ser escrita. Envolve história e narrativa, temporalidade e lembrança (TILLEY, 1994, p. 34). 
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Augustin BerqueAugustin BerqueAugustin BerqueAugustin Berque é um dos geógrafos mais influentes a incorporar pressupostos 

da fenomenologia em seu trabalho teórico. Para Berque (2009, p. 59), a paisagem não se 

reduz ao mundo visual dado em nossa volta, não está no olhar do objeto: está na 

realidade das coisas; em outras palavras, na relação que temos com o nosso meio. 

Desenvolve, ainda, que: 

A paisagem é uma marca, pois expressa uma civilização, mas também 
é uma matriz, porque participa dos esquemas de percepção, de 
concepção e de ação - ou seja, da cultura - que canalizam, em certo 
sentido, a relação de uma sociedade com o espaço e com a natureza e, 
portanto, a paisagem de seu ecúmeno. E assim, sucessivamente, por 
infinitos laços de codeterminação (BERQUE, 2012, p. 239). 

A paisagem tem, então, um duplo caráter, o de marcomarcomarcomarco, “vista por um olhar, 

apreendida por uma consciência, valorizada por uma experiência, julgada (...) por uma 

estética e uma moral, gerada por uma política, etc.” por outro lado, e o de matrizmatrizmatrizmatriz, que 

determina este mesmo olhar, consciência, experiência, estética, moral, política, etc. 

(BERQUE, 2012, p. 240). Envolve não somente a visão, mas todos os sentidos; não 

somente a percepção, mas todos os outros modos com os quais o indivíduo se relaciona 

com o mundo. Da mesma forma, envolve não somente o indivíduo, “mas tudo aquilo pelo 

qual a sociedade o condiciona e o supera”, ou seja, a paisagem situa os indivíduos no seio 

de uma cultura, dando um sentido à sua relação com o mundo (BERQUE, 2012, p. 241). 

O advento das teorias fenomenológicas e não representacionais da paisagem 

ocasionou uma mudança significativa de ênfase. Após um período em que predomina o 

enfoque nas representações de paisagem (textos e iconografia), os enfoques atuais se 

voltam às práticas da paisagem, como as relações entre corpo e paisagem (WYLIE, 2007, 

p. 166). Passam a ser objeto de estudo as práticas culturais cotidianas e incorporadas - o 

caminhar, olhar, dirigir, andar de bicicleta, escalar e jardinar, por exemplo. O argumento 

implícito por trás de muitas geografias culturais recentes da paisagem é que tais práticas 

podem ser entendidas como “atos incorporados de paisagismo”, nos quais circulam e 

emergem o eu, a paisagem e a própria cultura (WYLIE, 2007, p. 166). Na abordagem 

fenomenológica, o observador-sujeito e o território-objeto são indissociáveis, e a própria 

essência ontológica da paisagem está na relação entre estes entes. 
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2.3.2.3.2.3.2.3. Políticas de Preservação da Paisagem Políticas de Preservação da Paisagem Políticas de Preservação da Paisagem Políticas de Preservação da Paisagem CulturalCulturalCulturalCultural    

Embora com alguma proximidade, os conceitos de patrimônio e de paisagem se 

encontraram de fato na formulação de políticas de preservação do patrimônio. Neste 

contexto, surge a paisagem culturalpaisagem culturalpaisagem culturalpaisagem cultural inicialmente enquanto uma categoria aplicável a 

alguns sítios de valor excepcional. Ao ser apropriada a partir da noção de patrimônio e 

dos paradigmas clássicos de patrimonialização, a paisagem é considerada principalmente 

em sua dimensão física e tangível.  Entretanto, ao destacar a relação entre o cultural e o 

natural, a categoria de paisagem cultural demonstra grande potencial e suscitou a 

necessidade de novas formas de tutela. 

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1. Paisagem CulturaPaisagem CulturaPaisagem CulturaPaisagem Cultural no Patrimônio Mundiall no Patrimônio Mundiall no Patrimônio Mundiall no Patrimônio Mundial    

No âmbito da UNESCO, a Convenção para Proteção do Patrimônio Cultural e 

Natural foi organizada a partir da Reunião de Paris em 1972, com o estabelecimento da 

inscrição de bens como Patrimônio Mundial. Na sequência, em 1976 é criado o Comitê 

do Patrimônio Mundial, constituído por 21 representantes de Estados membros da 

UNESCO eleitos periodicamente e responsável pela deliberação e gestão da listagem 

(RIBEIRO, 2007, p. 34). A Convenção fornecia uma definição de patrimônio que 

possibilitaria também a proteção de paisagens, entretanto, apenas vinte anos depois, 

com a revisão dos critérios culturais do Guia Operacional para a Implementação da 

Convenção do Patrimônio Mundial, foi incorporada uma categoria específica de 

Paisagens CultPaisagens CultPaisagens CultPaisagens Culturaisuraisuraisurais. Sendo assim, tornou-se o primeiro instrumento legal internacional 

para identificar, proteger, conservar e legar às gerações futuras as Paisagens Culturais de 

Valor Universal Excepcional (LÓPEZ, 2013, p. 677). 

A primeira Convenção indicava desde o seu início um forte antagonismo entre as 

categorias cultural e natural.  Este pensamento, que já então começava a tornar-se 

anacrônico, refletia a própria origem bipartida da preocupação com o patrimônio 

mundial, oriunda de dois movimentos - um que se preocupava com os sítios culturais e 

outro com a conservação da natureza (RIBEIRO, 2007, p. 38). No quesito conservação da 

natureza, entendia-se que quanto menos interferência humana, melhor a área estaria 

qualificada; e as obras humanas - os monumentos e estruturas, prédios e ruínas - eram 

vistos como fenômenos isolados (FOWLER, 2003, p. 15).  
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O conceito de paisagem cultural emerge no âmbito do Patrimônio Mundial devido 

a um longo envolvimento com paisagens rurais e com a dificuldade de aplicabilidade da 

Convenção em “sítios mistos” (FOWLER, 2003, p. 18). O termo “paisagem cultural” vinha 

sendo frequentemente utilizado pelo Comitê apenas como sinônimo de “paisagem rural” 

(FOWLER, 2003, p. 57), mas uma nova abordagem integradora do patrimônio cultural e 

natural foi tomada em 1998, na reunião de Estratégia Global de Amsterdam, propondo 

superar a divisão entre natureza e cultura na aplicação da Convenção. Foi formulado um 

novo texto, que seria adotado pelo Comitê do Patrimônio Mundial em 2003 (RÖSSLER, 

2003, p. 10). 

Com a alteração dos paradigmas, uma grande diversidade de manifestações dos 

tipos de interações entre a humanidade e o ambiente são abarcadas pela categoria de 

paisagem cultural: jardins projetados, paisagens urbanas, campos agrícolas, rotas de 

peregrinação entre outras. Essa amplitude da aplicabilidade do termo e sua delimitação 

ainda um tanto indefinida que leva a controvérsias de toda natureza (CASTRIOTA, 2013). 

A operacionalização do conceito de paisagem cultural no âmbito da UNESCO não se dá 

enquanto um paradigma, mas enquanto uma categoria específica e delimitada. Para 

Menezes (2002, p. 52), embora a criação da categoria erradique a antinomia 

natureza/cultura, que caracterizava o período anterior, permanece certa insuficiência de 

abordagem.  

O conceito de paisagem cultural adotado pela Convenção segue praticamente 

sem ressalvas a linha traçada por Sauer (1924) e outros geógrafos da Escola de Berkeley, 

que entendiam a paisagem cultural como resultado da ação “modeladora” da cultura 

sobre um substrato de paisagem natural. O Comitê do Patrimônio Mundial considera-se 

um pioneiro na aplicação, de forma prática, deste conceito Saueriano (FOWLER, 2003, p. 

18), que se caracteriza pelo forte viés morfológico. 

Este entendimento da paisagem como “resultado” suscita problemas e críticas, 

como a de Jakob (2007, p. 13) que questiona a concepção de paisagens como ícones 

estáticos, e considera conservador o entendimento de que o “agora” deve ser o único 

futuro destas paisagens. O autor também aponta a atitude que considera paradoxal, de 

se destacar espaços imutáveis dentro um tecido territorial em perpétua recomposição, 

atribuindo-lhes uma forma imutável e inscrevendo-os por fim no “Grande Livro” de sítios 

identificados como Patrimônio Mundial da Humanidade (JAKOB, 2009, p.10). 
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As críticas mais rigorosas foram as oriundas do Conselho da Europa, no contexto 

da formulação de uma Convenção Europeia da Paisagem. A abordagem da UNESCO foi 

considerada elitista, por fazer recortes e distinções artificiais baseadas em características 

específicas que são consideradas indicativos de uma paisagem “excepcional” (FOWLER, 

2003, p. 23). Ao contrário da atividade do Patrimônio Mundial, que envolve a seleção de 

paisagens com qualidade tida como excepcional e universal, a Convenção Europeia da 

Paisagem incide sobre todo o território da União Europeia e inaugura o entendimento de 

que toda paisagem deve ser reconhecida e gerida independentemente do seu valor. 

2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2. Convênio Europeu de PaisagemConvênio Europeu de PaisagemConvênio Europeu de PaisagemConvênio Europeu de Paisagem    

O Convênio Europeu da Paisagem, formulado no âmbito do Conselho da Europa 

e publicado em 2000, consiste em um instrumento de proteção da paisagem 

completamente diferente da Convenção aplicada pela UNESCO. Seu escopo é ampliado 

em relação a preservação do patrimônio – a Convenção não recorta paisagens 

excepcionais, mas é aplicada “a todo o território”, incidindo sobre “áreas naturais, rurais, 

urbanas e periurbanas”, abrangendo “áreas terrestres, águas interiores e águas 

marítimas”, e aplicando-se também a “paisagens da vida quotidiana” e “paisagens 

degradadas” (CONSELHO DA EUROPA, 2000).  

Para o cumprimento das suas finalidades, a Convenção propõe como objetivos a 

identificação das paisagens no conjunto do território, a análise das características e das 

dinâmicas e pressões que as modificam, e o acompanhamento das suas transformações. 

A avaliação das paisagens se dá com consideração dos valores específicos que lhes são 

atribuídos seja pelos intervenientes ou pela população interessada (CONSELHO DA 

EUROPA, 2000). Mata Olmo (2009, p. 1001) destaca três noções que foram essenciais na 

definição da paisagem da Convenção – o território, a percepção e o caráter, bem como a 

relação entre elas. 

A proteção da paisagem se dá designando “ações de conservação ou manutenção 

dos traços significativos ou característicos de uma paisagem”, sendo estes traços 

justificados pelo valor patrimonial resultante de sua configuração natural ou da 

intervenção humana (CONSELHO DA EUROPA, 2000). Não se procura preservar ou 

“congelar” as paisagens em um estado dado na sua longa evolução, pois as paisagens 

sempre mudaram e continuarão a mudar. O objetivo é acompanhar as mudanças que 
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ocorrerão, reconhecendo a grande diversidade e a qualidade das paisagens que serão 

herdadas, se esforçando em preservar e talvez enriquecer essa diversidade (RIBEIRO, 

2007, p. 55). 

Em oposição à concepção da UNESCO, tida como elitista, a Convenção Europeia 

adota o que se pode chamar de uma concepção social, que recompõe a abordagem da 

paisagem a partir da sua dimensão subjetiva (PRIORE, 2000, p. 287). Isto se dá com o 

reconhecimento da função social da paisagem, além do ecológico e cultural: 

A paisagem é reconhecida como fator fundamental na qualidade de 
vida de todos os cidadãos e como componente essencial de suas 
identidades e de seu desenvolvimento cultural e socioeconômico 
(PRIORE, 2000, 287). 

A dimensão social no texto da Convenção se dá já na sua definição do conceito de 

Paisagem adotado, em que paisagem “designa uma parte do território, tal como é 

apreendida pelas populações”, e cujas características “resultam da ação e da interação 

de fatores naturais e ou humanos” (CONSELHO DA EUROPA, 2000). Distancia-se, assim, 

da visão clássica de abordagem patrimonialista ou conservacionista, adotando uma visão 

holística e transversal. Sua implantação depende da governança, concertação e a 

coexistência de diferentes experiências (CACHO et al., 2010, p. 66), uma vez que é 

assumida a diversidade de culturas e a participação social 

Por fim, nos termos da Convenção a paisagem é considerada uma manifestação 

territorializada da cultura, bem como um recurso economicamente valioso (GONZÁLEZ, 

2007, p. 201). Aponta para uma das formas mais importantes em que sua implementação 

deve ocorrer: a paisagem como um elemento para o planejamento territorial e para as 

outras políticas setoriais que afetam a paisagem. A paisagem torna-se assim uma 

abordagem útil para a gestão integrada do planejamento e desenvolvimento territorial 

(GONZÁLEZ, 2007, p. 202), indo além de um mero condicionante de conservação de 

alguns recortes territoriais. 

2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3. Paisagem Cultural no BrasilPaisagem Cultural no BrasilPaisagem Cultural no BrasilPaisagem Cultural no Brasil    

A ideia da proteção de paisagens enquanto patrimônio encontra-se na origem das 

primeiras políticas públicas de preservação brasileiras. Conquanto o reconhecimento de 

Ouro Preto como monumento nacional em 1933 preceda o próprio decreto-lei de 
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tombamento, o escopo do referido decreto-lei já previa em seu Art. 1º § 2º a 

possibilidade do tombamento de “monumentos naturais”, e também os “sítios e 

paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido 

dotados pelo natureza ou agenciados pelo indústria humana”4. A prática, entretanto, 

demonstrou que o órgão federal de preservação priorizou o tombamento de indivíduos 

arquitetônicos, reforçando a imagem do patrimônio cultural brasileiro como constituído 

de pedra e cal. 

Na forma de sítios urbanos delimitados, enquanto conjuntos de unidades 

arquitetônicas, a paisagem ingressou progressivamente no rol do patrimônio cultural 

brasileiro, sendo tratada enquanto monumento (MENEZES, 2002, p. 50). A renovação do 

IPHAN a partir da ação do superintendente Aloísio Magalhães na década de 1970 

atualizou o escopo de atuação do órgão com o patrimônio imaterial, mantendo, 

entretanto, certa postura consagrada do órgão com o patrimônio tangível. Na 

Constituição Federal de 1988 as paisagens foram novamente inseridas no escopo da 

definição do “patrimônio cultural brasileiro”, dando a atribuição de sua identificação e 

proteção a todas as esferas do governo e salientando a necessidade do auxílio da 

comunidade. 

A atuação da UNESCO, com a instituição da categoria paisagem cultural no escopo 

do Patrimônio da Humanidade, influenciou diretamente a percepção e a formação de 

novas políticas no Brasil. Em especial, a candidatura de Parati e do Rio de Janeiro na 

referida categoria do patrimônio mundial impulsionou as discussões no plano nacional, 

gerando a Carta de Bagé em 2007 e, posteriormente, a edição em 2009 da Portaria nº 

127, que instituiu a Chancela da Paisagem Cultural BrasileiraChancela da Paisagem Cultural BrasileiraChancela da Paisagem Cultural BrasileiraChancela da Paisagem Cultural Brasileira. 

A referida Portaria define a paisagem cultural como uma “porção peculiar do 

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

natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores” 

(IPHAN, 2009, p. 35). Estabelece, também, que a gestão se daria em cooperação com 

outros órgãos públicos, organismos internacionais, organizações não governamentais e 

com a sociedade civil (PEREIRA, 2018, p. 76), na forma de um pacto de gestão 

compartilhada. 

 

4 Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. 
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As paisagens chanceladas seriam periodicamente acompanhadas e monitoradas 

pelo Iphan, que relataria e atestaria se aquele bem continua conservando os valores 

reconhecidos como Paisagem Cultural ou não. Embora o instrumento esteja em vigor há 

oito anos, nenhuma paisagem cultural brasileira foi efetivamente chancelada desde 

então (PEREIRA, 2018, p. 18), o que reforça a necessidade de discussão e revisão dos 

critérios abordados. 

2.4.2.4.2.4.2.4. Paisagem cultural: Paisagem cultural: Paisagem cultural: Paisagem cultural: ConceitoConceitoConceitoConceito    adotadoadotadoadotadoadotado    

A seguir, serão caracterizados os enfoques adotados na conceituação de 

paisagem e patrimônio, a partir da síntese estudada nos subcapítulos anteriores, 

consolidando o conceito de “paisagem cultural” adotado nesta pesquisa. 

2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1. Enfoque Enfoque Enfoque Enfoque HolísticoHolísticoHolísticoHolístico    e Integradore Integradore Integradore Integrador    

O conceito de paisagem foi permeado ao longo dos tempos pela noção de “todo”.  

Já nos primórdios do pensamento geográfico Humboldt (1875, p. 09) afirmava que “o 

grande caráter de uma paisagem, e de todo cenário importante da natureza, depende da 

simultaneidade de ideias e de sentimentos que agitam ao observador”, e que o poder da 

natureza se revela justamente “na conexão de impressões, na unidade de emoções e de 

afetos que se produzem em certo modo de uma só vez”. Sendo assim, a paisagem se 

torna um “todo” que é mais do que uma soma das partes que o compõe – integrando 

natureza e cultura, ciência e estética, geografia e história, seres humanos e seu ambiente 

em todas as escalas e aspectos (ANTROP; EETVELDE, 2004, p. 04). Este “todo” pode ser 

tomado enquanto uma convergência, onde um vínculo interno (impressão) une todos os 

seus elementos (DARDEL, 2013, p. 63).  

Neste sentido, a paisagem integra as diferentes disciplinas, auxiliando não apenas 

na sistematização dos dados coletados, mas também de diferentes tipos de abordagens. 

Permite estudar a interação entre elementos, inclusive entre os naturais e culturais, 

integrando a atividade natural e humana como partes de um único sistema em evolução 

(MARCUCCI, 2000, p. 71). A paisagem é onde as ciências naturais e sociais se integram, e 

onde o espaço e o tempo se encontram, tendo como base uma abordagem 

transdisciplinar, onde todos os atores estão envolvidos (ANTROP; EETVELDE, 2004, p. 04-

06). 
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A característica holística da paisagem habilita a sua utilização como um cccconceito onceito onceito onceito 

integradorintegradorintegradorintegrador, como um terreno comum onde diferentes perspectivas se encontram e que 

permite que os problemas regionais possam ser resolvidos na cooperação 

transdisciplinar. Para tanto, os vários conceitos e métodos de abordagem da paisagem 

podem cooperar, expressando os interesses de setores econômico e social, e integrando 

o interesse público e especializado através das políticas públicas (ANTROP; EETVELDE, 

2004, p. 386). Desta forma, a abordagem holística permite investigar também as 

contribuições para o Planejamento Urbano e Regional. 

2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2. Mediança e TrajetividadeMediança e TrajetividadeMediança e TrajetividadeMediança e Trajetividade    

A ideia de paisagem não só apresenta o mundo como ele é, mas é também uma 

construção deste mundo, uma maneira de vê-lo. A paisagem é uma construção social e 

cultural, sempre ancorada em um substrato material, físico. Desta forma, paisagem é a 

um só tempo uma realidade física e a representação que culturalmente fazemos dela, a 

fisionomia externa e visível de uma determinada porção da superfície terrestre e a 

percepção individual e social que ela gera; uma interpretação geográfica tangível e 

intangível. É, ao mesmo tempo, o significante e o significado, o recipiente e o conteúdo, 

realidade e ficção (NOGUÉ, 2008, p. 226). A relação entre esta dimensão objetiva (“o que 

está aí”) e a dimensão subjetiva (“imaginação do sujeito”) configura a característica de 

mediança e de trajetividade da Paisagem, como indicada por Berque (1997).  

A paisagem é uma entidade medial, é o elemento onde a humanidade se 

naturaliza e onde a natureza se humaniza (e se simboliza). Esta abordagem opõe-se às 

abordagens unilaterais da paisagem, sejam “antropocêntricas” ou “naturalistas”, 

definindo a paisagem como o meio (BESSE, 2014, p. 41-42). Para Berque (1997, p. 322) 

os ambientes humanos são ecológicos e simbólicos; e neles nada existe em si, mas 

exclusivamente como dotado de certo sentido (uma mediação) pela ecosimbolicidade. A 

paisagem realiza, assim, uma “mediação” entre o objetivo e o subjetivo, e uma “trajeção”, 

pois esta mediação conjuga tempo e espaço (BERQUE, 1993, p. 17). Esta trajetividade 

fundamenta nossa própria existência e nos permite vivenciar o cotidiano (BERQUE, 1997, 

p. 18).  

A trajeçãotrajeçãotrajeçãotrajeção aparece como o movimento de modelação do mundo, na apropriação 

recíproca entre um povo e um ambiente, entre a humanidade e a Terra (BERQUE, 1997, 
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p. 328). A paisagem é a expressão sensível desta mediançamediançamediançamediança, e geradora dos laços sociais: 

nos dá a percepção do significado e sentido do mundo onde estamos, e a noção de que 

também integramos este significado. Sua importância é vital, pois assim como não se 

pode ser humano sem motivação, nenhuma sociedade poderia ser mantida em um 

mundo privado de sentido (BERQUE, 1997, p. 329). 

Nessa relação de mediança mediança mediança mediança e trajetividadetrajetividadetrajetividadetrajetividade, a sociedade e seu ambiente são 

simultaneamente marcas e matrizes uns dos outros. Não há ação social e nem atores 

sociais sem uma paisagem, e também não há paisagem sem os atores sociais e sociedades 

humanas. Entretanto, nem os indivíduos e nem as sociedades realizam sua subjetividade 

por si próprios, mas sim imprimindo as impressões-marca e matrizes de seu ser-no-

mundo, isto é, de acordo com uma certa mediança (BERQUE, 1997, p. 328). 

2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3. TemporalidadeTemporalidadeTemporalidadeTemporalidade    

A paisagem está impregnada de historicidade (PELLITERO, 2011, p. 30) e constitui-

se como um registro e testemunho duradouro das vidas e obras das gerações passadas 

que nela habitaram e, ao fazê-lo, deixaram algo de si mesmos (INGOLD, 2000, p. 189). 

Uma vez que a vida humana é um processo que envolve a passagem do tempo, o percurso 

de vida é também o processo de formação e transformação das paisagens em que as 

pessoas viveram. As atividades humanas se inscrevem dentro de uma paisagem: 

[...] de modo que cada penhasco, grande arvore, riacho, área pantanosa 
se torna um lugar familiar. As passagens diárias através da paisagem 
tornam-se encontros biográficos para indivíduos, lembrando traços de 
atividades passadas e eventos anteriores e a leitura de sinais - uma 
marca divisória aqui, uma pedra-marco lá (TILLEY, 1994, p. 27). 

Devido a esta temporalidade da paisagem, percebê-la é realizar um ato de 

recordação. Não se trata de invocar uma imagem subjetiva, armazenada na mente, mas 

do engajamento perceptivo com um ambiente que está em si mesmo impregnado do 

passado (INGOLD, 2000, p. 189). A paisagem não está dentro nem fora do sujeito, ela está 

comcomcomcom ele, “e vivendo nela, a paisagem se torna parte de nós, assim como fazemos parte 

dela” (INGOLD, 2000, p. 191). A identidade humana é, em boa medida, uma função dos 

lugares e das coisas e pressupõe a identidade do lugar (NORBERG-SCHULZ, 2006, p. 456-

457). 
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A temporalidade caracteriza as coisas e lugares, assim como as pessoas; por este 

motivo estes seres nunca são entidades estáticas, mas estão constantemente mudando 

e alterando sua natureza. O tempo é a quarta dimensão “oculta” do ser ou da existência, 

e toda a experiência é temporariamente colorida e constituída. As experiências passadas 

são levadas adiante através da atividade do sujeito encarnado e fornecem estruturas 

através das quais esse sujeito é capaz de interpretar o mundo ou encaixá-lo em um 

padrão. Passado e presente se dobram um sobre o outro: o passado influencia o presente 

e o presente rearticula o passado (TILLEY, 2004, p. 12). Através da temporalização da 

paisagem é possível superar o estudo científico de uma natureza atemporalizada, ou o 

estudo humanístico de uma história desmaterializada (INGOLD, 2000, p. 208). 

2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4. SimboliSimboliSimboliSimbolicidadecidadecidadecidade    

O ser humano é “um animal suspenso em teias de significados que ele próprio 

teceu” (INGOLD, 2000, p. 173). A partir desta afirmativa de Weber, o antropólogo Clifford 

Geertz constrói sua concepção de cultura, que para ele consiste na “imposição de uma 

estrutura arbitrária de significado simbólico sobre realidade” (GEERTZ apud. INGOLD, 

2000, p. 178). Ao simbolizar seu modo de entender a natureza e inclusive ele mesmo, o 

ser humano traduz para outro meio um significado experimentado, com objetivo de 

libertar o significado da situação imediata, por meio do que se torna um “objeto cultural” 

que pode fazer parte de uma situação mais complexa ou transferir-se para outro lugar 

(NORBERG-SCHULZ, 2006, p. 453). 

Todas as paisagens são simbólicas, apesar da ligação entre o símbolo e o que ele 

representa (seu referente) por vezes parecer muito tênue (COSGROVE, 2012, p. 227). 

Para Ingold (2000, p. 208) o significado está aí para ser descoberto na paisagem, e cada 

característica dela pode ser entendida como uma pista ou uma chave para o seu 

significado - e não um veículo para carregá-lo. Mas a herança cultural da paisagem só é 

adquirida com informação qualificada, portanto, é preciso aprender e ensinar a ler 

paisagens, seus fatos e seus símbolos; seus sistemas territoriais e seus sistemas de 

imagem (PISÓN, 2000, p. 217-218).  
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2.4.5.2.4.5.2.4.5.2.4.5. TerritorialidadeTerritorialidadeTerritorialidadeTerritorialidade    

Será adotado um conceito    territorializadoterritorializadoterritorializadoterritorializado de paisagem, a partir de suas 

características de historicidade (COSTA, 2011, p. 82) e de temporalidade (BENEDETTI, 

2011, p.51). Llorente (2004) afirma que a paisagem é um arquivo do território, ou seja, 

“uma manifestação sintética das condições e circunstâncias geológicas e fisiográficas que 

ocorrem em um país” (LLORENTE, 2004, p.14). Complementa, que paisagem é o território 

em chave histórica, um agregado de todas as características que aparecem em um 

território consideradas em sua interação. 

Pomar (2010, p. 77) afirma que “qualquer território tem [...] um patrimônio 

paisagístico suscetível de valorização. Território, paisagem e patrimônio são, então, um 

trio inseparável” e “não há território sem paisagem, da mesma forma que não há 

paisagem sem território”. Esta relação entre paisagem e território é reforçada por Llop: 

Eu não acredito na proteção da paisagem, mas na do território, que é a Eu não acredito na proteção da paisagem, mas na do território, que é a Eu não acredito na proteção da paisagem, mas na do território, que é a Eu não acredito na proteção da paisagem, mas na do território, que é a 
eeeessssssssência da paisaência da paisaência da paisaência da paisagemgemgemgem, trabalhada pela infinita criatividade de homens 
e mulheres, tanto em seus olhos, em suas ações, em suas propostas, 
quanto no que eles representam em última análise, nesta longa jornada 
através do amor e da morte. Teremos sempre a nossa paisagem, e é 
por isso que o projeto territorial continuará a ter valor se você 
conseguir alcançar a máxima de Andrea Zanzotto: “Salvar a paisagem 
da própria terra é salvar sua alma e a de quem mora lá” (LLOP, 2009, p. 
24, grifo nosso). 

A territorialização da paisagem é abordada por Mata Olmo, no entendimento que 

“cada território se manifesta visualmente em uma fisionomia singular e dinâmica [...] 

fazendo da paisagem um aspecto importante da qualidade de vida da população”. Nesta 

linha, paisagem seria o “resultado da relação sensível das pessoas com o ambiente 

percebido, cotidiano ou visitado” (MATA OLMO, 2006, p. 200). Pode-se falar, assim, em 

um conceito territorializado de paisagemconceito territorializado de paisagemconceito territorializado de paisagemconceito territorializado de paisagem: 

 A definição refere-se em primeiro lugar ao território, a “qualquer parte 
do território”. A paisagem, então, tem uma base material concreta, 
referindo-se não a noções mais abstratas como espaço, área ou solo, 
mas ao território, isto é, ao espaço geográfico entendido como um 
quadro de vida, como espaço contextual dos grupos sociais (MATA 
OLMO, 2006, p. 207) 

Nesta abordagem, o território traduz “uma configuração espacial específica, 

delimitada e objeto de apropriação responde a diferentes graus de humanização”, sendo 

“expressão do poder atuante” que “se apresenta sob o aspecto da paisagem” (FOLCH; 
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BRU, 2011, p. 50). Não sendo simples nem estático, mas constituído por “um conjunto 

complexo de estruturas mutáveis que estão sujeitas aos diferentes processos que o 

modelam”, esses mecanismos interagem sucessivamente moldando a fisionomia do 

território, que é dinâmica e variável. Em resumo, “o território é o espaço formado pelos 

seres humanos e percebido em termos de paisagem” (FOLCH; BRU, 2011, p. 59) e a 

paisagem, “nada mais é do que a expressão do território e seus processos” (ECHÁNIZ, 

2008, p. 203). 

O conceito territorializado de paisagem potencializa a perspectiva de gestão, e o 

entendimento de que “todo território é paisagem e requer gestão”, possuam ou não 

maior singularidade (MÍNGUEZ; ÁLVAREZ, 2014, p. 38) Desta forma, é possível superar a 

separação sacralizada entre o protegido (seja natural ou urbano) e o resto, onde tudo se 

encaixa (MATA OLMO, 2009, p. 1006). Também, desperta-se a necessidade de 

prosseguimento de ações não só de proteção, mas também de melhoria, o que leva 

inevitavelmente ao planejamento territorial (MATA OLMO, 2014, p.1020). 

2.4.6.2.4.6.2.4.6.2.4.6. ItineráriosItineráriosItineráriosItinerários    

Para Tilley (1994, p. 34) uma paisagem é “uma série de locais nomeados, um 

conjunto de lugares relacionais ligados por caminhos, movimentos e narrativas”, e estes 

lugares “são sempre lidos ou entendidos em relação aos outros” (TILLEY, 1994, p. 27). O 

movimento do corpo sobre o território faz parte da apreensão de seus significados: 

No processo de movimento, uma paisagem se desdobra ou se 
desenrola diante de um observador. Além de uma cadeia de colinas, 
outra é revelada; A visão de uma localidade marca o sentido do seu 
posicionamento. A importância e o significado de um lugar só podem 
ser apreciados como parte do movimento de e para ele em relação aos 
outros, e o ato de mover pode ser tão importante quanto o de chegar 
(TILLEY, 1994, p. 31). 

Para Tilley (1994, p. 28) estes movimentos podem ser considerados “atos de 

discurso” dos pedestres, comparáveis aos atos de discurso da linguagem. Em analogia, 

falar é uma apropriação da linguagem, e andar seria um processo de apropriação do 

sistema topográfico. Caminhar, neste sentido, “implica em relacionalidade em termos de 

um sistema geral de diferenças” (TILLEY, 1994, p. 28). Os lugares não existem como uma 

localização no espaço absoluto, mas como “nós” em uma matriz de movimento, unidos 
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pelos itinerários de seus habitantes. Os lugares não têm localizações, mas histórias 

(INGOLD, 2000, p. 219). 

Os lugares e o movimentar-se entre eles formam narrativas, as biografias pessoais 

dos indivíduos e das sociedades; e os próprios lugares adquirem uma história, 

sedimentando camadas de significado a partir das ações e eventos que acontecem neles. 

Biografias pessoais, identidades sociais e a história do lugar estão intimamente 

conectadas (TILLEY, 1994, p. 27).  Uma jornada ou itinerário ao longo de um caminho 

pode ser considerada um “ato cultural”, pois segue etapas inscritas por outros. O 

acúmulo temporal de pegadas que elegem um canal de movimento, tornam este canal 

um “caminho correto”, o “melhor caminho a percorrer”. Os lugares ligados ao longo de 

um percurso podem ser lidos em termos de relações temporais de precedência e poder. 

Geralmente há razões para o caminho seguir uma direção particular, ligando lugares em 

uma trajetória em série; e quanto mais pessoas tiverem compartilhado estas razões, mais 

importante o caminho se torna. Os caminhos formam um meio essencial para o 

estabelecimento de relações sociais, conectando impressões espaciais com memórias 

temporariamente inscritas (TILLEY, 1994, p. 31). 

Uma vez que nesta concepção os lugares se originam do movimento entre eles, 

os lugares não existem isoladamente, mas em suas relações com todos os outros 

(INGOLD, 2000, p. 229). É pela estrada ou pelo canal, traduções topográficas da 

mobilidade humana, que as sociedades humanas se expressam espacialmente como 

construtores de espaços (DARDEL, 2013, p. 47). Os caminhos são uma potência 

estruturante da paisagem, elementos que servem para organizar o território, dando-lhe 

medida e orientação, ou seja, conferindo-lhe um sentido (BESSE, 2014, p. 184). É neste 

sentido que as narrativas buscarão estruturar a relação entre lugares e significados no 

território estudado. 

2.4.7.2.4.7.2.4.7.2.4.7. Paisagem culturalPaisagem culturalPaisagem culturalPaisagem cultural    

Para esta dissertação, optou-se pelo uso do termo paisagem culturalpaisagem culturalpaisagem culturalpaisagem cultural de forma a 

expressar a conotação de “patrimônio” dada para a “paisagem”. O termo é alvo de 

controvérsia, uma vez que por definição todas paisagens são culturais: dificilmente 

alguma paisagem não sofreu ação humana, e mesmo que se idealize a eventual existência 
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de lugares intocados, e a interpretação destes enquanto paisagens já presume uma 

perspectiva de culturalização do território. 

Pode-se dizer que o termo paisagem cultural se consagrou não apenas como a 

categoria formulada pela UNESCO, mas como expressão da relação entre paisagem e 

patrimônio. Certamente, trata-se de uma expressão redundante – entretanto, a mesma 

redundância é consagrada em termos como “geografia cultural”, utilizado para delimitar 

certo enfoque na geografia (e existiria alguma geografia não cultural?), bem como, o 

próprio termo patrimônio cultural, cuja contradição é autoexplicativa. 

Neste sentido, o termo paisagempaisagempaisagempaisagem por si só expressaria a questão abordada, de 

forma ampla. Quando falamos em paisagem, estamos falando de uma entidade cultural, 

algo humanamente trabalhado – toda paisagem é paisagem cultural (WYLIE, 2007, p. 20). 

Esta pesquisa, no entanto, busca o conceito de paisagem no âmbito da formulação de 

políticas de identificação e preservação da paisagem, sob o ponto de vista do patrimônio patrimônio patrimônio patrimônio 

culturalculturalculturalcultural. Por este motivo, optou-se de forma pragmática pela adoção do termo paisagem paisagem paisagem paisagem 

culturalculturalculturalcultural, ainda que reconhecendo suas contradições. 
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CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 ----    NarrativasNarrativasNarrativasNarrativas    da Paisagemda Paisagemda Paisagemda Paisagem    

Este capítulo compreende os ensaios de narrativas sobre a paisagem cultural do 

território estudado. Estas narrativas se desdobram sobre três grandes eixos temáticos: 

“Ocupação do Território”, “Paisagem e Modernidade: Ferrovia, Germanidade e 

Industrialização” e “A Construção Social do Patrimônio da Antiga Colônia”.  

3.13.13.13.1    Ocupação do territOcupação do territOcupação do territOcupação do territórioórioórioório        

A ocupação humana na área que hoje constitui o Estado do Rio Grande do Sul 

teve seu início com a presença de grupos indígenas. Por muito tempo acreditou-se que o 

ingresso destes povos seria fato relativamente recente, mas as pesquisas arqueológicas 

das últimas décadas têm demonstrado que ela é muito mais antiga do que se pensava 

(KERN, 2009, p. 16). As condições climáticas e ambientais do Estado, entretanto, 

dificultaram a conservação de vestígios de madeira, amplamente utilizada como uma 

matéria prima acessível para produção de pontas de flechas, cabanas e abrigos (KERN, 

2009, p. 23). 

No território estudado, a presença de dois grupos indígenas é marcante: 

Kaingangues e Guaranis. Os kaingangues fazem parte da cultura linguística Jê e 

constituem um dos mais numerosos povos indígenas do Sul do Brasil. Foram inicialmente 

denominados pelos europeus de guaianás, coroados ou bugres (SCHMITZ apud. SILVA e 

BARCELOS, 2009, p. 65). A sua relação de territorialidade não se dava apenas por 

delimitação de lugares onde obtinham os recursos para a subsistência - caça, pesca, 

coleta de pinhão e demais recursos - mas constituía um espaço “de dimensões 

sociopolítico-cosmológicas mais amplas”, uma realidade construída para que seu sistema 

de crenças e de conhecimentos pudesse ser intensamente vivido (LAROQUE, 2009, p. 81).  

Já os guaranis, caracterizaram-se pelos aldeamentos e pelo estabelecimento de 

caminhos (peabirus) de ligação entre áreas muito afastadas. Geralmente instalavam suas 

aldeias nas redes hidrográficas, que serviam de vias de comunicação entre as diversas 

aldeias, permitindo a solidariedade entre grupos para a manutenção do modo-de-ser 

guarani, das ligações matrimoniais, trocas de produtos e de artesanato, e mesmo as 

guerras entre grupos vizinhos (KERN, 2009, p. 59). Devido a este fato de estruturarem 

grandes e estáveis aldeias, alguns autores até meados de 1990 os apresentavam como 

mais desenvolvidos (SILVA e BARCELOS, 2009, p. 65). Os cursos d’água e lagoas 
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funcionavam também como rotas de penetração em novos territórios e, portanto, de 

expansão destes povos, que se expandiram por toda a região platina, difundindo as 

inovações modernizadoras que haviam adquirido ao longo do processo de neolitização, 

principalmente a vida aldeã, a cerâmica, a língua e a horticultura (KERN, 2009, p. 59). 

A ocupação prévia do território pelos povos indígenas seria de grande importância 

para a futura ocupação luso-brasileira: 

Essas comunidades americanas realizaram o primeiro processo de 
ocupação do atual Rio Grande do Sul desbravando e explorando os 
territórios; descobrindo os vaus dos rios, os boqueirões das serras, as 
fontes de água potável; eliminando animais selvagens; aclimatando 
plantas agricultáveis, etc. A ocupação europeia subsequente foi 
preparada, facilitada, apoiada e condicionada por essa domesticação 
territorial pioneira (MAESTRI, 2010, p. 15). 

Pode-se dizer, portanto, que os elementos de origem europeia foram 

introduzidos nestes territórios de forma “mediada”, em consequência das relações já 

estabelecidas pelos povos indígenas que ali se encontravam. 

Os povos indígenas sobreviveram, no decorrer do século XVIII e principalmente 

do XIX, ao impacto das frentes de expansão, tais como o estabelecimento de fazendas, 

abertura de estradas, imigração alemã e italiana, política oficial dos aldeamentos dos 

indígenas, projetos de catequese jesuítica e capuchinha e instalação de companhias de 

bugreiros e pedestres que avançaram sobre seus territórios (LAROQUE, 2009, p. 81). 

Um destes processos resultou na catequização e redução dos indígenas no âmbito 

das Missões Jesuítico-Guaranis, que embora seja distante do território estudado, 

influenciou ativamente o seu processo de ocupação. Foi nelas que ocorreu a inserção de 

uma espécie exótica em terras gaúchas, o gado vacum, que após a destruição e abandono 

das missões constituíram enormes rebanhos que se multiplicaram em liberdade, 

constituindo o que ficou conhecido como Vacaria do Mar (MAESTRI, 2010, p. 18). Em 

meados de 1702, os administradores dos Sete Povos das Missões aproveitaram os 

grandes campos no nordeste do Planalto, protegidos por densos pinheirais, para 

introduzir gado nesta região, dando origem a vacaria dos Pinhais ou Campos da Vacaria 

(MAESTRI, 2010, p. 23). Estas Vacarias constituíram um atrativo a luso-brasileiros, 

castelhanos e indígenas, que passavam a frequentar a região dos Campos de Cima da 

Serra (SILVA e BARCELOS, 2009, p. 74), motivando a circulação pelo território e, 

posteriormente, a instalação de estâncias.  
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Aproximando-se do território estudado, os primeiros registros de sedentarização 

efetiva de luso-brasileiros se deu com a concessão das primeiras sesmarias no litoral 

norte, em Torres e Tramandaí (1732) e em Osório e nos campos de Viamão (1740) 

(MAESTRI, 2010, p. 25). Além da criação de gado, nos Campos de Viamão plantava-se 

cana-de-açúcar e mandioca com uso de mão-de-obra escrava (MAESTRI, 2010, p. 25) 

Após o episódio das Guerras Guaraníticas, em 1757, milhares de indígenas 

remanescentes das missões foram compulsoriamente instalados em aldeias, uma delas 

situada nas proximidades do território em estudo, a Aldeia de Nossa Senhora dos Anjos, 

onde se desenvolveria posteriormente a cidade de Gravataí. Nos anos seguintes, os 

guaranis missioneiros seriam intensamente utilizados na produção mercantil regional 

(MAESTRI, 2010, p. 30). Na rede rudimentar de caminhos estabelecidos entre o litoral 

norte, os campos de Viamão e o Planalto Gaúcho, consolida-se uma passagem pelo 

“Passo do Rio dos Sinos” (Figura 3). 

Figura Figura Figura Figura 3333 – Itinerários históricos, sendo visível o “Passo” do Rio dos Sinos.  

 

Fonte: Carta Hydrografica de uma parte do terreno e costa do Imperio do Brazil extrahida da 
carta da Provincia de São Pedro do Rio Grande levantada em 1778 pelo Brigadeiro Francisco 

João do Rócio. Acervo Biblioteca Nacional. 
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A ocupação europeia ao norte do rio dos Sinos se iniciaria no século XVIII, num 

processo desordenado e baseado na posse e no uso da influência para conquistar as 

cartas de concessão de sesmarias. Estas posses eram procedidas sem efetivação ou 

respeito aos trâmites legais necessários, que seriam a medição e a ocupação efetiva da 

área (TRAMONTINI, 2000, p. 68). A instalação da Real Feitoria do Linho CânhamoReal Feitoria do Linho CânhamoReal Feitoria do Linho CânhamoReal Feitoria do Linho Cânhamo 

consolidaria a ocupação estratégica desta área, iniciando a sua inserção mais efetiva nos 

processos sociais e econômicos que se desenvolveram nos arredores.  

3.1.3.1.3.1.3.1.1111. . . . A Antiga Feitoria do Linho CânhamoA Antiga Feitoria do Linho CânhamoA Antiga Feitoria do Linho CânhamoA Antiga Feitoria do Linho Cânhamo    

A Real Feitoria do Linho Cânhamo foi projetada pela Coroa Portuguesa e 

inicialmente instalada no Rincão do Canguçu, nas proximidades de Pelotas. Foi 

transferida para as proximidades do Passo do Rio dos Sinos por determinação de D. Luiz 

de Vasconcelos, frente aos resultados insatisfatórios apresentados pela Feitoria até então 

no seu local de origem, e por sugestão do Cel. Rafael Pinto Bandeira, que possuía terras 

nos arredores (MORAES, 1994, p. 65). O local assinalado para esta transferência 

constituía o que se conhecia como faxinais do Couritafaxinais do Couritafaxinais do Couritafaxinais do Courita, na margem sul do Rio dos Sinos. 

Uma vez que estes faxinais não dispunham de campos dilatados para abrigar o gado 

trazido de Canguçu e os que fossem adquiridos dos povoadores da região do Rio dos 

Sinos, foi sugerido pelo inspetor Moraes Sarmento o aproveitamento dos campos que 

haviam sido do falecido José Leite de Oliveira (MORAES, 1994, p. 24), na margem oposta 

do rio. Deste modo, foi iniciada a transferência da Feitoria para os faxinais do Courita e 

para os campos da Estância Velha. 

A manutenção da Feitoria foi difícil e precária, estando sempre desprovida dos 

recursos necessários para o desenvolvimento de suas atividades. Uma correspondência 

do inspetor Moraes Sarmento dirigida ao Vice-Rei Conde de Resende, por exemplo, 

denuncia o desalento em que vivia a mão de obra escravizada ali empregada, que se 

encontrava há mais de um ano sem ter o que vestir. O inspetor que lhe sucedeu, o Padre 

Antônio Gonçalves da Cruz, concluiu pela mudança de foco produtivo para a pecuária, 

através da criação de gado e de cavalo ao norte do Rio dos Sinos, no local conhecido por 

Estância Velha.  O empreendimento rendeu melhores resultados, mas a severidade com 

que o inspetor conduzia sua atividade resultou no seu assassinato por um dos negros 

escravizados (MORAES, 1994, p. 68). 
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Em 1816, assume a inspetoria o tenente José Manoel Antunes da Frota, que teria 

dilapidado o patrimônio da Real Feitoria em sua gestão, fazendo proveito de um período 

de grave instabilidade política e militar. Desapareceram, neste período, o gado, os 

animais de transporte e tração e até mesmo as reservas de semente para plantio. Na 

sequência, o seu sucessor seria o Inspetor José Tomás de Lima, nomeado em 1820. Foi o 

último inspetor da Real Feitoria, sendo posteriormente constituído primeiro 

administrador da Colônia Alemã de São Leopoldo. Ao assumir, Tomás de Lima registrou 

que a escravatura seguia sem ter o que vestir, tomando providências para obter roupas 

aos mais necessitados frente ao rigoroso inverno local (MORAES, 1994, p. 69-70). 

Durante sua breve história no Faxinal do Courita, a Real Feitoria do Linho 

Cânhamo inseriu-se dentro da lógica local em que “a posse, a força e a influência se 

articulavam na garantia da propriedade” (TRAMONTINI, 2000, p. 69). A definição sempre 

precária de seus limites geográficos implicava na prática em uma área passível de 

apossamentos, propícia ao estabelecimento de ranchos e roças por homens pobres e 

livres que estavam sendo expulsos pela formação dos novos latifúndios nas regiões de 

expansão da pecuária (TRAMONTINI, 2000, p. 70). Este legado de controvérsias e disputas 

de propriedade constituíram percalços posteriormente na trajetória de implantação da 

Colônia AlemãColônia AlemãColônia AlemãColônia Alemã    de São Leopoldode São Leopoldode São Leopoldode São Leopoldo. 

3.13.13.13.1.2.2.2.2. . . . Implantação da Colônia Alemã de São Implantação da Colônia Alemã de São Implantação da Colônia Alemã de São Implantação da Colônia Alemã de São LeopoldoLeopoldoLeopoldoLeopoldo        

O fluxo de imigrantes europeus para o Brasil durante ao século XIX se insere no 

processo de expansão do capitalismo mundial, em que países como Alemanha e Itália ao 

se desenvolverem, geraram um excedente populacional sem-terra e sem trabalho, que 

se converteram em intenso foco de tensão social. O envio destes imigrantes aos países 

novos tornava-se um negócio vantajoso, trazendo perspectiva do retorno de capitais pela 

formação de núcleos étnicos nacionais que poderiam se manter ligados à pátria de 

origem através de vínculos comerciais (PESAVENTO, 2014, p. 44). 

No caso brasileiro, muitas foram as motivações do governo imperial para a criação 

da Colônia Alemã de São Leopoldo. Ocupar e defender o território, branquear a 

sociedade e contrabalançar o já explícito poder da elite proprietária regional (PICCOLO, 

2006, p. 22) são os principais deles. O primeiro projeto de colonização estabeleceu-se em 

terras de propriedade da Coroa, onde estivera instalada a Real Feitoria do Linho Cânhamo 
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(Figura 4) (ROCHE, 1969, p. 94). Além de promover a densificação deste território, até 

então parcialmente coberto por mata nativa, o governo imperial promovia também a 

abertura de estradas, facilitando as comunicações (PESAVENTO, 1985, p. 27). 

O termo    colonizaçãocolonizaçãocolonizaçãocolonização, durante o século XIX, tem duas conotações: a introdução de 

mão de obra inexistente em algum lugar ou o emprego desta mão de obra nos 

estabelecimentos agrícolas já existentes. Por colonização alemãcolonização alemãcolonização alemãcolonização alemã entende-se, portanto, a 

exploração de determinadas regiões, sob a direção do Governo Brasileiro ou do governo 

provincial, por colonos originários da Alemanha. Os imigrantes alemães eram instalados 

em terras concedidas, sendo primeiramente os agricultores e artesãos rurais - “colonos”, 

homens ligados à terra que exploravam (ROCHE, 1969, p. 03). A palavra    ccccolôniaolôniaolôniaolônia define 

tanto a unidade do lote recebido pelo imigrante, quanto o próprio projeto de imigração.  

Figura Figura Figura Figura 4444 - Mapa de João Antônio da Costa (1824), elaborado para a medição da Antiga Feitoria. 

 

Fonte:  BALDINO (1985). 
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 A colonização implicou também na implantação de um novo sistema de 

distribuição de terras. O sistema latifundiário até então vigente na Província não 

demonstrava resultados suficientes para a produção agrícola, prejudicando também a 

perspectiva de desenvolvimento demográfico. Os grandes proprietários detinham grande 

influência política, em especial nos legislativos, e não admitiam uma redistribuição de 

suas terras. Por este motivo, a Coroa recorreu às áreas de sua propriedade ou devolutas, 

em especial áreas florestais ainda não utilizadas pelos pecuaristas, dividindo-as em 

pequenas propriedades para distribuí-las (ZARTH, 2006, p. 207). A partir deste projeto, a 

Coroa visava desenvolver a agricultura de subsistência para o mercado interno e garantir 

a ocupação de uma das fronteiras mais vulneráveis do Império, propiciando também o 

abastecimento das tropas militares. 

Em seus primeiros anos de implantação, a Colônia Alemã de São Leopoldo 

constituiu uma ilha perdida em meio ao continente do Rio Grande, caracterizado pelas 

estâncias e charqueadas e pelos pequenos centros urbanos. Apesar de sua proximidade 

com a capital Porto Alegre, com a qual se ligava por via fluvial, a Colônia encontrava-se 

em relativo isolamento, sendo seu território cruzado apenas de passagem por luso-

brasileiros que rumavam para São Paulo, na rota das tropas (AMADO, 2003, p. 33). 

A disponibilização da Antiga Real Feitoria para a implantação da Colônia Alemã de 

São Leopoldo demandou a medição de todo o território, de forma a proceder a divisão 

dos lotes individuais aos imigrantes. Enquanto o trabalho de medição ainda se alongava, 

as primeiras levas de imigrantes desembarcaram no local entre março e maio de 1824. 

Somente em Portaria de 31 de março do mesmo ano o Governo Imperial ordenou a 

medição dos terrenos, sendo que na sequência, foram necessários ainda dois meses de 

preparativos na busca da documentação sobre as divisas da Feitoria. Por fim, apenas em 

agosto de 1824 o Juiz de Sesmarias deu início ao empreendimento (TRAMONTINI, 2000, 

p. 54). 

Na espera da demarcação, as primeiras levas de imigrantes que desembarcaram 

no local ficaram alojados provisoriamente nos arredores da sede da antiga Feitoria do 

Linho Cânhamo, na Feitoria VelFeitoria VelFeitoria VelFeitoria Velhahahaha. A medição judicial demorou 91 dias, finalizando 

apenas em 19 de novembro de 1824. O Presidente da Província não demorou para dar-

se conta de que o mapa topográfico havia sido adulterado, mas dada a urgência, nomeou 

um profissional experimentado e de sua confiança para proceder o loteamento da área, 
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o Coronel engenheiro João Batista Alves Porto. Munido dos autos da medição e do mapa 

das terras da extinta Feitoria, este dirigiu-se à EstEstEstEstâââância Velhancia Velhancia Velhancia Velha para começar o trabalho de 

divisão da Colônia em lotes de 400 braças quadradas (TRAMONTINI, 2000, p. 57-58). O 

mapa da gradual divisão do território da Colônia de São Leopoldo, que será tratado a 

seguir, está representado na Figura 5, e também no Apêndice 04. 

Figura Figura Figura Figura 5555 – Mapa das frentes de ocupação do território da Colônia Alemã de São Leopoldo. 

 

01 – Feitoria Velha; 02 – Estância Velha; 03 – Costa da Serra; 04 – Quatro Colônias; 

 05 – Travessão; 06 – Bom Jardim; 07 – Picada 48; 08 – Hortêncio; 09 – Baumschneis; 

 10 – Linha Nova; 11 – Picada do Café; 12 – Travessa do Herval; 13 – Linha do Herval; 

14 – Padre Eterno; 15 – Picada São Paulo (Processos); 16 – Joaneta; 17 – 14 Colônias; 

18 – Sommerschneis – Picada Verão; 19 – Padre Eterno e integrações; 20 – Feliz. 

Fonte: Autor, 2019. 
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O engenheiro informou imediatamente ao Presidente que seria impossível a 

utilização da medição recebida. Declarava ser impossível pelo referido mapa conhecer a 

direção e o comprimento exato das linhas divisórias da Feitoria e que, em muitos casos, 

as direções dos limites observados no local não combinavam com as que vinham 

indicadas nos autos de medição, e menos ainda com o mapa. O engenheiro recomendava 

que se desprezasse a referida medição, o que foi expressamente desautorizado pelo 

presidente da Província, apesar de considerar corretas as observações: 

[...] lembrando não ter competência para recusar e desrespeitar uma 
medição judicial e não havendo tempo para que se providenciasse uma 
nova medição das terras da Feitoria, pois já haviam chegado alguns 
colonos e outros mais chegariam em breve (TRAMONTINI, 2000, p. 58).  

Outro problema denunciado pelo Coronel Porto, em 6 de abril de 1825 foi a 

omissão das terras de Campo Bom. O inspetor Tomás de Lima não teve outra alternativa 

senão reconhecer o engano e afirmar que aquela área pertencia de fato à antiga Feitoria, 

aproveitando, entretanto, para avançar os seus limites. Dando sequência às ordens 

recebidas, o engenheiro teria dividido da melhor maneira possível o terreno da Feitoria 

em lotes e entregue ao inspetor da Colônia todos os dados necessários para este fazer a 

distribuição das colônias. Os percalços, entretanto, não acabariam por aí: o inspetor 

Tomás de Lima teria desprezado as divisões e demarcações, transformando os 160 lotes 

divididos pelo engenheiro em 296 (TRAMONTINI, 2000, p. 59-60). A segunda e definitiva 

medição, apesar de suas falhas, ficou pronta em abril de 1825, definindo as bases da 

ocupação da terra em São Leopoldo (AMADO, 2003, p. 34), com a distribuição de todos 

os lotes nos núcleos da Feitoria VelhaFeitoria VelhaFeitoria VelhaFeitoria Velha, Estância VelhaEstância VelhaEstância VelhaEstância Velha e Costa da SerraCosta da SerraCosta da SerraCosta da Serra. 

Roche descreveu o que entendia ter sido a experiência do imigrante quando 

levado através das picadas até o seu lote: 

[...] Qualquer que seja o esforço da imaginação, custa-nos imaginar os 
sentimentos que oprimiram os imigrantes postos na floresta virgem. O 
comboio de mulas era dividido. As bagagens haviam sido amontoadas 
à beira da picada. Esta era a única brecha aberta na mata, apenas um 
túnel de três ou quatro metros de largura, onde tropeçavam nas raízes 
e nos cepos, onde, se feriam no fio das hastes cortadas acima do solo. 
De um a outro lado, elevavam-se as árvores monstruosas, estreitavam-
se os arbustos e as plantas do sub-bosque, enlaçavam-se os cipós. Era 
a obscuridade misteriosa, a umidade sufocante do dia, a ameaça 
confusa da noite, a angústia e o desespero. O funcionário [...] 
entregava-lhe algumas ferramentas indispensáveis: foice, facão, 
machado, serra, enxadão. A terra arável, o espaço, a luz, tudo devia ser 
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conquistado à floresta [...] O imigrante teve, pois, de aprender a 
desbravar (ROCHE, 1969, p. 52).  

Em março de 1826, já não há mais terrenos devolutos na porção sul da Antiga 

Feitoria, restando apenas as áreas de mata nativa do Planalto, ao norte. Os colonos que 

chegavam nas levas seguintes preferiram instalar-se nestes lotes ermos, porém próximos 

do Rio dos Sinos e de São Leopoldo, do que seguir para a nova colônia que se estabelecia 

no litoral norte, em São Pedro de Alcântara das Torres (TRUDA, 1930, p. 36). O trabalho 

do inspetor teve então sequência, utilizando como sistema de distribuição dos lotes a 

abertura de picadas com a medição da testada, estimando a medida de fundos. Partindo 

da suposição de que todas as terras de matos ao norte e a oeste da extinta Feitoria eram 

devolutas, o inspetor argumentava não haver impedimentos para abrir tais picadas 

(TRAMONTINI, 2000, p. 61). Nesse processo de expansão, foram abertas a partir de 1827 

as Picadas de Bom JardimBom JardimBom JardimBom Jardim    (Ivoti), do TravessãoTravessãoTravessãoTravessão e de BaumschneisBaumschneisBaumschneisBaumschneis    (Dois Irmãos). 

A ocupação do território teve continuidade ao norte, na Picada de Bom Jardim, 

com a travessia do Rio Feitoria e a ocupação da Picada 48Picada 48Picada 48Picada 48, das 14 Co14 Co14 Co14 Colôniaslôniaslôniaslônias e finalmente 

atingindo a PPPPicadaicadaicadaicada do Hortênciodo Hortênciodo Hortênciodo Hortêncio, em 1829 (HUNSCHE, 1983, p.11). Neste ponto, 

novamente, os atritos entre as terras tidas por devolutas e as sesmarias já concedidas 

nas cercanias se fizeram presentes. José Custódio de Azevedo, proprietário das terras à 

oeste da Picada do Hortêncio que então se abria, alertou para a inexistência de área livre 

de fundos para os lotes que vinham sendo demarcados, que invadiriam sua propriedade. 

O inspetor Tomás de Lima ordenou que continuassem os trabalhos de abertura da picada, 

mas que ao invés das 100 braças de frente passassem a deixar 200 braças, supondo a 

existência de 800 braças de fundos (TRAMONTINI, 2000, p. 61-62). 

Avançando ao norte na Picada do Hortêncio, o sesmeiro José Ignácio Moraes 

dirigiu um pedido ao inspetor para que se sustasse os andamentos, alertando que a 

picada invadia sua propriedade. O inspetor mandou continuar, e foram distribuídas as 

colônias de toda a extensão, restando a Moraes com pouco mais do que uma sexta parte 

de sua propriedade. Essa mesma sesmaria, após o seu falecimento, foi sequestrada pela 

Fazenda Nacional, sendo a área deu origem mais tarde à Linha NovaLinha NovaLinha NovaLinha Nova e parte da PicadaPicadaPicadaPicada do do do do 
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CaféCaféCaféCafé5555, entre 1844 e 1847. No mesmo interim, o Baumschneis (Dois Irmãos) ao encontrar 

caminho franco pela frente, foi sendo ampliada para norte, configurando o que ficou 

conhecida como a “Linha Grande”. A divisão de terras seguiu por longo percurso o 

sentido longitudinal leste-oeste. Até meados de 1830, boa parte das picadas já citadas 

estariam “abertas, as colônias demarcadas e os colonos arranchados” (TRAMONTINI, 

2000, p. 62-63). 

O projeto de colonizador despertou também o setor privado nas áreas adjacentes. 

Situada à leste da Antiga Feitoria, a antiga sesmaria denominada FazendaFazendaFazendaFazenda Padre EternoPadre EternoPadre EternoPadre Eterno 

foi arrematada em leilão após a morte do proprietário, e a partir de 1845 foi loteada e 

comercializada para imigrantes alemães e seus descendentes pela empresa Schmitt & 

Kraemer. Foi aberta a Picada de Padre Eterno do CampoPadre Eterno do CampoPadre Eterno do CampoPadre Eterno do Campo, a Picada do FerrabrazPicada do FerrabrazPicada do FerrabrazPicada do Ferrabraz, a Picada Picada Picada Picada 

da Serra da Serra da Serra da Serra do Ferrabrazdo Ferrabrazdo Ferrabrazdo Ferrabraz e a PicadaPicadaPicadaPicada    da Bicada Bicada Bicada Bica; ; ; ; além da Quarta Colônia ou Quatro ColôniasQuatro ColôniasQuatro ColôniasQuatro Colônias, 

onde os loteadores se depararam com uma ocupação prévia por parte de imigrantes 

posseiros que haviam se instalado nas cercanias nos primeiros anos da imigração 

(MAGALHÃES, 2005, p. 46-54). Estes conflitos de terras geraram um grande processo 

judicial, conhecido como a Questão da Fazenda Padre Eterno (MAGALHÃES, 2005, p. 55), 

ao fim do qual a posse dos ocupantes do Quatro Colônias foi oficializada. 

Outra parte da antiga Fazenda Padre Eterno seria arrematada e loteada pela 

empresa Blauth & Matte, que colonizou a partir de 1847 Picada do VerãoPicada do VerãoPicada do VerãoPicada do Verão 

(Sommerschneis) (JAHN, 1871, p. 19), situada ao lado da Picada do Baumschneis e a norte 

das terras de Sapiranga. 

Em 1868, com a morte de João Pedro Schmitt, a sociedade Schmitt & Kraemer foi 

dissolvida e as terras remanescentes da antiga Fazenda Padre Eterno foram novamente 

declaradas devolutas. Foram adquiridas pelo Barão do Jacuhy, que comercializou os lotes 

de SapirangaSapirangaSapirangaSapiranga, Nova PalmiraNova PalmiraNova PalmiraNova Palmira (Araricá), São JacóSão JacóSão JacóSão Jacó e Bela HuBela HuBela HuBela Hu entre outras terras 

remanescentes do território da antiga sesmaria. Todas estas novas colônias privadas 

foram sendo gradualmente anexadas sob a administração de São Leopoldo. 

De volta às terras públicas, foi promovida de forma bastante tardia a ocupação do 

HerHerHerHervalvalvalval (Teewald), com a distribuição de lotes a partir de 1853 (ROST, 2012, p. 146). Neste 

 

5 Equivale a parte dos atuais territórios da sede do Município de Presidente Lucena e da localidade de 
Picada Schneider, além da sede do atual Município de Picada Café, perfazendo a localidade de Picada 
Holanda e do Kaffee-eck. 
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momento, os imigrantes já vinham sendo distribuídos nas novas colônias provinciais, 

como a de Santa Cruz e de Nova Petrópolis, bem como nas colônias privadas. A área do 

Herval constituiria a última frente de ocupação do território da Antiga Colônia Alemã de 

São Leopoldo, em terras remotas e quase inacessíveis, encravadas nos fundos da Fazenda 

Padre Eterno (ROST, 2012, p. 145). Nesta porção se desenvolveriam diversos povoados, 

como São José do Herval, Boa Vista do Herval e o povoado que se tornaria futuramente 

Santa Maria do Herval. 

Duas outras frentes de colonização vieram a compor a Colônia Alemã de São 

Leopoldo e encerram este sumário relato da sucessiva ocupação do território – a “Picada 

dos Processos”, rebatizada posteriormente de Picada São PauloPicada São PauloPicada São PauloPicada São Paulo, ficou conhecida pela 

grilagem de terras que caracterizou os conflituosos primórdios de sua ocupação, a partir 

de meados de 1860 (AMSTAD, 1999 [1924], p. 611). Por fim, as terras de JoanetaJoanetaJoanetaJoaneta foram 

comercializadas apenas em 1873, por Mello Guimarães e João de Moraes (FLORES; 

FLORES, 1996, p. 32), preenchendo uma lacuna ainda não colonizada do território entre 

a antiga Colônia de São Leopoldo e a Colônia de Nova Petrópolis, a norte. 

Os imigrantes que aportaram em São Leopoldo não chegaram todos juntos e nem 

formavam um todo homogêneo, pois vinham por diferentes motivações das mais 

diversas regiões. Em alguns casos, não conseguiam comunicar-se entre si devido às 

diferenças de dialetos. A maior parte declarava-se lavrador, mas havia entre eles os 

artesãos, comerciantes e militares, e a partir de 1848, começam a aportar burgueses e 

intelectuais, além dos desocupados e egressos de prisões. As levas de imigrantes traziam 

protestantes e católicos; com costumes, valores morais e tradições variadas. Os 

imigrantes passaram, portanto, por um duplo processo de adaptação: o primeiro interno, 

numa busca de identificação como grupo; e o segundo, externo, relativo ao meio 

ambiente novo e hostil no qual foram praticamente abandonados (AMADO, 2003, p. 33-

34).  

A participação do Governo Provincial na gestão da Colônia Alemã de São Leopoldo 

iniciava-se na tumultuada e demorada demarcação e distribuição dos lotes coloniais, mas 

também se estendia nos primeiros tempos ao fornecimento de subsídios e financiamento 

de serviços considerados iniciais. O Governo Provincial arcava com o salário do Inspetor, 

do Médico Carlos von Ende e do pastor luterano Ehlers, além de um professor, do padre 

católico, de uma freira, de um destacamento de polícia e de outros trabalhadores 
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temporários (TRAMONTINI, 2000, p. 101). Já em 1829, passados cinco anos do início do 

processo de colonização, o inspetor José Tomás Lima assim descrevia a situação da 

colônia: 

Os primeiros colonos, ao cabo de cinco anos de trabalho, possuem uma 
relativa abastança graças às suas culturas (cereais, feijão, batatas, etc.); 
remetem-se os excedentes da produção para o mercado de Porto 
Alegre; os vários corpos de profissão já são representados: moleiros 
(com 8 azenhas), sapateiros, tecelões, alfaiates. Existe uma fábrica de 
azeite, uma fábrica de sabão e oito pequenos curtumes (ROCHE, 1969, 
p. 97).  

Nas primeiras décadas da Colônia, até meados de 1840, os imigrantes puderam 

apenas sobreviver às custas de uma agricultura de subsistência, cultivando variados 

produtos através da mão de obra familiar e agregados e socorrendo-se com os vizinhos 

nas suas necessidades. Por ocasião da Revolução Farroupilha, a Colônia de São Leopoldo 

começou a abastecer o mercado de Porto Alegre com o excedente da produção agrícola 

(PESAVENTO, 2014, p. 46). Um inquérito de 1849 situa como setor mais importante da 

economia da Colônia a agricultura de gêneros de subsistência sendo os mais produtivos 

a mandioca, o milho e o feijão. Cultivava-se também arroz e trigo em pequena escala, 

além de batata, centeio, cevada, linhaça, ervilha e favas (ZARTH, 2006, p. 202). Em 1854, 

a Câmara de Vereadores de São Leopoldo afirmava que o crescimento da agricultura 

tinha como causa a “valorização dos produtos e a posição em relação à capital, principal 

local de comércio, e os rios que facilitam a entrada e saída de gêneros de comércio” 

(ZARTH, 2006, p. 203). 

A produção agrícola enfrentou problemas maiores na porção sul da Colônia, onde 

os terrenos não se caracterizam pela fertilidade, devido ao solo resultante da 

decomposição do arenito Botucatu. Após as primeiras safras compensadoras, a produção 

nesta porção entrou rapidamente em declínio (COPSTEIN, 1965, p. 09). A este declínio 

corresponde o aumento do plantio de mandioca, uma cultura que não exige muita 

fertilidade da terra. Por volta de 1850, cresceu a produção de farinha de mandioca 

(COPSTEIN, 1965, p. 09) e apareceram, na sequência, as primeiras indústrias rurais, como 

os moinhos de cereais, engenhos de cana, atafonas e serrarias. 

A partir da década de 1840 até 1870, a agricultura comercial de gêneros de 

subsistência para a capital da província se desenvolveu. A partir dos 1870, a agricultura 

colonial alemã já alcançava a exportação para o centro do país, abastecendo o mercado 
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interno (PESAVENTO, 2014, p. 46). A instalação da linha férrea a partir de 1874 também 

potencializou a economia da Colônia, propiciando a consolidação de sua porção sul 

enquanto um relevante núcleo industrial. 

3.1.3.1.3.1.3.1.3333. As Picad. As Picad. As Picad. As Picadasasasas    e e e e aldeias aldeias aldeias aldeias dadadada    ColôniaColôniaColôniaColônia    Alemã de São LeopoldoAlemã de São LeopoldoAlemã de São LeopoldoAlemã de São Leopoldo    

Como visto, a ocupação do território da Antiga Colônia Alemã de São Leopoldo se 

deu através do sistema de abertura de picadaspicadaspicadaspicadas, uma estratégia de penetração na floresta 

subtropical na qual eram abertas vias geralmente retilíneas, ao longo das quais eram 

instalados os imigrantes (DREHER, 2014, p. 138). Os colonos construíam suas casas junto 

a estas picadas e foram desbravando os lotes muito lentamente, da frente para os fundos 

(AMADO, 2003, p. 34). Mais do que uma estrada, a picada consiste numa forma de 

organização social, que também ficou conhecida por outros termos - linha, lajeado, 

schneise, travessa ou travessão (DREHER, 2014, p. 138). 

A partir do núcleo central, no Passo do Rio dos Sinos, foram abertos em meio a 

mata nativa cerca de onze caminhos extensos, as picadas ou linhas. Em cada lado de uma 

picada, no sentido perpendicular, foram demarcados os lotes, sendo todos estreitos e 

compridos (AMADO, 2003, p. 34). A distribuição era procedida a partir das picadas, no 

geral sendo realizada a medição de pequenas frentes de lote, que deveriam receber 

medidas de fundos suficientes para perfazer a porção de terra pretendida: 

No que se refere à forma como os colonos foram arranchados, ou 
melhor, à forma como se distribuíram os lotes, o engenheiro explicara 
ao presidente a razão pelas quais optou por pequenas frentes: “...o 
motivo de dar pequenas frentes e maiores fundos foi não só porque 
assim ficam mais próximas e com melhores terrenos, quais os da serra, 
como também por não poder me estender senão para elas, 
acomodando assim maior número de colonos nesta costa de matos e 
preenchendo a cada um as 160 braças quadradas” (TRAMONTINI, 2000, 
p. 83). 

Evoluindo a partir de uma simples trilha de acesso às propriedades rurais, a Picada 

em pouco tempo passa a ser orientadora e organizadora da vida comunal, sendo uma 

unidade humana na qual se identificavam elementos em comum - templo, escola, 

cemitério, salão comunitário. A casa comercial, conhecida também por venda, era a porta 

de comunicação das picadas com o mundo exterior. Ali se adquiria os produtos vindos de 
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fora e também se vendia os excedentes da produção (DREHER, 2014, p. 138-139), 

encaminhados para a cidade de São Leopoldo. 

Neste modelo de ocupação, disperso em fileira ao longo da antiga picada, era 

difícil saber onde começava ou terminava uma povoação. Os colonos convencionaram e 

multiplicaram alguns pontos de encontro que propiciassem espaços de sociabilidade: 

 E foi à beira da picada, num pedaço de lote ou na casa de um colono, 
que surgiram a capela, a escola, a loja e, depois, o salão de festas... Se 
a célula é a pequena propriedade “isolada”, e sabemos o que é isso, a 
unidade orgânica do povoamento é a “picada” (ROCHE, 1969, p. 211).  

A organização através das escolas e igrejas comunitárias, o sistema de 

comercialização dos excedentes e o pequeno artesanato fazia frente à insistência do 

governo brasileiro e das elites locais de reafirmar o caráter de estrangeiros destes 

habitantes, resultando em uma condição de subcidadania. A constante reafirmação da 

diferença, por sua vez, tornou-se um dos principais fundamentos para o caráter étnico 

da organização social dos colonos, realizada na construção e reafirmação do mito da 

origem comum, das tradições, língua e religiosidade partilhadas (TRAMONTINI, 2000, p. 

194). 

As picadas no interior da Colônia só podiam ser atingidas pelos animais de carga. 

Quando algumas das principais picadas tornaram-se estradas, a carroça colonial tornou-

se importante meio de transporte. Trata-se de veículo de quatro rodas e taipal, 

introduzida pelos imigrantes, com capacidade máxima para carregar 25 sacos, o 

equivalente a 1500 kg (ROCHE, 1969, pp. 57-58).  As dificuldades se somavam na 

dificuldade da travessia de rios e córregos, e “toda a instalação resume-se numa canoa, 

na qual o cavaleiro e os arreios mal conseguem lugar ao lado do barqueiro, obrigando-se 

a conduzir o cavalo, nadando” (AMSTAD, 1999 [1924], p. 274).  

Embora o acesso para as terras da Colônia tenha sido realizado através do Rio dos 

Sinos, este apresentava uma navegação franca até o Passo da Olaria, sendo bastante 

irregular a partir deste ponto. O rio teve grande importância para o tráfego entre São 

Leopoldo e Porto Alegre, mas para os fluxos internos de produção da Colônia, os 

caminhos por terra desempenharam um papel muito mais importante. Para Copstein 

(1965, p. 06) a rede de caminhos terrestres foi decisiva no desenvolvimento colonial, 

ainda que fosse rudimentar, o que dificultava o escoamento da produção das picadas 

para o núcleo de São Leopoldo. Os próprios colonos, necessitando dedicar-se às 
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atividades produtivas, não tinha tempo nem meios para entregar sua produção nas 

cidades. As vendas rurais, situadas nas próprias picadas, recolhiam os produtos agrícolas 

e os revendiam ao comerciante do núcleo, para que este os passasse adiante (AMADO, 

2003, p. 36; ZARTH, 2006, p. 204). O transporte pluvial também se articulava com o 

comércio, e geralmente o armador era também comerciante, rural ou do núcleo. 

Desta forma, o principal beneficiário do desenvolvimento da agricultura colonial 

acabou sendo não o pequeno proprietário, mas aquele que acumulava capital através das 

atividades de abastecimento do mercado interno, o comerciante (PESAVENTO, 2014, p. 

46). O comerciante teuto foi o elemento de maior destaque no mundo colonial: 

 Lucrava sobre a produção agrícola mediante a diferença obtida pelos 
produtos na colônia e em Porto Alegre; lucrava com o transporte das 
mercadorias da colônia à capital e da capital à colônia; lucrava ainda 
com as operações financeiras de empréstimos e guarda de dinheiro, o 
que lhe oportunizava um capital de giro para investir (PESAVENTO, 
2014, p. 46). 

Na paisagem rural das picadas, a venda colonial – que em alguns casos era 

acompanhada de salão de baile ou hospedaria - ocupava posição de destaque. A casa 

comercial era a porta de comunicação da picada com o exterior (DREHER, 2014, p. 138). 

Além do destaque pelas proporções, que refletiam a diversidade de usos e também o 

sucesso econômico do proprietário, a inserção do prédio em curvas, cruzamentos e 

intersecções das estradas primitivas faz com que sejam os remanescentes até hoje 

facilmente reconhecidos (Figura 6 e Figura 7). 

Figura Figura Figura Figura 6666 – Armazém Klauck de Picada São 
Paulo, Morro Reuter (RS). Inserção em uma 

curva da picada original. 

Figura Figura Figura Figura 7777 – Antiga venda no interior de Picada 
Verão, em Sapiranga (RS). Situada em 

intersecção de estradas. 

Fonte: Autor, 2014. Fonte: Autor, 2015. 
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A distribuição dos lotes coloniais na antiga Colônia não contemplava o espaço 

necessário para a construção de igrejas, cemitérios e outras edificações de uso 

comunitário. Para constituí-los, os imigrantes se organizaram em associações e 

comunidades, adquirindo ou recebendo em doação as áreas de terras necessárias. É o 

caso, por exemplo, do antigo cemitério da comunidade evangélica de Campo Bom (Figura 

8), constituído nos primeiros anos da imigração a partir da necessidade dos imigrantes 

daquela localidade. Nos cemitérios das picadas, muitos dos monumentos fúnebres 

apresentavam o formato de lápide, esculpidas em peças únicas de pedra arenito ou 

produzidos em cerâmica ou alvenaria, com epitáfios e inscrições em alemão. A presença 

paisagística dos cemitérios se articulava, também, com os templos católicos e 

protestantes (Figura 9). 

Figura Figura Figura Figura 8888 – Cemitério Evangélico iniciado em 
meados de 1826 em Campo Bom (RS) 

Figura Figura Figura Figura 9999 – Cemitério e igreja de Picada Feijão, 
em Ivoti (RS) 

Fonte: Autor, 2016. Fonte: Autor, 2016. 

Nas Picadas desenvolveu-se um sistema de colaboração em vizinhança, uma vez 

que o grupo de moradores de cada picada auxiliava-se mutuamente na colheita, nas 

festividades e no luto (DREHER, 2014, p. 142). A Picada é comunitária e cooperativa, e 

esta atividade comunitária materializava-se através da edificação dos templos, das 

antigas sociedades e das escolas comunitárias que figuram como remanescentes desta 

estrutura social na paisagem. 

3.3.3.3.1.1.1.1.3333.1.1.1.1. Do Passo do Rio dos Sinos à cidade de São Leopoldo. Do Passo do Rio dos Sinos à cidade de São Leopoldo. Do Passo do Rio dos Sinos à cidade de São Leopoldo. Do Passo do Rio dos Sinos à cidade de São Leopoldo    

Como visto, a sede da Antiga Colônia Alemã de São Leopoldo consolidou-se junto 

ao “Passo do Rio dos Sinos”, local de travessia do rio que fazia parte do antigo caminho 

dos tropeiros que, partindo do Planalto Central, passava por São Francisco de Paula, 
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bifurcava-se no Mundo Novo, seguindo ou para Santo Antônio da Patrulha ou para Boa 

Saúde (perto do local onde depois se estabeleceria Novo Hamburgo), onde mais uma vez 

se bifurcava, seguindo para o Jacuí ou para Porto Alegre (TRAMONTINI, 2000, p. 90). 

A instalação da cidade sede da Colônia não havia sido planejada para o Passo, 

devido às condições ambientais desfavoráveis à urbanização em cotas tão baixas. O lugar 

previsto situava-se em terras mais altas que fizeram parte antiga Estância de Luiz Leite, 

ao norte do Rio dos Sinos – o “Rincão do Eusébio”6, tendo sido o local designado pelo 

próprio Visconde de São Leopoldo quando ainda Presidente da Província em visita ao 

local, acompanhado pelo inspetor Tomás de Lima e o engenheiro-medidor Bento Alves 

Porto (HUNSCHE, 1977, p. 89): 

Também não esqueça mandar quanto antes erigir uma cruz, de algum 
pau que lhe pareça mais durável, no sítio que escolhi para assento da 
futura Capela e Povoação.” José Feliciano Fernandes Pinheiro - 
Visconde de São Leopoldo (1824) (MOEHLECKE, 1976, p. 75) 

Entretanto o Visconde seria sucedido na presidência da Província pelo Brigadeiro 

Gordilho de Barbuda, que rapidamente cedeu às intenções do Inspetor Tomás de Lima e 

autorizou proceder as competentes demarcações, não no local escolhido anteriormente, 

mas sim junto ao Passo do Rio dos Sinos (HUNSCHE, 1977, p. 91). Em 1828 seria erigida 

a primeira capela, construída de pau a pique e coberta de telhas de barro e custeada pela 

Fazenda Nacional, junto ao Passo do Rio dos Sinos, no local onde hoje se encontra a Igreja 

Matriz de São Leopoldo (PELLANDA, 1925, p.57). A consolidação da futura sede da 

Colônia nos “faxinais rodeados de pântanos e esteirais”, como diria o presidente da 

Província Salvador José Maciel, sucessor de Gordilho de Barbuda, foi então 

definitivamente selada (HUNSCHE, 1977, p. 92).  

A possibilidade de problemas com as cheias do Rio dos Sinos esteve presente nas 

preocupações desde os primórdios: 

Atesto que aos vinte de fevereiro de mil oitocentos e vinte e oito 
chegou a esta colônia o Exmo. Presidente desta Província Salvador José 
Maciel, acompanhado do Coronel do Estado Maior Vicente Ferreira da 
Silva Freire, e dirigindo-se logo ao lugar do Passo Geral do rio dos Sinos 
nesta Colônia, aonde depois de feitos os necessários exames e aonde depois de feitos os necessários exames e aonde depois de feitos os necessários exames e aonde depois de feitos os necessários exames e 
interrogatórios às pessoas mais antigas deste luginterrogatórios às pessoas mais antigas deste luginterrogatórios às pessoas mais antigas deste luginterrogatórios às pessoas mais antigas deste lugar e que se achavam ar e que se achavam ar e que se achavam ar e que se achavam 
presentepresentepresentepresentes, acerca da altura dass, acerca da altura dass, acerca da altura dass, acerca da altura das    maiores cheias do mencionado rio maiores cheias do mencionado rio maiores cheias do mencionado rio maiores cheias do mencionado rio 
neste luneste luneste luneste luggggar foi servido determinar, e marcar o lugar onde devia ser ar foi servido determinar, e marcar o lugar onde devia ser ar foi servido determinar, e marcar o lugar onde devia ser ar foi servido determinar, e marcar o lugar onde devia ser 

 

6 Nas proximidades do atual Parque Floresta Imperial de Novo Hamburgo. 



71 

 

edificada a Capelaedificada a Capelaedificada a Capelaedificada a Capela que atualmente se acha feita nesta Colônia [...]. 
(MOEHLECKE, 1976, p. 77). 

Não tardaria para as primeiras cheias do rio demonstrarem a problemática que 

seria recorrente na trajetória daquele núcleo urbano. O próprio Visconde de Porto Alegre 

assim lamentou em suas memórias: 

Na minha ausência, durante o ministério, pode a intriga fazer desprezar 
o lugar que eu havia designado para a povoação e contra todas as 
regras, foi fundar-se a sede no lugar mais péssimo [...] de sorte que, em 
fevereiro de 1831, tomando o rio algumas águas com as chuvas, a 
metade da povoação já estava debaixo d’água [...] José Feliciano 
Fernandes Pinheiro, Visconde de São Leopoldo (TRAMONTINI, 2001, p. 
88). 

A administração da Colônia precisou enfrentar o problema de alimentar nos 

tempos iniciais os grupos de imigrantes, que repentinamente haviam sido aglomerados 

no território da antiga Feitoria, onde ainda não haviam mantimentos suficientes. As 

mercadorias de primeira necessidade tiveram que ser trazidas de fora, através da 

navegação entre Porto Alegre e o Passo. Foi então que se edificaram alguns entrepostos 

e barracões nas partes mais altas, visando armazenar as mercadorias que chegavam e 

que seriam destinadas em carretas de boi até o local de abrigo dos imigrantes. Este fluxo 

de mercadorias no Passo assumiria, anos mais tarde, a direção oposta, levando as 

mercadorias produzidas pelos colonos para Porto Alegre. As primeiras casas de comércio 

se constituíram nas imediações do Passo, como a de Inácio Rasch, primeiro comerciante 

e barqueiro do Rio dos Sinos, que também ali instalou a primeira fábrica artesanal de 

telhas. Esta ocupação configura uma espécie de urbanização primitiva do local, surgida 

de forma espontânea, que ficou também conhecida como “Passo da Olaria, no Porto das 

Telhas” (HUNSCHE, 1977, p. 93). 

Em 29 de julho de 1830, a Câmara Municipal de Porto Alegre solicita ao Vice-

Presidente da Província que providencie um mapa ou planta das povoações existentes, 

para que se pudesse providenciar alinhamento de ruas, praças e edifícios (MOEHLECKE, 

1976, p. 77). Já em 14 de dezembro de 1830, Caetano Morais Gama, eram editadas as 

seguintes instruções para as medições dos terrenos: 

Artigo 5º - Junto à nova povoação demarcar-se-á um terreno de 
quatrocentas braças quadradas, com as proporções necessárias para 
logradouro público, do qual se fará no Livro o competente assento. 
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[...]Artigo 10º As pessoas que pretendem terrenos para casas na 
povoação, devem requisitar a esta Presidência, por onde, precedida a 
informação do Inspetor, e feita a medição, se expedirá o competente 
título. 

Artigo 11º Nos pontos de um e outro lado do rio não consentirá o 
Inspetor que se edifiquem casas, ou se façam quaisquer outros 
estabelecimentos, que embaracem ou ocupem os mesmos portos, os 
quais devem conservar-se livres e públicos. (MOEHLECKE, 1976, p. 78). 

Entre 1830 e 1833 foi consolidado o Plano da Povoação (Figura 10), um traçado 

ortogonal com 185 quadras, com 29 ruas perpendiculares ao Rio dos Sinos e 14 paralelas 

(MOEHLECKE, 1976, p. 81). Boa parte do projeto original, que ocupava cotas bastante 

baixas nas proximidades do rio, jamais foi implantado devido aos evidentes riscos de 

inundações (WEIMER, 2004, p. 144). A cidade cresceu para sul e oeste do antigo Passo, 

sendo a porção oeste ocupada apenas nas últimas décadas (SILVA, 2017, p. 94). 

Figura Figura Figura Figura 10101010 – Mapa Plano da Povoação de São Leopoldo (1833).  

  

FONTE: MOEHLECKE, 1976. 

O território da antiga Feitoria foi sendo fracionado com a distribuição gradual dos 

lotes coloniais, se sem a previsão de outras povoações além da Sede – apesar de as regras 

de 1830 citarem a necessidade de um outro aldeamento a situar-se no lado oposto do 

rio (MOEHLECKE, 1976, p. 78). Oficializada como sede administrativa da Colônia Alemã 

de São Leopoldo, e sendo por muito tempo a única cidade nas proximidades, São 

Leopoldo cresceu com a força da atividade do comércio por via fluvial (ROCHE, 1969, p. 

97), devido à localização privilegiada à margem de um rio navegável (Figura 11). 
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Figura Figura Figura Figura 11111111 – Aspecto de São Leopoldo, em desenho do Argentino Juan Maria Gutierrez (1845). 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional Argentina - bn.gov.ar 

A instalação da Ferrovia em 1874 potencializou a urbanização de São Leopoldo. 

Após algumas décadas mantendo o seu aspecto inicial de Passo (Figura 12), seria 

inaugurada a Ponte de Ferro sobre o Rio dos Sinos (Figura 13), facilitando o acesso por 

terra à cidade Sede da Colônia, que até então se dava com a travessia nos baixios do 

próprio Rio dos Sinos, bastante perigosa em períodos de cheias. São Leopoldo se 

constituiria, apenas no século seguinte, numa espécie de “centro cultural e espiritual do 

germanismo rio-grandense”, abrigando a sede de estabelecimentos de ensino, de redes 

escolares, de seminários e do Sínodo Rio-Grandense (ROCHE, 1969, p. 221). 

Figura Figura Figura Figura 12121212 - O Passo do Rio dos Sinos (1900). Figura Figura Figura Figura 13131313 - A ponte sobre o Rio dos Sinos em 
registro da década de 1930. 

Fonte: Acervo digital do autor. Fonte: Acervo MHVSL. 

3.1.3.1.3.1.3.1.3333.2. .2. .2. .2. HamburgerbergHamburgerbergHamburgerbergHamburgerberg    (Hamburgo Velho)(Hamburgo Velho)(Hamburgo Velho)(Hamburgo Velho)    

No restante do território da Colônia de São Leopoldo, o fenômeno de urbanização 

se resumiria nas primeiras décadas da imigração a pequenos aldeamentos. Alguns poucos 

núcleos adquiriram característica de aldeias de morro (Haufendorf), formados 

espontaneamente na confluência de estradas importantes, como é o caso de São José do 

Herval e Morro Reuter. Na maior parte dos casos, os núcleos se constituíram como 
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resultado do processo de abertura das picadas, como extensas estradas-aldeia 

(Strassendorf) que se estendiam por muitos quilômetros e com centralidade difusa, como 

a Linha Grande de Baumschneis (Dois Irmãos). 

A principal centralidade urbana da Colônia a localizar-se no lado oposto do Rio 

dos Sinos em relação a sede, teve uma formação não planejada. Numa elevação situada 

entre a Costa da Serra e a Estância Velha, a certa distância do Passo, confluíam duas 

importantes estradas: a estrada das tropas e a estrada geral (OLIVEIRA, 2009, p. 35). Esta 

posição privilegiada de confluência das estradas, dando acesso a praticamente todas as 

demais picadas abertas na colônia, foi aproveitada por um comerciante para a instalação 

de um entreposto já na primeira década da imigração. No entorno desta casa de 

comércio se consolidaria um aldeamento que ficou conhecido como Hamburgerberg7. 

Em convívio direto com a região colonial que cercava o povoado por todos os 

lados, o Hamburgerberg expandiu-se e consolidou-se gradualmente como a segunda 

cidade mais importante da Colônia. A inexistência de um plano de povoação, de um 

Código de Posturas e do alinhamento e arruamento feito por órgãos oficiais ocasionou a 

expansão orgânica do núcleo, de acordo com a topografia e somando novas travessas às 

estradas mais importantes que o originaram (Figura 14, Figura 15 e Figura 16) 

A urbanização do Hamburgerberg se consolidou a partir de meados de 1870, 

década em que passou a adotar o Código de Posturas vigente em São Leopoldo. Por sua 

localização favorável, o povoado atraía uma grande parte do comércio da Colônia. A partir 

de 1876, com a conclusão da estrada de ferro entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, 

perdeu o aspecto de centralidade: a estação final da linha foi implantada numa área 

pantanosa, distante alguns quilômetros do Hamburgerberg, constituindo o núcleo que 

ficou conhecido como Novo Hamburgo.  

Neste novo povoado, os arruamentos seriam projetados a mando da Província, 

configurando uma tentativa de traçado reticulado (Figura 17). A efetiva conurbação entre 

o antigo núcleo do Hamburgerberg (Hamburgo Velho) e o núcleo de Novo Hamburgo 

demoraria algumas décadas para se consolidar. Ficando em segundo plano, Hamburgo 

Velho não perdeu a importância social e simbólica, sendo espaço de instituições de 

ensino difusoras dos ideais de germanidade. 

 

7  PETRY (1944) afirma que não se trata de uma homenagem a cidade de Hamburgo, mas sim, a origem do 
primeiro comerciante instalado no núcleo colonial. 
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FFFFigura igura igura igura 14141414 - Postal da  Vila de Hamburgerberg. 
Início do Séc. XX. 

 

Figura Figura Figura Figura 15151515 - Postal de Hamburgerberg. Início 
do Séc. XX. 

 

Fonte: Acervo do Museu Paulista da USP. Fonte: Fundação Scheffel. 

Figura Figura Figura Figura 16161616 - Postal Uma rua de Hamburgerberg (Une rue de Hambourgberg). Início do Séc. XX. 

 

Fonte: Acervo do Museu Paulista da USP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Figura Figura Figura 17171717 - Os núcleos de Hamburgo Velho e 
Novo Hamburgo, em meados de 1884. 

Fonte: WEIMER (1992) 
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3333....2222    PaisagemPaisagemPaisagemPaisagem    e modernidadee modernidadee modernidadee modernidade: ferrovi: ferrovi: ferrovi: ferrovia, germanidade e industa, germanidade e industa, germanidade e industa, germanidade e industrializaçãorializaçãorializaçãorialização    

Para o escritor e filósofo Marshall Berman, a modernidade consiste em um 

conjunto de experiências vitais, individuais e coletivas e de tempo e espaço, 

compartilhadas em todo o mundo. Ao unir toda a espécie humana, a experiência de 

modernidade “despeja a todos num turbilhão de permanente desintegração e mudança, 

de luta e contradição, de ambiguidade e angústia” (BERMAN, 1986, p. 14). Ao mesmo 

tempo que promete aventura, poder e transformação, o ambiente moderno também 

ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. 

As experiências de modernidade tiveram repercussões globais. As narrativas aqui 

apresentadas apresentam as ressonâncias da modernidade na paisagem do território 

estudado, a partir de três diferentes temporalidades. Para tanto, serão destacados alguns 

dos símbolos representativos de cada uma destas fases da modernidade na paisagem da 

antiga colônia alemã de São Leopoldo: a instalação da linha férrea, a prevalência das 

ideias de germanidade e a industrialização.  

Berman coloca que as dimensões espiritual e material - modernismo e 

modernização, são inseparáveis, havendo uma interdependência entre o indivíduo e o 

ambiente moderno. Fala também da “profunda dicotomia do ser moderno” e da 

“sensação de viver em dois mundos simultaneamente, que emerge e se desdobra a ideia 

de modernismo e modernização” (BERMAN, 1986, p. 15-16), ideias que provocam a 

investigar os elementos simbólicos do ambiente moderno no território estudado, 

elucidando também algumas de suas relações contraditórias. 

3.3.3.3.2222.1. .1. .1. .1. Ferrovia e modernidadeFerrovia e modernidadeFerrovia e modernidadeFerrovia e modernidade    

Não é exagero afirmar que as ferrovias transformaram a história da humanidade. 

Por milênios, as sociedades humanas movimentaram-se lentamente, e as cidades 

evoluíam em ritmo gradual. A implantação das ferrovias transformou estas condições em 

poucas décadas, estendendo a pequena escala da cidade caminhável para o vasto alcance 

da metrópole (SCHWARZER, 2004, p. 31). Os limites entre cidade e campo ficaram cada 

vez mais tênues, as malhas urbanas já existentes se expandiam na medida em que a 

população aumentava e novos distritos surgiam no entorno de estações férreas, 



77 

 

entroncamentos e paradas. A redução no custo de circulação das mercadorias 

possibilitou a abertura de novos mercados (BORGES, 2011, p. 27).  

A ferrovia era o epítome da revolução industrial na paisagem urbana e rural 

(SCHWARZER, 2004, p. 31). Com ela, chegavam também os valores da modernidade: 

Esses são valores da modernidade que estão chegando com a ferrovia: 
o moderno da máquina, do racional, e o imoderno da espacialidade 
estamental. Mas com base numa outra realidade: o moderno inevitável 
e o tradicional necessário (MARTINS, 2013, p. 15). 

As ferrovias provaram ser tecnicamente viáveis e lucrativas na Inglaterra entre 

1825 e 1830, e rapidamente os planos de implantação de vias férreas passaram a ser 

projetados na maioria dos países do mundo ocidental (HOBSBAWN, 1989, p. 61). Para 

Hobsbawn (1989, p. 61), “nenhuma outra inovação da revolução industrial incendiou 

tanto a imaginação quanto a ferrovia”, sendo ela o único produto da industrialização do 

século XIX totalmente absorvido pela imagística da poesia erudita e popular. A estrada 

férrea emergiu como um dos “timbres e ritmos peculiares da modernidade” (BERMAN, 

1986, p. 17), tornando-se um dos mais simbólicos elementos da modernização.  

Com a expansão das linhas férreas por todo o mundo, nos séculos XIX e XX, as 

influências arquitetônicas e urbanísticas passaram a se expandir em escala continental. 

Edifícios dispersos e localidades ao longo dos caminhos ferroviários passaram a 

compartilhar aspectos visuais e mesmo culturais (SCHWARZER, 2004, p. 32). A ferrovia 

tornou-se um poderoso instrumento de unidade econômica, social e cultural, 

propagando ideias, crenças e costumes (BORGES, 2011, p. 28). A implantação das 

ferrovias também conduziu a uma nova percepção de tempo, levando a uma obediência 

cada vez mais estrita ao relógio. Antes da introdução das ferrovias na França, cada 

localidade tinha sua própria hora; a ferrovia obrigou a instalação de um horário unificado 

(SANTOS, 1996, p. 121). Os espaços urbanos passaram a relacionar-se não mais apenas 

com a escala local, mas com outros lugares através da nova proximidade proporcionada 

pelos trens. 

A introdução e a progressiva extensão das vias férreas, como fruto da Revolução 

Industrial, impuseram também uma nova visão da paisagem. O enquadramento da 

moldura, marcante nas imagens pictóricas desde o Renascimento, perdeu relevância. A 

descontinuidade temporal e espacial, a sequência, a velocidade, a transitoriedade 
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tornaram a paisagem algo decomposto. Na maior parte dos casos, é o caleidoscópio 

incessante do videoclipe que impõe seu padrão perceptivo (MENEZES, 2002, p. 46). 

A pressão visual das paisagens itinerantes vistas da janela dos vagões também 

desafiou as noções de imagem paisagística. Realidades escondidas ou esquecidas 

tornaram-se parte dos trajetos cotidianos do trem:  

Sentado no trem, os passageiros veem o avesso, normalmente 
escondido, dos lugares. Eles não vêem as ruas ou artérias principais, 
nem os recintos, as praças centrais ou as fachadas na rua, mas sim o 
lado de trás das fábricas, dos depósitos, dos aposentos dos 
trabalhadores e das estruturas em ruínas resultantes do 
desenvolvimento das estradas de ferro. Esses viajantes percebem 
assim lugares que provavelmente nunca foram projetados para serem 
expostos ou observados, e que certamente não foram projetados para 
ser apreendidos através da percepção fugaz e agitada do trem 
(SCHWARZER, 2004, p. 59). 

O trem também possibilitou aproximar as paisagens favoritas de forma quase 

pedagógica, e também criar novas paisagens (JAKOB, 2009, 137). A experimentação do 

território de dentro das locomotivas reforça narrativas e relações entre lugares e valores 

simbólicos, unindo num rápido movimento em série o que poderíamos chamar de 

paisagens itinerantes. A paisagem perde sua âncora e o ponto de vista estático e eterno 

- para os padrões de movimento anteriores, o passeio de trem era vertiginoso, exigindo 

novas formas de apreensão e controle da percepção e das impressões (JAKOB, 2009, p. 

133). A viagem combina a continuidade do caminho com a descontinuidade da 

percepção. Diferentemente das relações visuais estáticas, na visão itinerante o primeiro 

plano praticamente desaparece no fluxo, enquanto o plano mais distante aparece 

excepcionalmente estável e expressivo. Outra forma de percepção é aprendida, 

caracterizando uma nova unidade (a soma das descontinuidades), tornada possível pela 

sequência ou série, ou seja, pelo aspecto fílmico da visão cinética (JAKOB, 2009, p.133-

134). 

Esta nova forma de ocupar, de se locomover e, em resumo, de experimentar a 

paisagem é marcante da modernidade: 

Se nos adiantarmos cerca de um século, para tentar identificar os 
timbres e ritmos peculiares da modernidade do século XIX, a primeira 
coisa que observaremos será a nova paisagem, altamente 
desenvolvida, diferenciada e dinâmica, na qual tem lugar a experiência 
moderna. Trata-se de uma paisagem de engenhos a vapor, fábricas 
automatizadas, ferrovias, amplas novas zonas industriais; prolíficas 
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cidades que cresceram do dia para a noite, quase sempre com 
aterradoras consequências para o ser humano; jornais diários, 
telégrafos, telefones e outros instrumentos de mídia, que se 
comunicam em escala cada vez maior (BERMAN, 1986, p. 28). 

As ferrovias também foram utilizadas como instrumentos de dominação por parte 

das grandes potências econômicas. O componente modernizador e civilizador das 

ferrovias foi pautado pelos interesses dominantes: as vias férreas expandiram-se a 

serviço da hegemonia política das grandes potências e da acumulação capitalista 

(BORGES, 2011, p. 28). 

A Colônia Alemã de São Leopoldo recebeu a primeira estrada de ferro instalada 

em território gaúcho (Figura 18), a Porto Alegre and New Hamburg Railway, iniciada em 

1869 com fins de perfazer o trajeto entre Porto Alegre e o Hamburgerberg. Inicialmente 

foi inaugurada a ligação entre Porto Alegre e a sede de São Leopoldo em 1874 e até Novo 

Hamburgo, nas proximidades do Hamburgerberg, em 1876. A linha teve, posteriormente, 

extensão até Taquara em 1903 e venceu o planalto apenas em 1924, tendo por estação 

terminal a cidade de Canela (ROCHE, 1969, p. 62). 

Figura Figura Figura Figura 18181818 – Trem cruzando o Rio dos Sinos. 

 

Fonte: Postal do início do século XX. 

A ferrovia é o símbolo da modernidade por excelência, um “monumento móvel” 

que propicia a chegada de inúmeros estrangeiros e viajantes, das ideias de arquitetura 

erudita e materiais construtivos importados, bem como, da possibilidade de transporte 

da produção colonial e das protoindústrias que já então se desenvolviam. A instalação da 

Railway na Antiga Colônia reforçou o desenvolvimento industrial dos núcleos de 
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colonização situados ao longo da linha, consolidando ou criando novas centralidades 

(como Campo Bom e Sapiranga) e relegando a parte alta da antiga colônia, que ocupava 

a encosta do planalto, a um certo ostracismo e dependência. 

A inovação das estradas de ferro foi irradiada a partir da Inglaterra e não por 

acaso, foi construída na antiga Colônia a partir de uma empresa privada desta origem, 

alterando a dinâmica social e econômica deste território de forma irreversível. As 

permanências e as ausências deixadas pela antiga Linha Férrea na paisagem são 

significativas. Símbolo de modernidade e dos avanços tecnológicos - “É impossível não 

partilhar a sensação de excitação, autoconfiança e orgulho que empolgava os que 

viveram através desta época heroica dos engenheiros” (HOBSBAWN, 1977, p. 72) – a 

ferrovia passou a ser considerada símbolo de atraso e ineficiência a partir da implantação 

das ideias rodoviaristas, mas ressurgiu recentemente, com a instalação e celebração de 

espaços de memória. 

3.3.3.3.2222.1.1. A New Hamburg and Porto Alegre Railway .1.1. A New Hamburg and Porto Alegre Railway .1.1. A New Hamburg and Porto Alegre Railway .1.1. A New Hamburg and Porto Alegre Railway     

As primeiras providências governamentais para a instalação de ferrovias no Brasil 

datam 1835, quando o então Regente do Império Padre Diogo Antônio Feijó lançou o 

primeiro plano de estradas de ferro em terras brasileiras, com objetivo de ligar o Rio de 

Janeiro com as capitais das Províncias de Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul 

(AMARAL, 1970, p. 06). Apenas algumas décadas depois, em 1867, a Assembleia 

Legislativa Provincial do Rio Grande do Sul promulgou a Lei nº 599, autorizando o Vice-

Presidente da Província Antônio Augusto Pereira da Cunha a contratar a construção de 

uma estrada de ferro de Porto Alegre a São Leopoldo, ou a Hamburgo Velho, com 

concessão de até 70 anos e garantia de juros de 5% sobre um capital máximo de dois mil 

e seiscentos contos de réis (AMARAL, 1970, p. 07). As máquinas a vapor teriam a 

disposição combustível garantido pelo abastecimento de carvão das minas do Arroio dos 

Ratos (BALDINO, 1985, p. 24), alternativa mais econômica do que a importação do carvão 

inglês. 

O intuito do governo Provincial foi ligar a capital com aquela que configurava 

então a principal região agrícola produtiva, a Colônia Alemã de São Leopoldo. O traçado 

era controverso, uma vez que a ligação entre Porto Alegre e São Leopoldo já se dava de 

forma mais econômica através de navegação do Rio dos Sinos. A novidade era a 
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instalação da parada final em um local ainda não ocupado, que foi denominado New 

Hamburg, no lado oposto do Rio dos Sinos e nas proximidades do Hamburgerberg, 

visando transformá-lo no principal ponto de embarque da produção colonial. 

Aberta a concorrência, apresentaram-se os empresários John Mac Ginity e Julio 

Vilain, sendo escolhida a proposta do primeiro. O contrato foi assinado em 30 de julho 

de 1869 pelo então Presidente da Província Dr. João Sertório (AMARAL, 1970, p. 07). O 

contrato previa uma garantia de juros sobre um capital menor do que o inicialmente 

previsto, de Cr$ 1.800.000,00, mas a taxa de garantia de juros foi elevada a 7% (PETRY, 

1959, p. 31). A Companhia limitada da Estrada de Ferro de Porto Alegre a Novo Hamburgo 

teve seu funcionamento autorizado no Império em 23 de novembro de 1871, dando início 

três dias depois, em São Leopoldo, aos trabalhos de construção, com o lançamento da 

pedra fundamental do edifício da estação (AMARAL, 1970, p. 07). 

As dificuldades para a instalação da via férrea eram imensas. Algumas delas foram 

elencadas pelo inglês George Muhlhall em sua publicação de 1872:  

[...] três rios devem ser atravessados, a cadeia de montanhas Sapucaia 
terá de ser ultrapassada, alguns matos e taquarais devem ser 
desbravados e um aterro terá de ser construído ao longo do Guaíba, ao 
pé da cidade de Porto Alegre (MUHLHALL, 1974[1872], p. 68). 

Estas e outras dificuldades impediram o andamento normal da construção. A 

primeira seção da linha, compreendendo o trecho Porto Alegre - São Leopoldo (Figura 

19), com extensão de 33,756 km e bitola de 1,067m, foi inaugurada em 11 de abril de 

1874, e o segundo trecho, compreendendo São Leopoldo a Novo Hamburgo, com 9.670 

km, somente foi inaugurado em 1º de janeiro de 1876 (AMARAL, 1970, p. 08).  

Figura Figura Figura Figura 19191919 – Mapa “Brazil - Estradas de Ferro Provinciaes” (1875). 

  

Fonte: Acervo do Leibniz-Institut für Landerkunde. 
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A primeira ferrovia rapidamente tornou-se o maior problema financeiro do 

Tesouro da província, uma vez que o movimento de passageiros e de transportes 

ferroviários não foi inicialmente suficiente para cobrir as elevadas despesas (PETRY, 1959, 

p. 32). O então Presidente da Província, Borges de Medeiros, afirmava em seu relatório 

de 1898 que seria “difícil conceber-se contrato mais lesivo do que esse, cujos efeitos 

perdurarão ainda por um espaço de tempo superior a trinta anos”8. Este pagamento 

semestral de juros drenava os recursos públicos do Estado, dificultando novos 

investimentos em obras públicas. 

O principal problema correspondia ao vício de origem do projeto implantado: o 

paralelo com a navegação fluvial pelo Rio dos Sinos, muito mais econômica. O traçado da 

ferrovia também não propiciava, inicialmente, o acesso às principais regiões produtivas 

da Colônia, situadas na porção norte do território. O acesso a estação final, em Novo 

Hamburgo, se dava de forma muito precária através das picadas.  

O governo provincial tentou implantar algumas soluções aos problemas, para 

recuperar a viabilidade econômica do empreendimento e aliviar os cofres públicos da 

obrigação do pagamento de juros. A tarifa dos trens foi reduzida ao mínimo, de forma a 

sufocar a viabilidade comercial da navegação, mas a medida não bastou para recuperar 

a saúde financeira da linha férrea. Concluía-se ter sido a ferrovia “um lamentável 

desacerto, porque ela terminou aonde devia ter começado”9, e que sua contratação pela 

Província teria sido um passo precipitado: 

O espírito público, sedento sempre de novidades e entusiasta por todas 
as grandes descobertas que nobilitam o gênero humano e exercem 
benéfica influencia no desenvolvimento das relações sociais, não podia 
deixar de impressionar-se aqui pelos maravilhosos efeitos que a viação 
férrea apresentava em outros países e especialmente na União 
americana. Daí o desejo de fazer coparticipar a Província dos benéficos 
resultados daquele grande invento. E como a antiga colônia de S. E como a antiga colônia de S. E como a antiga colônia de S. E como a antiga colônia de S. 
Leopoldo era então o principal celeiro da Província e o Leopoldo era então o principal celeiro da Província e o Leopoldo era então o principal celeiro da Província e o Leopoldo era então o principal celeiro da Província e o ponto em que a ponto em que a ponto em que a ponto em que a 
indústria agrícola tindústria agrícola tindústria agrícola tindústria agrícola tinha atingido um mais einha atingido um mais einha atingido um mais einha atingido um mais elevado grau de prosperidade, levado grau de prosperidade, levado grau de prosperidade, levado grau de prosperidade, 
para aí convergiam as vistas dos que se empenhavam para converter para aí convergiam as vistas dos que se empenhavam para converter para aí convergiam as vistas dos que se empenhavam para converter para aí convergiam as vistas dos que se empenhavam para converter 
em realidade aquela aspiraçãoem realidade aquela aspiraçãoem realidade aquela aspiraçãoem realidade aquela aspiração. [...] A obra foi, pois autorizada: a 
inexperiência não permitiu avaliar toda a extensão dos sacrifícios que 

 

8 Mensagem enviada à Assemblea dos Representantes do Estado do Rio Grande do Sul pelo Presidente 
Antonio Augusto Borges de Medeiros na 2ª Sessão Ordinária da 3ª Legislatura – 20 de Setembro de 1898, 
p. 26. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
9 Relatório apresentado a S. Exc. o Sr. Conselheiro Bento Luiz de Oliveira Lisboa - Presidente da Provincia 
do Rio Grande do Sul pelo Exm. Sr. Dr. Fausto de Freitas e Castro 1º Vice Presidente, 1887. Anexo I - 
Repartição das Obras Publicas Provinciaes. p. 92. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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ela impunha; e a Província sofre hoje, sem poder prever até quando, as 
deploráveis consequências do seu erro (RANGEL, 1887, p. 73, grifo 
nosso) 

Uma das soluções estudadas pelo governo provincial foi a extensão da linha férrea 

para atingir novos centros produtivos, provocando o aumento da demanda do trecho 

inicialmente concedido e tornando-o mais rentável10. Também foi realizado um “Plano 

de Viação”, estudando a ampliação, estruturação ou construção de estradas carroçáveis 

que propiciassem o acesso das colônias situadas ao norte até o ponto de embarque da 

Estação de Novo Hamburgo (RANGEL, 1887, p. 82). 

O primeiro prolongamento da ferrovia foi traçado em paralelo ao Rio dos Sinos, 

atingindo a sede da Colônia do Mundo Novo, a cidade de Taquara. Os estudos foram 

aprovados em 18 de outubro de 1900 (AMARAL, 1970, p. 09) e, em 1902, o governo 

Provincial concedeu o trecho a empresa Irmãos Correa & Legendre, com garantia de juros 

de 5% sobre o capital de 1.400:000$, durante dez anos, havendo garantia acessória de 

2% oferecida pelo Município de Taquara11 . O tráfego de Novo Hamburgo à Taquara foi 

oficialmente inaugurado em 1903, perfazendo um trecho de 45 km (PETRY, 1969, p. 32). 

Outra forma de tornar a primeira linha férrea mais rentável foi facilitar o acesso 

para o escoamento da produção colonial, o que se concretizou com a construção da 

Estrada Presidente Lucena, a primeira grande estrada de rodagem na Antiga Colônia 

Alemã de São Leopoldo12. Destacando-se frente às picadas precárias ao longo das quais 

se fazia o escoamento da produção, a referida estrada ligava Novo Hamburgo à nova 

colônia alemã provincial de Nova Petrópolis, passando pela região mais produtiva da 

antiga Colônia Alemã de São Leopoldo, a sua porção a norte do arroio Feitoria. Intuía-se, 

ainda, a possibilidade de absorção do fluxo de parte da produção da colônia italiana de 

Caxias, cujos produtos vinham sendo escoados através de picadas precárias até o porto 

de São Sebastião do Caí13. 

 

10 Mensagem enviada à Assemblea dos Representantes do Estado do Rio Grande do Sul pelo Presidente 
Júlio Prates de Castilhos na 3ª e Penúltima Sessão Ordinária da 2ª Legislatura – 20 de Setembro de 1895. 
p. 18. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
11 Mensagem enviada à Assemblea dos Representantes do Estado do Rio Grande do Sul pelo Presidente 
Antonio Augusto Borges de Medeiros na 3ª Sessão Ordinária da 4ª Legislatura – 20 de Setembro de 1903. 
p. 13. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
12 Relatório apresentado a S. Exc. o Sr. Conselheiro Bento Luiz de Oliveira Lisboa - Presidente da Provincia 
do Rio Grande do Sul pelo Exm. Sr. Dr. Fausto de Freitas e Castro 1º Vice-Presidente, 1887. Anexo I - 
Repartição das Obras Publicas Provinciaes. p. 155. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
13 Idem, p. 92. 
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A iniciativa da construção se deu durante a administração do desembargador 

Henrique Pereira de Lucena. Em gratidão, os colonos alemães teriam atribuído o nome 

de “Estrada Presidente Lucena”14, que até hoje perdura em longos trechos do trajeto. Ao 

longo dos anos seguintes à sua inauguração, a estrada receberia conservação e a 

estruturação adequadas, como pontes sobre os principais rios e arroios (Figura 20 e 

Figura 21), consolidando-se como um dos eixos do desenvolvimento da antiga Colônia 

Alemã de São Leopoldo. Ao longo desta estrada, estabeleceram-se importantes 

entrepostos comerciais. Atualmente, foi também reapropriada como itinerário turístico 

integrando a “Rota Romântica”.  

Os inconvenientes financeiros da manutenção das vias férreas fizeram com que o 

Governo Provincial buscasse repassá-las ao domínio da União, a partir acordo com o 

Governo Federal consolidado na publicação do decreto 5.549, de 06 de junho 1905 

(AMARAL, 1970, p. 09). Segundo o decreto, buscava-se possibilitar a ampliação e 

unificação da rede ferroviária. Foram encampadas as estradas de ferro de Porto Alegre a 

Novo Hamburgo e de Novo Hamburgo à Taquara, transferidas à posse e domínio da União 

mediante a indenização de 3.500:000$000 15. Ao final da concessão, a linha pioneira de 

Porto Alegre a Novo Hamburgo havia contabilizado ao longo de trinta anos um custo total 

de 7.400:000$000 em pagamento dos juros semestrais16. 

Poucos anos depois, em 13 de abril de 1907, todo o trecho de Porto Alegre a 

Taquara foi entregue à companhia Compagnie Auxiliaire de Chemins de Fer au Brésil, 

constituída de capitais belgas (AMARAL, 1970, p. 09). Com base no contrato que lhes dava 

a preferência, foram estes concessionários autorizado a prolongar a estrada de Taquara 

até Canela (AMARAL, 1970, p. 10), perfazendo assim a extensão máxima da linha que 

passou a denominar-se Porto Alegre - Canela. 

A Rede de Viação Férrea do Rio Grande do Sul registrou, em meados de 1914, 

condições precárias que geravam reclamações em vários pontos do Estado. A 

irregularidade na marcha dos trens, as ameaças constantes de paralisação devido às 

 

14 Ibidem, p. 156. 
15 Mensagem enviada à Assemblea dos Representantes do Estado do Rio Grande do Sul pelo Presidente 
Antonio Augusto Borges de Medeiros na 2ª Sessão Ordinária da 5ª Legislatura – 20 de Setembro de 1906. 
p. 13-14. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
16 Mensagem enviada à Assemblea dos Representantes do Estado do Rio Grande do Sul pelo Presidente 
Antonio Augusto Borges de Medeiros na 3ª Sessão Ordinária da 5ª Legislatura – 20 de Setembro de 1907. 
p. 18. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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greves dos ferroviários e os casos de acidentes acumulavam-se. Em 1917 irrompeu uma 

greve geral dos ferroviários. A companhia Auxiliaire obteve em 1919 a concessão do 

aumento de tarifas em duas oportunidades, sob a condição de realizar o melhoramento 

de linhas, aquisição de material rodante necessário e aumento de salário dos ferroviários 

(AMARAL, 1970, p. 98-99). 

FiguraFiguraFiguraFigura    20202020 – Ponte sobre o Arroio Serraria. Figura Figura Figura Figura 21212121 – Ponte sobre o Arroio Veado. 

 

Fonte: Relatório SOP 1918 - Acervo AHRS. Fonte: Relatório SOP 1918 - Acervo AHRS. 
 

Os constantes problemas levariam o Estado a buscar a encampação da rede 

férrea, buscando retomar o desenvolvimento econômico e social que teria sido 

retardado, em parte, pela ineficiência destes serviços (BALDINO, 1985, p. 78). Toda a 

rede, de propriedade da União e concedida à Auxiliaire, foi encampada pelo Estado do 

Rio Grande do Sul, por ato do Presidente da República Epitácio Pessoa efetivado 

mediante o pagamento de 200 milhões de francos belgas e a consequente transferência 

dos contratos de arrendamento ao Rio Grande do Sul (AMARAL, 1970, p. 99). A rede 

ferroviária foi finalmente entregue ao Estado no dia 19 de junho de 1920 (AMARAL, 1970, 

p. 99), constituindo a V.F.R.G.S. – Viação Férrea do Estado do Rio Grande do Sul. 

A trajetória da Railway demonstra o caráter essencialmente ambíguo da 

modernidade. O entusiasmo que representou a ferrovia cortando as antigas colônias, 

trazendo novos paradigmas sócio-culturais, teve como contraponto o profundo 

endividamento do tesouro do Estado e os constantes malabarismos fiscais para 

manutenção de uma linha deficitária.   
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3.3.3.3.2222.1..1..1..1.2222....    Símbolos da modernidade ferroviáriaSímbolos da modernidade ferroviáriaSímbolos da modernidade ferroviáriaSímbolos da modernidade ferroviária        

 A implantação da linha férrea na antiga Colônia foi base para o expressivo 

desenvolvimento industrial que se veria nas décadas seguintes. Os trens constituíram um 

“monumento móvel” da modernidade, cruzando rios, banhados, mata nativa e áreas 

agrícolas. Também constituíram um elo de ligação entre as diferentes localidades que até 

então só se comunicavam por estradas precárias. Aldeamentos quase insignificantes 

foram impulsionados com a instalação de uma parada do trem. Apesar da baixa 

fertilidade das terras, a porção Sul da antiga Colônia pôde reforçar seu papel de 

preponderância socioeconômica através do comércio e da indústria. 

Campo Bom é representativo dos núcleos de pouca expressão econômica que se 

desenvolveram a partir do impulso da ferrovia. Integrado nas grandes linhas da Costa da 

Serra e da Estância Velha, sua ocupação se deu a partir de um longo travessão17, uma 

estrada-aldeia (Strassendorf) sem configuração de centralidade. A abertura de uma 

servidão que ligava este travessão ao porto junto ao Rio dos Sinos configurou, com o 

tempo, o mais importante nó de centralidade, que viria a ser acentuado com a instalação 

de uma parada da Viação Férrea (STOCKER JUNIOR e BRUM, 2016, p. 14). A localidade, 

pouco lembrada ou referenciada até então, rapidamente desenvolveu a atividade 

comercial e industrial em um crescente núcleo urbano no entorno da parada do trem. 

Em poucas décadas passou a figurar como um dos principais e mais rentáveis distritos de 

São Leopoldo. 

Em São Leopoldo e Novo Hamburgo, principais centros urbanos do território 

estudado, as estações de madeira inicialmente construídas se mantiveram em uso até a 

desativação da ferrovia. Já em Campo Bom, a necessidade de representar a importância 

recente do núcleo e de estabelecer um espaço para disputa de capital político ocasionou 

a construção da estação férrea mais expressiva de toda a antiga Colônia, inaugurada no 

ano de 1935. 

A primeira parada construída constituía-se de um abrigo simples, de duas águas, 

às margens da linha férrea. Em poucas décadas este pequeno abrigo já não acompanhava 

o desenvolvimento urbano: a villa de Campo Bom foi elevada a 10º Distrito de São 

Leopoldo em 1926, como reação à polêmica e então inevitável emancipação de Novo 

 

17 Após sucessivas retificações, este travessão se constituiu na atual Avenida Brasil. 
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Hamburgo. Já a partir de 1933, lideranças políticas locais e regionais iniciaram a 

articulação pela construção da nova gare. Participaram desta articulação lideranças 

políticas regionais e locais: o intendente de São Leopoldo, Cel. Teodomiro Porto da 

Fonseca, o sub-prefeito Walter Thoen, os industrialistas do núcleo Emílio e Gustavo 

Vetter, Waldemar Selbach, Alfredo Blos, Alberto Fleck, Francisco Felipe Blos, Felipe Blos 

II, Waldemar von Scharten, Arno Kunz e Willy Kordoerfer, e os comerciantes Otacílio 

Fauth, Adolfo Schneider, Avenilo Terners, Hugo Schmitt, além do agricultor Ernesto 

Dubinski; do secretário do Partido Republicano Liberal Alfredo Spitzer e do eng. Souto 

Ribeiro, da VFRGS (STOCKER JUNIOR; BRUM, 2016b, p. 02). Esta composição demonstra 

a preponderância política da indústria e do comércio neste pequeno núcleo. 

Assumindo o protagonismo do processo, os irmãos Gustavo e Emílio Vetter 

comprometeram-se com a doação do terreno destinado à futura estação, e os demais 

industriais e comerciantes presentes, com a contribuição de cinquenta mil tijolos. Após 

definida em projeto a necessidade do dobro de tijolos, Emílio Vetter comprometeu-se a 

custear integralmente a quantidade necessária, ficando os industriais e comerciantes 

responsáveis pelas despesas dos festejos de inauguração18. 

Em fevereiro de 1934, noticiava-se a aprovação do projeto arquitetônico da nova 

estação19. No final do mesmo ano, anunciava-se estar “quase pronta a nova estação da 

Viação Férrea”, que “pelo seu lindo e moderno estilo, muito contribuirá para o 

embelezamento de Campo Bom, sendo dotado de todos os requisitos de higiene”20. As 

notícias também destacavam o fato de ser a primeira parada de todo o ramal a construir 

uma nova gare21. 

Finalmente, em abril de 1935 era inaugurada a nova Estação, dotada de “todos os 

melhoramentos necessários, com conforto para as partes e para o estacionário que ficou 

residindo na parte superior do edifício”. A plataforma tinha 80 metros de comprimento, 

sendo 25 metros de cobertura, contando ainda com armazém para mercadorias22. O 

projeto reproduzia o padrão da VFRGS, adotado a partir de 1929 em diversas estações 

 

18 Jornal A Federação, 09 de dezembro de 1933. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
19 Jornal A Federação, 20 de fevereiro de 1934. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
20 Jornal A Federação, 21 de novembro de 1934. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
21 Jornal A Federação, 05 de dezembro de 1934. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
22 Jornal A Federação, 29 de abril de 1935. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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pelo Estado23. Era um amplo sobrado com sala de espera, sala do agente e telégrafo, 

atendimento e depósito de bagagens, quarto do telegrafista, residência do agente, 

cozinha, despensa, toalete e três dormitórios com terraços laterais.  

O prédio construído para simbolizar o desenvolvimento do pequeno núcleo 

(Figura 22) desempenharia apenas trinta anos de atividade enquanto gare, e talvez por 

sua construção tardia, foi o mais relevante da viação férrea a ser construído no território 

estudado. Sacramentou um sítio de modernização e industrialização, ao redor do qual 

também se instalaram as principais lideranças industriais do distrito, construindo 

expressivos palacetes (Figura 23). Com a desativação da linha férrea em 1965, passou a 

abrigar a Prefeitura Municipal da recém emancipada Campo Bom. 

Figura Figura Figura Figura 22222222 – Estação Férrea de Campo Bom. Figura Figura Figura Figura 23232323 – Núcleo central de Campo Bom. 

Fonte: Acervo digital de Roberto Atkinson. Fonte: Acervo digital de Roberto Atkinson. 
 

Em contraponto, a mesma década de 1930 representou, em todo o Brasil, o início 

do gradual abandono do transporte ferroviário, iniciando o longo período de crise que 

culminaria no sucateamento da malha ferroviária. O rodoviarismo caracterizou o período 

em que o País transitava da dependência do capital britânico para a área de domínio do 

capital norte-americano (BORGES, 2011, p. 35). No Rio Grande do Sul, é criado em 1938, 

o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (DAER), órgão destinado a 

desenvolver o sistema rodoviário gaúcho (PESAVENTO, 2014, p. 115). 

 A Viação Férrea do Estado do Rio Grande do Sul viria a ser incorporada a R.F.F.S.A. 

no ano de 1959, com a assinatura de termo de Acordo sobre as condições de reversão à 

União, ficando liquidados os direitos e condições do arrendamento de 1920 (BALDINO, 

 

23 Seguem este mesmo modelo as estações de Cacequi, Alegrete, São Borja, Jaguari, Dom Pedrito, Jaguarão, 
Canoas, Santiago, Vila Siqueira e São Luiz Gonzaga. 
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1985, p. 102). A linha férrea pioneira passaria, de símbolo da modernidade, a sinônimo 

de lentidão e ineficiência, como explicitado por Selbach sobre Novo Hamburgo: 

Na década de 60, o discurso contra a estação e os trilhos do trem foi 
intensificado. Todos acreditavam que a ferrovia havia perdido sua razão 
de ser, fora superada pelo transporte automotor que, mesmo sendo 
mais caro, tornou-se preferido diante de sua rapidez, segurança e 
eficiência. Os trens, ainda puxados pelas “Marias-Fumaça”, e com 
escassos horários, passaram a trafegar cada vez mais vazios. Como 
agravante, atrapalharam o tráfego urbano e a própria expansão da 
cidade. A imagem da velha estação incrustada em plena área central 
contrastava com uma Novo Hamburgo metamorfoseada em pseudo-
metrópole. O galpão representava a feiura no cartão de visitas. A velha 
edificação passou a conviver com modernas edificações. Em 10 de 
março de 1966, 90 anos após ser erguida, a estação foi demolida e o 
tráfego de trens desativado (SELBACH, 2006, p. 22). 

A extinta linha férrea que cortou a Colônia de São Leopoldo manteve-se não 

apenas na memória, mas também presente no cotidiano dos atuais municípios. O leito 

ferroviário ainda é legível, ainda que de forma fragmentária, ao longo da malha urbana 

atual dos municípios de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom e Sapiranga. Vias de 

pedestre ou pequenas vielas, parques lineares, grandes avenidas, ciclovias e ocupações 

irregulares são algumas das formas de reapropriação contemporânea destes espaços, 

absorvidos pelo fenômeno de conurbação da Região Metropolitana de Porto Alegre. 

Considerando que “a memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na 

imagem, no objeto” (NORA, 1993, p. 09), as estações remanescentes cumprem função 

de lugares de memória. É o caso do Museu do Trem em São Leopoldo (Figura 24), 

instalado em um sítio tombado pelo IPHAE- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

do Estado do Rio Grande do Sul. 

Figura Figura Figura Figura 24242424 – O Museu do Trem de São Leopoldo (RS). 

  

Fonte: Autor, 2011 
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A antiga gare de Campo Bom sedia atualmente o Centro Cultural Dr. Liberato, que 

abriga o “Memorial do Trem”, visando representar através do seu acervo o histórico da 

ferrovia no Município. Em Sapiranga, o Museu Municipal instalado foi instalado na antiga 

estação férrea, preservando um trecho de trilhos junto ao local da plataforma. 

Mas a memória ferroviária da antiga Colônia também ocupa lugares marcados 

pela ausência. Novo Hamburgo não preservou nenhuma das suas estações ferroviárias, 

mas curiosamente, é neste município que se realiza uma feira denominada Brique na 

Estação. O evento comercial é promovido desde 2017 pela Associação de Moradores e 

Empreendedores de Hamburgo Velho, e organizado junto a Praça Mauá, no Centro 

Histórico. O local representa o vazio deixado pelo local da antiga Estação Hamburgerberg, 

demolida na década de 1960. As ausências da paisagem também comunicam valores 

simbólicos e representam a memória comunitária. 

3.3.3.3.2222.2. Paisagem e Germanidade.2. Paisagem e Germanidade.2. Paisagem e Germanidade.2. Paisagem e Germanidade    

Uma nova forma de apropriação simbólica da paisagem da antiga Colônia Alemã 

de São Leopoldo desenvolveu-se a partir da atuação de intelectuais influenciados pelas 

ideias do nacionalismo alemão. Com a queda de Bismarck, na Alemanha, a política 

externa daquele país assumiu um caráter imperialista (SILVA, 2006, p. 176), e os 

representantes do Reino Alemão no Brasil foram instruídos a visitar e fortalecer laços 

com as colônias alemãs (DREHER, 2013, p. 43). Diversas instituições de caráter 

pangermanista buscaram explorar o prestígio conquistado pelas comunidades teuto-

brasileiras no Brasil, para promover a expansão econômica, cultural e espiritual da 

Alemanha. Surge o princípio da “dupla nacionalidade” (ROCHE, 1969, p. 04). 

O ideal do deutschtum (germanidade), entretanto, não se difundiu largamente 

enquanto ideia simplesmente transplantada da Alemanha. Foi aqui adaptado para a 

condição sociopolítica do imigrante e de seus descendentes. Para Seyferth, 

A concepção de uma germanidade teuto-brasileira (significado mais 
próximo, em português, da palavra Deutschbrasilianertum) está 
vinculada à ideia do pertencimento nacional pelo direito de sangue – 
uma formulação do nacionalismo alemão. Com base nisso, reivindica-
se o direito à existência de um grupo étnico teuto-brasileiro cujo ponto 
de referência espacial são as chamadas “colônias alemãs” (SEYFERTH, 
1994, p. 18). 
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Os imigrantes alemães que para cá vieram e seus descendentes criaram suas 

instituições, elaboraram uma cultura própria e construíram interpretações sobre ela e 

sobre sua integração à sociedade brasileira (SILVA, 2006, p. 17). Embora preocupações 

étnicas não tenham ocupado a sociedade como um todo, as lideranças do campo político, 

intelectual e religioso atuaram fortemente na construção identitária teuto-brasileira, 

veiculando e difundindo suas ideias através das instituições comunitárias que buscavam 

garantir a coesão étnica. 

A construção de uma identidade teutoteutoteutoteuto----brasileirabrasileirabrasileirabrasileira se dá fundamentada na 

valorização da cultura e da etnia alemã combinada com a condição de cidadania 

brasileira. Outro aspecto é o culto ao Heimat (pátria), através do qual evocava-se o 

processo histórico da colonização como processo civilizatório de transformação da selva 

inculta em comunidades prósperas. Os teuto-brasileiros reconheciam não o território 

nacional alemão, mas o território das colônias alemãs no Brasil como Heimat e 

resguardavam, assim, seu significado étnico restrito e seu pertencimento ao Brasil 

(SEYFERTH, 1994, p. 19). 

As lideranças étnicas germânicas reuniram a fidelidade étnica e cultural e a 

fidelidade política para formatar a noção de identidade teuto-brasileira. Todo povo tem 

uma essência e caráter que reside na sua etnicidade (Volkstum), sendo a germanidade 

(Deutschtum) a essência específica do povo alemão. O povo é tido como a unidade 

primordial, homogênea e orgânica, predominando o princípio da descendência, dos 

vínculos de afeto, sangue, língua e compartilhamento de um passado comum. A língua é 

um fator determinante, e junto dela os vínculos de sangue e descendência, de forma que 

todos os imigrantes e seus descendentes ainda que residentes fora das fronteiras da 

Alemanha fossem considerados integrantes do povo alemão (SILVA, 2006, p. 41). 

A noção de Deutschbrasilianer (teuto-brasileiro) aparece na segunda metade do 

século XIX e define este duplo pertencimento – à etnia alemã e ao Estado brasileiro na 

qualidade de cidadão. Esta noção foi bastante fomentada pelas lideranças étnicas locais 

e regionais para reivindicar a integração efetiva dos colonos no processo político 

brasileiro, ao mesmo tempo em que se afirmava as diferenças culturais através da 

germanidade, qualidade étnica não compartilhada com os demais brasileiros (SEYFERTH, 

1994, p. 15). Os teuto-brasileiros, portanto, identificam-se como um grupo étnico distinto 
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tanto dos alemães quanto dos brasileiros, construindo uma especificidade derivada da 

experiência comum da colonização (SEYFERTH, 1994, p. 19). 

A expressão da germanidadegermanidadegermanidadegermanidade perpassava ideais políticos e costumes e projetava-

se na paisagem, através dos elementos arquitetônicos que adquiriam, além do caráter 

meramente utilitário, uma importante dimensão simbólica. Antes da construção da 

noção de germanidade, a paisagem rural das antigas picadas caracterizou-se por alguns 

elementos recorrentes da própria organização social do imigrante: igrejas, sociedades, 

escolas e cemitérios. A presença destes antigos elementos foi sendo reinterpretada e 

investida gradualmente de novos valores simbólicos, que os localizavam enquanto 

manifestações culturais alemãs: 

Onde estão os alemães, eles constroem igrejas e escolas, a igreja para 
a fé e a alma, a escola para o conhecimento e a compreensão! Sobre 
estes dois pilares, descansa sua vida espiritual, mais exatamente sua 
vida social. Onde estão os alemães, ensina-se e aprende-se, pensa-se e 
pesquisa-se (CULMANN, 1939, p. 93). 

A cultura teuto-brasileira expressava-se na paisagem através das construções, 

ambientadas junto a mata nativa (Urwald) das encostas. Nas primeiras décadas da 

colônia, os elementos construídos não se notabilizavam pela erudição. Eram exemplares 

de arquitetura vernacular, com materiais locais em técnica enxaimel, alvenaria de pedra 

ou de tijolos. Embora seja hoje compreendida como expressão máxima da cultura teuto-

brasileira, para as principais lideranças étnicas a arquitetura enxaimel jamais foi exaltada 

como representativa do Kultur (Cultura)24. A rusticidade do meio colonial teuto-brasileiro 

era exaltada pelas lideranças étnicas, porém sempre delimitando o enfoque nos avanços 

culturais e religiosos destas pequenas comunidades. 

A projeção dos valores simbólicos da germanidade na paisagem da antiga colônia 

foi consolidada pela atuação de arquitetos e construtores de origem alemã que se 

estabeleceram em Porto Alegre e que, gradualmente, passaram a se instalar nos núcleos 

urbanos da antiga colônia. Os valores da germanidade foram propagados por estes 

profissionais, como destacado em publicação comemorativa ao centenário da imigração: 

É impressionante como as construções tanto públicas como privadas 
contrastam pelo bom gosto com as caixas com janelas do passado! E a 

 

24 O Kultur (cultura) é um conceito que determinava os aspectos intelectuais, artísticos, religiosos, técnicos, 
morais e sociais, que constituindo a realização do próprio ser do povo alemão. 
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quem devemos este progresso? Em primeiro lugar, aos mestres 
construtores e arquitetos alemães (AMSTAD, 1999 [1924], p. 362). 

Uma tipologia residencial foi muito difundida pela germanidade na região da 

Antiga Colônia Alemã de São Leopoldo: a do “frontão recortado” (MEIRA et al, 1984) ou 

“casas de frontão” (ROCHE, 1969, p. 222), que caracteriza-se pelo telhado de duas águas 

simétricas com a cumeeira implantada de forma perpendicular ao alinhamento (Figura 

25 e Figura 26), destacando-se o oitão com platibandas e frontões. O vocabulário desta 

arquitetura foi rapidamente apropriado e popularizado também em construções 

vernaculares. 

Figura Figura Figura Figura 25252525 – A Casa Richter (1904) na Rua 
General Osório em Novo Hamburgo (RS). 

Figura Figura Figura Figura 26262626 – Grupo Escolar Theodomiro Porto da 
Fonseca, em Campo Bom/RS. 

 

Foto: Autor, 2009. Foto: Autor, 2016. 

Segundo Roche (1969, p. 205) este tipo de residência teria surgido no povoado de 

Novo Hamburgo, se difundindo a partir das ideias pangermanistas. Representativas do 

entendimento de que a arquitetura faz parte do Kultur e deve também demonstrar 

germanidade, estas edificações traziam por vezes referências simbólicas explícitas a 

ideologia que visavam propagar. A águia, um símbolo nacional germânico, por vezes 

esteve presente pela alocação de uma escultura no topo da edificação, mas também 

aparecia por analogia através de frontões com frisos decorativos que lembram asas 

abertas estilizadas (STOCKER JÚNIOR; BRUM, 2016, p. 27). A tipologia de frontão 

recortado difundiu-se por todas as regiões de imigração do Estado, influenciando 

também a arquitetura civil pública, aparecendo em sedes de entidades públicas, de 

clubes associativos e de escolas (Figura Figura Figura Figura 27272727). 

 

 



94 

 

Figura Figura Figura Figura 27272727 – Postal de Novo Hamburgo, apresentando as sedes das sociedades. 

 

Fonte: Acervo de Márcia Poschetzky. 

Nos pequenos núcleos e picadas, e na cidade de São Leopoldo, as antigas 

edificações que obedeciam a códigos de posturas de inspiração luso-brasileira foram 

gradualmente substituídas por construções com maiores pretensões de erudição. A 

arquitetura da germanidade transformou efetivamente a paisagem da antiga Colônia, 

imprimindo novos ares de urbanidade e de simbolismo de cunho étnico-cultural.  

3.3.3.3.2222.2..2..2..2.1111. Igreja. Igreja. Igreja. Igreja, , , , ensinoensinoensinoensino    e germanidadee germanidadee germanidadee germanidade    

Os primeiros padres jesuítas alemães aportaram na antiga colônia a partir de 

1849. Encontraram algumas capelas e escolas já organizadas, e fizeram uso desta 

estrutura prévia para iniciar o processo de romanização da igreja católica brasileira, e de 

elevar o nível espiritual e cultural das comunidades teutas católicas (DREHER, 2008, p. 

39). Para atender aos colonos católicos, foram construídas com subvenções públicas 

igrejas em São Leopoldo, Bom Jardim (Ivoti), Dois Irmãos e São José do Hortêncio.  

A partir da chegada dos arquitetos alemães – e dos ideais de germanidade – a 

paisagem das picadas começou a se transformar. As capelas primitivas foram sendo 

complementadas ou substituídas por igrejas que se pretendiam “alemãs”: 

Percorrendo hoje a região colonial alemã e, se as novas igrejas das 
cidades, das vilas e das picadas nos chamam atenção, lembrandolembrandolembrandolembrando----nos nos nos nos 
as casas do senhor da velha pátriaas casas do senhor da velha pátriaas casas do senhor da velha pátriaas casas do senhor da velha pátria, creditamo-lo exclusivamente aos 
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mestres construtores alemães, que nos forneceram plantas de igrejas 
dotadas de estilo (AMSTAD, 1999 [1924], p. 362, grifo nosso). 

Destaca-se, por exemplo, o trabalho do Arquiteto Johann Grünnewald – o mestre 

João – autor da paradigmática Igreja Matriz de São LeopoldoIgreja Matriz de São LeopoldoIgreja Matriz de São LeopoldoIgreja Matriz de São Leopoldo (Figura 28), projetada em 

1865 num estilo neogótico até então exótico no Sul do Brasil (RABUSKE, 1978, p. 53). Ao 

constituir-se uma referência a partir da construção da igreja da sede da Antiga Colônia, 

Grunnewald foi convidado em 1871 a completar a igreja de São José do Hortêncio 

(SPOHR, 2015a, p. 52), onde construiu uma torre também com linguagem neogótica 

(Figura 29). 

Figura Figura Figura Figura 28282828 – Igreja Matriz de São Leopoldo (1870). Figura Figura Figura Figura 29292929 – Igreja Matriz de 
São José do Hortêncio. 

  

Fonte: Acervo Biblioteca Nacional Fonte: Autor, 2017. 

A urbanização da área central de Novo Hamburgo demandou a construção da 

primeira capela católica naquela localidade, entre os anos de 1924-1925 – meados do 

centenário da imigração alemã (Figura 30). Este projeto também esteve articulado com 

os ideais de germanidade. A construção esteve a cargo da Construtora Breidenbach & 

Mosmann, e o projeto foi elaborado pelo arquiteto Joseph Lutzenberger, nascido na 

Alemanha e chegado ao Brasil em 1920 (SANTOS, 2018, p. 57), e que mantinha relações 

familiares com lideranças industriais e políticas de Novo Hamburgo.  

A primeira capela católica do Hamburgerberg (Hamburgo Velho) foi construída 

em 1851, com formas muito simples, sendo posteriormente complementada acrescida 

uma torre sineira. Uma nova igreja, mais representativa da cultura teuto-brasileira, foi 

projetada para o local pelo arquiteto Ernst Seubert, e construída a partir de 1935 sob a 

supervisão do arquiteto Cristiano de La Pax Gelbert (SPOHR, 2015b, p. 91) - ambos 
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profissionais comprometidos com os ideais de germanidade. O registro dos dois templos 

ainda figurando lado a lado é representativo do processo de substituição das capelas 

primitivas por igrejas mais sofisticadas, de arquitetura erudita (Figura 31). A germanidade 

se propagava através da igreja e consolidava-se na paisagem a partir da arquitetura. 

Figura Figura Figura Figura 30303030 – Capela de São Luiz, 
em Novo Hamburgo. 

Figura Figura Figura Figura 31313131 – A nova igreja de Nossa Senhora da Piedade, em 
Hamburgo Velho. 

  

Fonte: Acervo digital do autor. Fonte: Acervo digital do autor. 

Diferentemente das matrizes católicas, os templos das comunidades comunidades comunidades comunidades protestantes protestantes protestantes protestantes 

luteranasluteranasluteranasluteranas foram inicialmente impedidos de apresentar feições externas de templo. A 

abertura se deu a partir da implantação do regime Republicano no Brasil. Assim sendo, 

os templos protestantes passaram gradualmente a destacar-se na paisagem das picadas, 

competindo inclusive com os católicos. Enquanto a fé católica foi organizada no Brasil a 

partir do próprio Império, a fé protestante chegou ao Brasil de forma difusa. As primeiras 

comunidades foram organizadas espontaneamente pelos próprios colonos, reunindo 

imigrantes de diferentes origens e profissões de fé heterogêneas:  

Em nossas comunidades havia pessoas que conheciam a tradição do 
Kerb, para outras, era desconhecida. Alguns confeccionavam coroa de 
Pentecostes, outros só conheciam a coroa do Advento. Alguns vinham 
de tradição calvinista, outros de tradição luterana, outros, finalmente, 
de tradição unida. [...] E os hinários? [...] cada território alemão ou suíço 
tinha o seu próprio hinário (DREHER, 2012, p. 22). 

As celebrações de fé protestante ocorriam inicialmente nas casas dos colonos ou 

em templos simples, construídos para funcionamento enquanto escola e igreja 

comunitária. Os templos, cemitérios e escolas foram construídos em lotes doados pelos 
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próprios colonos, uma vez que na distribuição de prazos coloniais não havia previsão para 

a instalação destes equipamentos. Dreher (2003, p. 58) afirma que nos primeiros 

quarenta anos da imigração as comunidades protestantes não se utilizavam da igreja 

como instância de preservação da língua e costumes.  

O Pastor Herrmann BorchardtPastor Herrmann BorchardtPastor Herrmann BorchardtPastor Herrmann Borchardt parece ter sido a primeira liderança religiosa 

protestante a atuar na antiga Colônia de São Leopoldo pela vinculação entre a igreja e o 

caráter de germanidade. Foi também o responsável pela primeira tentativa de unificação 

das comunidades protestantes sob uma entidade, o “Sínodo Evangélico Alemão da 

Província do Rio Grande do Sul”, em 1868 (DREHER, 2003, p. 70).  

A unificação da Alemanha em 1871 potencializou o nacionalismo alemão e o 

orgulho nacional entre os pastores protestantes. A igreja passa a ser um local privilegiado 

para o cultivo do deutschtum (germanidade), celebrando inclusive as datas nacionais 

alemãs. Neste contexto foi consolidada a segunda tentativa, bem-sucedida, de criação de 

um Sínodo, que se deu sob a liderança do Pastor Rotermund no ano de 1886. Na ocasião, 

sete comunidades constituíram o Sínodo Rio-grandense. Os estatutos evitavam qualquer 

tipo de centralização que interferisse na autonomia das diferentes comunidades, e o 

Sínodo mantinha laços com a Igreja Evangélica Alemã, mantendo um intercâmbio só 

interrompido por ocasião da guerra (GOTTSCHALD JÚNIOR, 1961, p. 16-20). 

O Pastor Wilhelm RotermundPastor Wilhelm RotermundPastor Wilhelm RotermundPastor Wilhelm Rotermund foi uma das principais lideranças protestantes. 

Pastor de São Leopoldo entre 1874-1918, foi também escritor, jornalista, livreiro e editor. 

Em sua atuação plural, defendia os teuto-brasileiros evangélicos e a preservação da 

germanidade (DREHER, 2003, p. 84). Entre suas publicações estão importantes livros 

didáticos que versavam pela preservação da língua e da cultura alemã, e também 

exaltavam o Heimat (pátria) brasileiro. 

A difusão dos ideais de germanidade nas comunidades protestantes coincidiu 

com a abertura dada pela República à construção de templos com aparência de casas de 

culto. Muitas das comunidades evangélicas da antiga Colônia iriam ampliar e reformar 

suas antigas capelas, acrescentando torre sineira, ou então construir um novo templo. É 

o caso da Johanneskirsche, a Igreja Evangélica de Picada 48 Baixa, hoje município de 

Lindolfo Collor. Surgida de uma cisão entre a comunidade de Bom Jardim (Ivoti) e da 

Picada 48, o templo foi edificado entre 1848-1850 (DREHER, 2012, p. 57). Em meados de 

1885 receberia uma torre de madeira, ao qual acrescentou-se uma torre definitiva de 
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alvenaria em 1901 (DREHER, 2012, p. 58), que corresponde ao aspecto atual do templo 

(Figura 32 e Figura 33).  

Figura Figura Figura Figura 32323232 – Igreja de Picada 48 Baixa no 
casamento de Edvino e Olga Adam. 

Figura Figura Figura Figura 33333333 – Aspecto atual da igreja. 

  

Fonte: http://www.ieclb48baixa.com.br/ Fonte: http://www.ieclb48baixa.com.br/ 

Na cidade sede da antiga Colônia, a primeira capela protestante construída em 

1846, devido à legislação do Império, não pôde apresentar feição exterior de templo 

(MÜLLER, 1988, p. 10). Sob a liderança do Pastor Rotermund, a comunidade de São 

Leopoldo decide construir um novo templo que estivesse à altura da importância da 

cidade, já que por toda Colônia e mesmo em picadas remotas já existiam igrejas maiores. 

Em 1903, a Comunidade decide pelo modelo de número 11 do caderno “Sugestões para 

pequenas igrejas” distribuído pela Sociedade Gustavo Adolfo25. Trata-se do templo 

luterano construído em Kreinitz, distrito situado às margens do Rio Elba (Figura 34), de 

autoria do Arquiteto Julius Zeissig, de Leipzig (MÜLLER, 1988, p. 44).  

 O próprio arquiteto foi contratado para adaptar o projeto, introduzindo algumas 

modificações: o relógio foi disposto em todas as faces (a igreja alemã tem apenas um) e 

foi ampliada a nave principal. A execução do projeto esteve a cargo da construtora do 

 

25 ZEISSIG, Julius. Muster für kleine Kirchenbauten. Herausgegeben von dem Zentral-Vorsland des 
evangelischen der Gustav Adolf-Stiftung. Leipzig: Verlag von Seemann & Cie., 1902. 
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Eng. Rudolfo Ahrons, sob responsabilidade do construtor Jacob Dörnte (MÜLLER, 1988, 

p. 29-30). Também os vitrais e sinos foram encomendados da Alemanha e, ao longo de 

1910, a Comunidade recebeu aportes financeiros do Consulado Alemão (MÜLLER, 1988, 

p. 36-37). A igreja, inaugurada em 1911, foi batizada de Christuskirche (“Igreja de Cristo”). 

Consolidava na paisagem de São Leopoldo os ideais de igreja e germanidade propagados 

pelo pastor Rotermund (Figura 35). 

FFFFigura igura igura igura 34343434 – Igreja de Kreinitz, em postal 
circulado em 1915.  

Figura Figura Figura Figura 35353535 – Antigo Postal da Igreja Evangélica 
de São Leopoldo. 

  

Fonte: Ansichtskarten-center.de Fonte: Acervo digital do autor. 

Outro aspecto que reuniu igreja e germanidade no âmbito das Comunidades 

Evangélicas Alemãs foi a educaçãoeducaçãoeducaçãoeducação. Os primeiros pastores (Ehlers, Voges, Klingelhoefer e 

outros), como tradicional no luteranismo, também atuaram como professores (DREHER, 

2014, p. 41). A educação escolar era entendida uma parte inseparável de sua missão, 

impossível de ser segregada da prática religiosa. A escola compartilhava do destino da 

Igreja, quando não lhe tomava a dianteira (SÄNGER, 1961, p. 23-25). 

A chegada do já referido pastor Hermann Borchardt a São Leopoldo, em 1864, 

teve apoio da Sociedade Evangélica para Alemães Protestantes na América, associação 

que enviou ao Brasil outros 94 pastores e 23 professores, que foram alocados por 

Borchardt em pontos estratégicos (Picada 48, Linha Nova e Dois Irmãos). Estes vinham 
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também com a missão criar ou fortalecer as escolas comunitárias (DREHER, 2014, p. 41). 

Quando da primeira tentativa de fundação do Sínodo, em 1868, o pensamento Igreja-

Escola consolidou-se com uma proposta de organização do sistema escolar. O Estatuto 

impunha ao Sínodo o dever da criação e manutenção de escolas, de bibliotecas escolares 

e da juventude evangélica (SÄNGER, 1961, p. 24) O Pastor Pechmann, na ocasião em que 

foi Presidente do Sínodo, exigia um cuidado especial com as escolas das comunidades, 

declarando que “não deve existir nenhuma cidade, nenhuma picada sem escola” 

(SÄNGER, 1961, p. 25). 

Com a intenção de formar professores no Brasil, o pastor Borchardt funda um 

Instituto em São Leopoldo um ano após a sua chegada (1865). Foi assim criado o primeiro 

estabelecimento de ensino secundário do Sínodo. A instituição não teve continuidade, 

sendo reaberta pelo Pastor Rotermund em 1880 sob outro nome, porém com os mesmos 

objetivos. Em 1926, a soma de outras iniciativas - de Bom Jesus em São Lourenço do Sul 

criada em 1909, do Asilo Pela em Taquari criado em 1899, e da Synodalschule de Santa 

Cruz do Sul criada em 1910 - veio a compor o Pró-seminário de Cachoeira do Sul em 1926 

(SÄNGER, 1961, p. 24). Este, após um ano de atividade, foi transferido para em São 

Leopoldo, em prédio defronte à Praça do Centenário, e a partir de 1930 seria transferido 

para o complexo no Morro do Espelho. 

O Sínodo Evangélico também se envolveu com a fundação de escolas secundárias. 

A partir do Concílio Geral de Cachoeira do Sul foi fundado o Ginásio Evangélico em São 

Leopoldo como “monumento do Jubileu de Ouro do Sínodo Riograndense”. Sua pedra 

angular foi colocada por ocasião do Concílio comemorativo no Morro do Espelho, 

iniciando o Ginásio Sinodal no ano letivo de 1937 (SÄNGER, 1961, p. 28). A rede de escolas 

sinodais foi constituída posteriormente, absorvendo as instituições então já existentes, 

como o antigo Evangelisches Stift de Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo. 

O Evangelisches Stift foi fundado pelas irmãs Amalie e Lina Engel, e após 25 anos 

de atividades, foi doado em 1895 para o Sínodo Rio-Grandense. Tratava-se de uma escola 

interna para meninas: 

Em torno desta casa-de-ensino passaram a ser discutidos os problemas 
da mulher evangélica na família, na Igreja e na sociedade. Durante 
muito tempo o ponto central da formação foram os deveres de uma 
dona-de-casa cristã, mas discutiam-se também os problemas da 
cooperação feminina dentro da Igreja, a diaconia, a vocação e a 
profissão da mulher [...] (SÄNGER, 1961, p. 24) 
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Já sob o protetorado do Sínodo, o Evangelisches Stift passa a ser administrado por 

uma sociedade, que constitui a comissão de construção, visando ampliar para cinquenta 

o número de meninas atendidas, até então limitados a quinze. Transformado em um 

sobrado (Figura 36), o prédio contava com um auditório no andar térreo, para 

apresentações artísticas das alunas, e quartos no pavimento superior (KANNENBERG, 

1987, p. 66). 

Figura Figura Figura Figura 36363636 – Postal apresentando o Evangelisches Stift circulado em 1916. 

 

Fonte: Acervo digital do autor. 

A concorrência de escolas internas católicas – Como o Colégio Santa Catarina, 

também em Hamburgo Velho – fortaleceu a ideia de construção de uma nova sede para 

o Evangelisches Stift. Adquiriu-se um lote de terras no morro dos Strassburger, em frente 

a Hamburgo Velho, sobre o qual o arquiteto Ernst Seubert projetou o complexo 

arquitetônico. A inserção da Escola na paisagem circundante era citada na publicidade 

veiculada em almanaques teuto-brasileiros: 

O novo edifício do convento está localizado em uma cordilheira a partir 
da qual se pode ter a mais bela vista. Na área da fronteira encontra-se 
Althamburg, com suas igrejas e o monumento centenário. Além disso, 
você pode ver Neuhamburg, Lomba Grande e o sombrio Ferrabraz 26 

Esta inserção na paisagem da Colônia também aparece claramente na 

representação gráfica do projeto, através da notável presença do morro Dois Irmãos em 

 

26 Das Neue Evangelisches Stift. Jahrweiser - Kalender für die Deutschen Evangelischen Gemeinden in 
Brasilien. 1941. p. 141. Acervo Faculdades EST. 
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forte relação com o prédio. A dimensão simbólica comunicada pela publicidade e pelos 

projetos reforça a presença da cultura alemã veiculada através da fé e do ensino em 

terras brasileiras. Após o falecimento do arquiteto Seubert a obra ainda não havia sido 

concluída, e o projeto foi revisado pelo arquiteto Theo Wiederspahn. A nova perspectiva 

manteve a presença do morro, sendo ainda mais representativo da transformação 

humana da paisagem, ao apresentar o morro apenas com duas faixas de mata nativa nos 

cumes (Figura 37). Mesmo após inaugurado, fotografias e postais produzidos nas décadas 

seguintes sempre apresentariam este conjunto escolar no contexto da paisagem (Figura 

38). 

Figura Figura Figura Figura 37373737 – Perspectivas dos projetos de Ernst Seuber (1927) e a revisão de Theo Wiederspahn 
(1937) para o Evangelisches Stift. 

 

 

Fonte: Jornal Hamburgerberg nº 04 (1986). 

Figura Figura Figura Figura 38383838 – Fundação Evangélica de Hamburgo Velho, e a presença majestosa do Dois Irmãos. 

 

Fonte: Acervo Fundação Evangélica. 
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A presença marcante do morro Dois Irmãos territorializa todos os panoramas 

apresentados, situando a instituição na paisagem do Heimat através de um processo de 

artealização in visu (ROGER, 2013, p. 23), seja nos projetos arquitetônicos, na publicidade 

ou nos postais. Da mesma forma, as igrejas e as escolas confessionais se expressam na 

paisagem como elementos difusores não apenas da fé, mas também dos ideais de 

germanidade. A articulação destas construções institucionais e religiosas com a paisagem 

adquiria um viés pedagógico que reforçava a vinculação de uma comunidade étnica com 

o seu território. 

3.3.3.3.2222.2..2..2..2.2222. . . . Monumentos de Monumentos de Monumentos de Monumentos de germanidadegermanidadegermanidadegermanidade    no centenário da imigraçãono centenário da imigraçãono centenário da imigraçãono centenário da imigração    

O transcurso do centenário da colonização alemã no Rio Grande do Sul, ocorrido 

no ano de 1924, despertou nas autoridades e comunidade da Antiga Colônia uma série 

de iniciativas públicas e privadas que buscaram reforçar os ideais étnicos da germanidade 

teuto-brasileira, construindo um olhar mitificador sobre o passado. Deu-se início, neste 

período, à construção de monumentos comemorativos, que consolidavam a vinculação 

de significados culturais e especialmente étnicos na paisagem local. 

Os olhares voltavam-se ao passado, reconstruindo uma narrativa da chegada dos 

imigrantes alemães, do desbravamento da mata nativa e do papel deste grupo étnico no 

desenvolvimento e industrialização do Rio Grande do Sul e, por conseguinte, do Brasil. O 

papel das instituições de coesão étnica, como as comunidades “evangélicas alemãs” e as 

Sociedades associativas, também foi reforçado neste processo de reconstrução histórica. 

Com o apoio ou anuência das lideranças políticas estaduais, as lideranças étnicas 

passaram a fomentar a concepção e construção de monumentos públicos que 

consagrassem a germanidade. 

Neste contexto, em setembro de 1923, o intendente de São Leopoldo Frederico 

Wolffenbüttel convocou uma reunião para dar início a organização dos festejos 

dedicados ao centenário da chegada das primeiras levas de imigrantes alemães ao Rio 

Grande do Sul. Na nominata de pessoas e entidades representadas, os rumos das 

comemorações ficou dividido entre lideranças de São Leopoldo e de Novo Hamburgo, os 

dois maiores núcleos urbanos e industriais da Antiga Colônia. Apesar da composição 

mista, que visava superar disputas e entraves políticos, o grupo reproduziu esta divisão 

no âmbito das eleições municipais de 1924. Ao conflito eleitoral se somaram outras 
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disputas, como a de local para realização dos festejos e local de construção do 

monumento comemorativo (SANTOS, 2018, p. 132). 

O projeto inicial, idealizado pelo intendente anterior Mansueto Bernardi, previa 

que as festividades fossem realizadas em Novo Hamburgo. Com as primeiras reuniões, os 

representantes hamburguenses e leopoldenses começaram a ter atritos em relação ao 

local de sede (SANTOS, 2018, p. 132). De início, o grupo de representantes hamburguense 

já estava comprometido com a construção de um monumento naquela localidade, além 

da organização de uma Exposição Comemorativa. Houve grande confusão em torno da 

coleta de dinheiro para a edificação do monumento alusivo ao centenário da imigração, 

procedida por duas comissões paralelas, uma em Novo Hamburgo e outra em São 

Leopoldo” (GERTZ, 2002, p. 16).  As disputas acirraram-se entre os dois grupos, e foi 

resolvida apenas após a intervenção de um grupo de Porto Alegre: 

Decidiu-se que dois monumentos seriam construídos: o monumento 
em São Leopoldo, construído no local de chegada das primeiras levas 
de imigrantes em 1824, representaria o desembarque; o monumento 
em Novo Hamburgo faria alusão ao processo de colonização das terras 
por esses imigrantes. Foi criada uma comissão com o objetivo de 
arrecadar fundos para a construção dos dois monumentos (SANTOS, 
2018, p. 134).  

A perspectiva de construir dois monumentos demonstrava que já havia algum tipo 

de tendência emancipacionista no distrito. A definição de locais para o monumento do 

desembarque (landungsdenkmal) em São Leopoldo, e da colonização 

(kolonisationdeskmal) em Novo Hamburgo (GERTZ, 2002, p. 16), reforçava a narrativa 

histórica oficial que as lideranças teuto-brasileiras pretendiam consolidar e assinalar na 

paisagem. 

A Intendência de São Leopoldo abriu um Edital de Concorrência para a 

apresentação de projetos de monumentos para São Leopoldo e Novo Hamburgo, sendo 

a comissão julgadora formada por Dr. Daehndardt, cônsul alemão; Leopoldo Hoffmann 

Filho, Dr. Ernest Rotermund, Júlio Aichinger, Fritz Siegel, Ferdinando Schlatter e Theo 

Wiederspahn (MÜLLER, 1979, p. 08). Com o encerramento dos festejos do Centenário, 

tiveram início novos desdobramentos sobre a tentativa de emancipação de Novo 

Hamburgo, que persistiram pelos três anos seguintes (SANTOS, 2018, p. 148). 

Em Hamburgo VelhoHamburgo VelhoHamburgo VelhoHamburgo Velho, o local destinado a erigir o monumento comemorativo 

(Figura 39) foi doado pelo empresário Benno Mentz, “descendente dos primeiros colonos 
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alemães que aqui aportaram no ano de 1824” (DUARTE, 1946, p. 152), com a justificativa 

de que se tratava do primeiro lote colonizado em Hamburgo Velho, concedido ao colono 

Libório Mentz. A empreitada da construção foi assumida pela comunidade, que 

organizou-se constituindo a associação Denkmalverein von Alt und Neu Hamburg 

(Associação do Monumento de Novo Hamburgo e Hamburgo Velho) já em meados de 

1916 (KUHN, 1988, p. 118).  

Embora seja vasta a bibliografia que faz referência a este local como sendo o “lote 

número um”, não foi possível encontrar nenhuma referência ou comprovação que 

anteceda a construção do Monumento que afirme este lugar como o lote pioneiro. 

Hunsche (1975, p. 141) ao escrever sobre o imigrante João Libório Mentz, refere-se 

àquele “em cujo lote número um foi construído o monumento a Imigração Alemã”. O 

fato é ampliado em Woortmann (2000, p. 208), onde afirma-se que o imigrante teria 

recebido a primazia “devido a uma carta de recomendação de Goethe à Imperatriz 

Leopoldina”, o que também é visto em Biehl (2008), que afirma: 

 “Goethe, conta a história, aconselhou Libório e seus dois filhos adultos 
para irem ao Brasil. O homem simples também entregou uma carta de 
Goethe à imperatriz. Esta carta nunca foi encontradaEsta carta nunca foi encontradaEsta carta nunca foi encontradaEsta carta nunca foi encontrada....” (BIEHL, 2008, p. 
228, grifo nosso). 

A dificuldade de comprovação documental foi reconhecida por Kuhn (1988, p. 

118), quando afirma “(...) implica em dizer que a família de Libório Mentz foi a primeira a 

se fixar aqui, embora desconheçamos documentação oficial que confirme isso”. O 

referido lote colonial não parece ter sido numerado como o primeiro lote do distrito 

Costa da Serra. Caso o “número um” fosse uma referência do primeiro lote a ser 

distribuído, embora não tivesse esta numeração específica e estivesse situado em meio 

aos demais, não parece haver registros deste fato. A distribuição de lotes foi realizada de 

forma coletiva, a grupos já formados e que aguardavam pelas terras na Feitoria 

(TRAMONTINI, 2000, p. 83). Parece bastante provável que o “lote número um” seja um 

mito formulado para a consolidação de um lugar de memória étnica, e possivelmente, 

também para a reabilitação da memória da família Mentz, que estava vinculada ao 

episódio conhecido como  a “revolta dos Mucker”27. 

 

27
 A Revolta dos Mucker resultou de um movimento messiânico liderado por Jacobina Mentz Maurer e 

seu marido João Jorge Maurer, na colônia do Ferrabraz. O episódio adquiriu contornos trágicos com os 
ataques mútuos realizados entre grupos rivais e culminou em intervenção das tropas imperiais. 
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Revelando o tensionamento étnico que esteve presente durante a construção 

destes lugares de memória e celebração da germanidade brasileira, o anúncio da 

empresa Frederico Mentz & Cia (gerida por descendentes do imigrante Libório Mentz) 

no Álbum Comemorativo do centenário versava o seguinte – em língua alemã: 

Os descendentes desse antigo imigrante, apesar de se sentirem como 
cidadãos plenos e bons patriotas brasileiros, tem orgulho de que em 
suas famílias a língua alemã e a civilização, a lealdade herdada e fé 
ancestral ainda se mantêm inabaladas, em homenagem ao nome 
alemão no Brasil e para o benefício de sua própria Pátria 
(ERINNERUNGS..., 1927, p. 12) 

A afirmação da germanidade no centenário da colonização se dava num contexto 

político desfavorável, devido às feridas ainda expostas da Primeira Guerra Mundial, 

quando o Brasil esteve em trincheiras opostas a Alemanha. Os conflitos de concepções 

nacionais estavam em pauta e, neste contexto, a comunidade étnica teuto-brasileira 

buscava reforçar o discurso a respeito da sua identidade, sempre reforçando seu aspecto 

de cidadania brasileira. 

O projeto escolhido para o monumento de Novo Hamburgo foi proposto pelo 

arquiteto Ernst Seubert, e concebido na forma de torreão, com dois patamares que 

cumprem a função de mirante. A visual abre-se para o vilarejo de Hamburgerberg, para 

o núcleo de Novo Hamburgo e também para o futuro morro da Fundação Evangélica 

(Morro dos Strassburger), tendo como pano de fundo a topografia de Lomba Grande de 

um lado, e do outro os morros Dois Irmãos e Ferrabrás. A inauguração definitiva do 

monumento se daria apenas em 1927, ano em que Novo Hamburgo adquiriu autonomia 

administrativa de São Leopoldo (Figura 40). 

O local respirava germanidade: O monumento-mirante era de autoria do 

arquiteto germanista Ernst Seubert, construído de forma a sinalizar o suposto lote 

número um de Hamburgo Velho, e ao redor dele, a Denkmalverein desenvolvia a prática 

do Turner, com diversas atividades esportivas ao ar livre. Neste período, as sociedades de 

ginástica teuto-brasileiras viam-se como cultivadoras ou preservadoras da cultura e 

tradições alemãs (SILVA, 2006, p. 154). A partir do mirante construído, era possível 

visualizar a paisagem do entorno - o Heimat teuto-brasileiro. 
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Figura Figura Figura Figura 39393939 – Monumento da Colonização - Postal circulado em meados de 1927. 

 

Fonte: Acervo digital do autor. 

Figura Figura Figura Figura 40404040 – Lançamento da pedra fundamental e monumento logo após a sua inauguração.  

     

FONTE:  Álbum Erinnerungs Album Zur Jahrhundert Feier, 1927. 

Ao não ter sido concluído a tempo para as comemorações de 1924, vindo a ser 

inaugurado de forma conjunta com as comemorações da emancipação de Novo 

Hamburgo em 1927, o monumento tornou-se símbolo também do movimento político 

que conquistou a independência administrativa municipal. Da mesma forma, situando-se 
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no distrito mais antigo, o antigo Hamburgerberg, reforçava Hamburgo Velho como o 

lugar histórico em que havia iniciado a ocupação do novo município.  

Em São LeopoldoSão LeopoldoSão LeopoldoSão Leopoldo, o Monumento foi construído em local igualmente simbólico - 

junto ao antigo Passo do Rio dos Sinos, onde presumia-se que teriam desembarcado os 

primeiros imigrantes, e que funcionou por muito tempo como área portuária, marcando 

o antigo acesso fluvial. Já na primeira ata da comissão de organização dos festejos do 

Centenário, uma das sugestões registradas é a de “aterro da margem esquerda do Rio 

dos Sinos na parte contígua à ponte e ereção de um monumento” (MÜLLER, 1979, p. 07).  

O projeto (Figura 41), escolhido em concurso, é de autoria de Walter Drechsler 

(MÜLLER, 1979, p. 11). Sua construção também estava incompleta quando dos festejos 

do centenário (Figura 42), e o entorno recebeu ajardinamento apenas na década de 1930, 

contemplando alamedas e caramanchões próximos a orla (Figura 43). O local também 

reforçava as relações paisagísticas da antiga colônia: dali se descortinava a visual do Rio 

dos Sinos, da Neustadt (povoado na margem oposta do Rio), trechos de mata nativa e, 

ao fundo, toda a silhueta da encosta da serra, com destaque para o morro Dois Irmãos e 

Ferrabrás.28 

Figura Figura Figura Figura 41414141 – Monumento do Centenário da Imigração em São Leopoldo (RS). 

 

Fonte: Kalender für die Deutschen in Brasilien, 1925, p. 102. 

 

28 Esta “bela vista para o rio e Serra” então existente na praça é apreciada por personagens de uma crônica 
de autoria do pastor Culmann (1939, p. 104). 
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Figura Figura Figura Figura 42424242 – Festividades do Centenário da Imigração, com o monumento em construção (1924). 

 

Fonte: Acervo MHVSL. 

Figura Figura Figura Figura 43434343 – A Praça do Centenário em São Leopoldo, com a presença do perfil da serra ao fundo 
na paisagem. Década de 1930. 

  

Fonte: Acervo do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. 

O Monumento do Centenário da Imigração em São Leopoldo firmou-se como um 

dos mais importantes espaços cívicos e de memória para os teuto-brasileiros. Estes 

valores seriam acionados, posteriormente, pelas pretensões imperialistas da Alemanha 

nazista, que buscaria resgatar os laços culturais e econômicos com os descendentes de 

alemães no Brasil. Registra-se, por exemplo, a passagem da tripulação do Cruzador 

Karlsruhe pela antiga Colônia, ocasião em que registraram e divulgaram sua visita junto 

aos monumentos de São Leopoldo e Novo Hamburgo (Figura 44). 
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Figura Figura Figura Figura 44444444 – Delegação do cruzador alemão Karlsruhe, no monumento de São Leopoldo.  

 

Fonte: Kalender für die Deutschen in Brasilien, 1934, p. 133. 

Já em 1936, nas comemorações do cinquentenário do Sínodo Riograndense, a 

Juventude Evangélica estava presente em ato simbólico que referenciava o Monumento 

do Centenário: 

Lembro-me como nós do Ring do Proseminar, metidos em uniforme 
caqui, marchamos para a Igreja de Cristo, lá formando com 
representantes de outros grupos. Depois toda a comunidade festiva se Depois toda a comunidade festiva se Depois toda a comunidade festiva se Depois toda a comunidade festiva se 
dirigiu ao monumento do imigrante alemão em homenagem daqueles dirigiu ao monumento do imigrante alemão em homenagem daqueles dirigiu ao monumento do imigrante alemão em homenagem daqueles dirigiu ao monumento do imigrante alemão em homenagem daqueles 
que trouxeram consigo da Europa a que trouxeram consigo da Europa a que trouxeram consigo da Europa a que trouxeram consigo da Europa a fé evangélica luteranafé evangélica luteranafé evangélica luteranafé evangélica luterana. Voltando 
para o Morro do Espelho cantávamos pelas ruas de São Leopoldo 
(BOLL, 1961, p. 51, grifo nosso). 

Os monumentos de São LeopoldoSão LeopoldoSão LeopoldoSão Leopoldo e de Novo HamburgoNovo HamburgoNovo HamburgoNovo Hamburgo são espaços construídos 

que se situam em coordenadas geográficas distintas. Compartilham um significado 

simbólico a partir da localização, e a relação visual com o entorno e com a encosta da 

Serra, funcionando como lugares de memória e contemplação. Como afirma Tilley (1994, 

p. 31), “a importância e o significado de um lugar só podem ser apreciados como parte 

do movimento dele e para ele, em relação a outros”. Os monumentos do centenário da 

imigração caracterizam-se pelas relações que estabelecem entre si e com o panorama do 

entorno. 

Mas o centenário da imigração alemã não gerou apenas a construção de novos 

monumentos. Motivou também a adoção de um remanescente da Real Feitoria do Linho 

Cânhamo: a Casa do Casa do Casa do Casa do ImigranteImigranteImigranteImigrante (Einwandererhaus), também conhecida como CCCCasa da asa da asa da asa da 

Feitoria VelhaFeitoria VelhaFeitoria VelhaFeitoria Velha (Figura 45). A edificação de origem luso-brasileira, que fazia parte do 

complexo do antigo projeto da Coroa, foi neste período fortemente ressignificada como 

monumento símbolo da chegada da germanidade no Brasil (Figura 45). 
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FiguraFiguraFiguraFigura    45454545 – Casa da Feitoria Velha em publicação comemorativa do centenário da imigração. 

 

Fonte: Erinnerungs Album Zur Jahrhundert Feier, 1927. 

 Construída por negros escravizados, a Casa apresentava uma arquitetura 

simples, que em nada se assemelhava às pretensões eruditas dos monumentos 

construídos para celebrar o centenário da imigração, ou da arquitetura teuto-brasileira 

então praticada. Era assim descrita em uma publicação comemorativa: 

No lugar denominado Feitoria Velha, nas cercanias da cidade de São 
Leopoldo, ergue-se um vetusto casarão, sem aparências externas e no um vetusto casarão, sem aparências externas e no um vetusto casarão, sem aparências externas e no um vetusto casarão, sem aparências externas e no 
qual nada há que possa chamar a atençãoqual nada há que possa chamar a atençãoqual nada há que possa chamar a atençãoqual nada há que possa chamar a atenção, senão, quiçá, sinais de ser 
ele mais antigo que as casas de colono do entorno, esparsas pelas 
ridentes paisagens de verdes colinas desta parte do Estado do Rio 
Grande do Sul. Apesar de sua modéstia essa casa é venerandaApesar de sua modéstia essa casa é venerandaApesar de sua modéstia essa casa é venerandaApesar de sua modéstia essa casa é veneranda e pode 
falar mais ao nosso coração que muitos edifícios cheios de pompas e 
presunções. Paremos, por um momento, diante da velha casa, e 
ouçamos... (ERINNERUNGS..., 1927, p. 03, grifos nossos) 

A simplicidade da casa, e mesmo sua vinculação a um período caracterizado pela 

mão de obra escravizada, representavam justamente o valor simbólico que se pretendia 

perpetuar na narrativa da germanidade teuto-brasileira. Nesta visão, entendia-se que a 

chegada dos imigrantes havia trazido o progresso material e cultural a um lugar ermo, 

onde o emprego de mão de obra escrava não havia obtido êxito: 

O acaso quis que aquela velha casa da Feitoria Velha e que em seu redor 
vira trabalharem os escravos nas lavouras, fossem o primeiro abrigo 
dos colonos recém vindos, que a exiguidade de suas condições de vida 
na terra natal, a Alemanha, obrigou a procurar uma terra nova [...] 
(ERINNERUNGS..., 1927, p. 04) 

A casa foi, a partir deste momento, consagrada como o “abrigo primitivo” dos 

primeiros imigrantes. Apesar de encontrar-se já em más condições de conservação, 

passou a ser alvo de visitação esporádica de grupos vinculados a perpetuação da cultura 
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teuto-brasileira, como os grupos da juventude da Igreja Evangélica Alemã (Figura 46). 

Este trabalho com jovens luteranos foi iniciado pelo pastor Wilhelm Rotermund em 1896, 

constituindo grupos femininos a partir de 1911 e masculinos a partir de 1914, 

normalmente em núcleos urbanos como São Leopoldo e o Hamburgerberg (SPERB, 1992, 

p. 161). A antiga Evangelische Jugend reapareceria em 1954, rebatizada na língua 

portuguesa de “Juventude Evangélica” (BOLL, 1961, p. 51-52).  

Embora a Casa do Imigrante fosse representativa para toda a germanidade no 

Brasil, era especialmente importante para os evangélicos luteranos, que passaram a 

considerá-la local do primeiro culto realizado em terras gaúchas. A placa comemorativa 

do centenário afixada na “venerável casa dos imigrantes”29 identifica a casa como a 

“pedra fundamental” da Igreja Evangélica Alemã no Rio Grande do Sul (Figura 47)30. 

Figura Figura Figura Figura 46464646 – Juventude Evangélica na Casa da 
Feitoria Velha. 

 

Figura Figura Figura Figura 47474747 – Placa comemorativa afixada 
na Casa do Imigrante.  

 

Fonte: Kalender Jahrweiser, 1939. Acervo EST. Fonte: Autor, 2017. 

A trajetória de apropriação simbólica da Casa do Imigrante como lugar de 

memória – e para todos os efeitos, enquanto “patrimônio” – é bastante significativa do 

tensionamento étnico existente no período. Após a constituição do SPHAN – Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a casa passou a ser objeto de disputa simbólica 

 

29 Jahrweiser - Kalender für die Deutschen Evangelischen Gemeinden in Brasilien. 1939. Acervo Faculdades 
EST. 
30 A placa foi retirada durante a 2ª Guerra Mundial. Constituiu acervo do Museu Histórico Visconde de São 
Leopoldo, onde ficou exposta até 1984. Neste ano, no âmbito das comemorações dos 160 anos da 
Imigração Alemã no Brasil, a placa foi afixada novamente na casa (MÜLLER, 1988, p. 10)  
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entre a comunidade étnica local e o Governo Federal, que promoveu uma ampla 

campanha de nacionalização que esboçava a germanidade como um dos principais 

inimigos a combater.  

A comunidade local se mobilizou para adquirir o imóvel até então abandonado e 

promover a sua recuperação, frente ao risco de desapropriação e tombamento 

procedido pelo SPHAN que, a fim e ao cabo, acionaria a edificação com fins de simbolizar 

a primazia luso-brasileira na antiga colônia, dissipando as camadas simbólicas nela 

depositadas pela cultura teuto-brasileira. Meira e Silva (2017, p.10-11) aventam a 

possibilidade de que lideranças locais tenham decidido comprar a “relíquia” da imigração 

alemã para livrá-la do arbítrio federal, quando iniciado o processo de tombamento em 

1938. 

Os adquirentes da Casa da Feitoria Velha teriam sido a União Popular, liderada 

pelo Padre Rambo, e o pastor Dohms, presidente do Sínodo Luterano, que resolveram 

doá-la para a Prefeitura de São Leopoldo, visando a instalação uma escola e o Museu da 

Colonização. O arquiteto alemão Theo Wiederspahn, grande colaborador do Sínodo 

Luterano, foi convocado para realizar a restauração da Casa (Figura 48).  

Figura Figura Figura Figura 48484848 – Perspectiva do projeto de Theo Wiederspahn (1938). 

 

Fonte: Acervo MHVSL. 

Devido às circunstâncias, a edificação acabou sendo reconstruída desde as 

fundações, com aplicação de uma falsa estrutura de madeira afixada sobre as fachadas. 

Este aspecto é por vezes compreendido como uma imitação de casa enxaimel, o que foi 

relativizado por Meira e Silva (2017, p.11-13), que entendem ter sido a pretensão do 

arquiteto resgatar a aparência da técnica original de “pau-a-pique”. O caso revela o quão 
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conturbado foi o processo de reconhecimento dos lugares de memória da germanidade, 

forjados em meio a períodos de grande tensionamento das questões étnicas.  

No interior da antiga colônia, o centenário da imigração também foi 

comemorado. Em Boa Vista do HervalBoa Vista do HervalBoa Vista do HervalBoa Vista do Herval, localidade integrante da Linha do Herval (hoje 

Santa Maria do Herval), o templo da comunidade Evangélica foi concluído após quatro 

anos de obras justamente no ano do centenário, em 1924. O então Presidente do Sínodo 

Rio-Grandense, o pastor Samuel Dietschi, esteve presente na inauguração, um evento 

que consolidava a relação entre igreja e germanidade. O templo seria batizado de 

Gedachtniskirche (Igreja Memorial), constituindo-se em monumento comemorativo ao 

centenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul (Figura 49) (JOHANN, 2013, p. 46). 

Uma década depois, seria complementado com a construção de uma torre frontal (Figura 

50). Trata-se da única nova igreja de fé luterana no território da antiga Colônia a ser 

construída com este valor evocativo específico. 

Figura Figura Figura Figura 49494949 – Gedachtniskirche de Boa Vista do 
Herval, em Santa Maria do Herval (1924). 

Figura Figura Figura Figura 50505050 – Gedachtniskirche de Boa Vista do 
Herval, em Santa Maria do Herval (1934). 

  

Fonte: Acervo de Solange Hamester Johann. Fonte: Acervo de Solange Hamester Johann. 

Outro prédio viria a adquirir um status representativo semelhante – a igreja da igreja da igreja da igreja da 

Comunidade Evangélica Alemã de Campo BomComunidade Evangélica Alemã de Campo BomComunidade Evangélica Alemã de Campo BomComunidade Evangélica Alemã de Campo Bom. As terras de Campo Bom foram 

distribuídas aos imigrantes partir de 1825, com predominância de protestantes de 
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religião luterana. A previsão inicial era de que fossem atendidos pelo pastor de toda a 

colônia de São Leopoldo, Johhan Georg Ehlers, financiado pelo Governo Imperial. 

Entretanto, entre os imigrantes instalados no local Campo Bom encontrava-se um pastor, 

Frederico Christiano Klingelhoeffer (HUNSCHE, 1977, pp. 349-351). Este começa a 

exercer por sua própria conta atividades de pastorado junto aos seus conterrâneos, 

atendendo aos colonos evangélicos da porção da Colônia ao norte do Rio dos Sinos - 

Campo Bom, Hamburgo Velho, Dois Irmãos, Bom Jardim (Ivoti) e Estância Velha.  

Na prática, ocorreu uma divisão da Colônia entre o pastorado de Ehlers, na porção 

sul, e de Klingelhoeffer, ao norte. Este fato se consolidou com a construção do primeiro 

templo evangélico da colônia alemã em Campo Bom no ano de 1828, por iniciativa dos 

moradores. Além de local de culto geralmente aos domingos, a mesma edificação passou 

a funcionar como escola evangélica, local onde os filhos dos colonos eram alfabetizados. 

Na sequência, estabeleceu-se o cemitério, com doação do terreno pelo luterano João 

Jacob Dreyer. Estava composta a tríade “escola-igreja-cemitério” que caracterizou as 

comunidades evangélicas luteranas da imigração. 

Os colonos luteranos atendidos por Klingelhoeffer organizaram já em 1829 um 

abaixo-assinado com 254 assinaturas, onde solicitavam a formalização da situação do 

pastor junto a administração da Colônia de São Leopoldo, solicitando pagamento de 

salário ao pastor. No documento, alegavam que este já servia gratuitamente aquela 

comunidade, com consentimento do ex-presidente da Província, e ainda que “não 

podiam atravessar o rio e os pântanos para assistir aos cultos do pastor Ehlers em São 

Leopoldo” (DREHER, 1992, p. 17). Uma vez que a “Lei do Orçamento”, decretada em 1831 

pela Assembleia Geral suspendeu qualquer tipo de subsídios ou gastos públicos com a 

colonização, as comunidades luteranas precisaram adaptar-se, viabilizando o pastorado 

às suas próprias expensas. A construção do primeiro templo luterano da colônia alemã 

em Campo Bom constituiu uma espécie de base pastoral para as demais colônias do lado 

direito do Rio dos Sinos, centralizando as atividades de Estância Velha, Hamburgerberg, 

Baumschneis, Bom Jardim, Quatorze Colônias, Picada 48, Hortêncio e Linha Nova. 

A trajetória e relevância da Comunidade Evangélica de Campo Bom foi reforçada 

com o desenvolvimento local, impulsionado pela instalação da linha férrea e a 

industrialização, que culminou na elevação de Campo Bom a distrito em 1926. Nesta 

época, a comunidade evangélica era atendida normalmente por pastor próprio, Helmuth 
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Cullmann. Seria sob o pastorado de Cullmann que a comunidade atingiria o centenário 

de sua fundação, em 1928. O pastor realizaria uma pesquisa nos arquivos da comunidade 

e com os moradores, publicando pela editora do pastor Rotermund uma publicação 

comemorativa com o título 100 Jahre Deutsche Evangelische Kirche in Campo Bom (100 

Anos da Igreja Luterana Alemã em Campo Bom). A publicação marcava os festejos 

promovidos no local em 1928 (Figura 51), quando também inaugurou-se um monumento 

comemorativo fixado junto a Antiga Igreja. 

Figura Figura Figura Figura 51515151 – Celebração do Centenário da Comunidade Evangélica de Campo Bom (1928). 

 

Fonte: Acervo digital de Roberto Atkinson. 

O Monumento do Centenário da ComunidadeMonumento do Centenário da ComunidadeMonumento do Centenário da ComunidadeMonumento do Centenário da Comunidade consiste em uma lápide em pedra 

arenito, com a rosa de Lutero e a inscrição em alemão gótico “1828-1928 Zur erinnerung 

na die errichtung der ersten Deutsch-Evangelischen Kirche in Rio Grande do Sul zu Campo 

Bom” (1828-1928 – Em memória da construção da primeira igreja alemã-evangélica no 

Rio Grande do Sul, em Campo Bom) (Figura 52). O monumento foi inaugurado 

festivamente, com a presença do Pastor Cullmann e autoridades da igreja e da 

intendência municipal (Figura 53). Sacramentava-se, com este, a instalação de dois 

monumentos importantes para a história da “Igreja Evangélica Alemã” no Rio Grande do 

Sul, demarcando o local de realização do primeiro culto (Casa do Imigrante) e 

constituindo enquanto lugar de memória a primeira comunidade organizada pelos 

próprios colonos (Comunidade Evangélica de Campo Bom). 

Esta inauguração festiva ocorrida em 04 de novembro de 1928 não esteve isenta 

das tensões étnicas que já se apresentavam naquele momento. Segundo o pastor “a festa 

quase teve que ser transferida, devido à tensa situação política reinante no Rio Grande 
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do Sul”, em que inúmeros e sucessivos episódios, como a destruição da redação do jornal 

teuto-brasileiro Deutsche Post, configuraram o que ele entendia como “ares 

desfavoráveis contra todos os alemães natos” (CULLMANN, 1931 apud. SPERB, 1992, p. 

262). A festividade teria sido influenciada pela depressão geral, que explicariam os erros 

gramaticais cometidos pelo pastor em sua publicação comemorativa. A referida 

publicação, aliás, seria a primeira edição da editora do pastor Rotermund após a 

destruição de suas máquinas durante um destes conflitos. O pastor concluía, por fim, que 

apesar de tudo “a festa centenária foi muito bonita [...] conseguindo estimular mais uma 

vez o espírito germânico, o que foi necessário” (CULLMANN, 1931 apud. SPERB, 1992, p. 

264).  

Figura Figura Figura Figura 52525252 – Lápide comemorativa 
do centenário da Comunidade 

Evangélica de Campo Bom. 

Figura Figura Figura Figura 53535353 – Celebração do Centenário da Comunidade 
Evangélica de Campo Bom (1928). 

  

Fonte: Roberto Atkinson, 2012. 
 

Fonte: Acervo digital de Roberto Atkinson. 

Fica evidente, pelos episódios que envolveram os casos estudados, que o 

processo de construção de monumentos que visavam perpetuar a germanidade teuto-

brasileira se deu de forma bastante tumultuada, em contextos de tensão social e política. 

Embora a construção de monumentos ou a atribuição de valores a lugares e edificações 

tenha sido bem-sucedida, nada se deu de forma pacífica e unânime, como a história 

oficial por vezes faz parecer. Conflitos religiosos e políticos, veiculados também através 

de discursos culturais e étnicos, caracterizaram este período que antecedeu a 
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intensificação da campanha de nacionalização promovida pelo Estado Novo, a partir de 

1937.  

3.3.3.3.2222.2.3. Representações literárias: as crônicas de Helmut Culmann.2.3. Representações literárias: as crônicas de Helmut Culmann.2.3. Representações literárias: as crônicas de Helmut Culmann.2.3. Representações literárias: as crônicas de Helmut Culmann    

A paisagem da Antiga Colônia Alemã de São Leopoldo serviu de base para a 

produção literária do Pastor Helmut Culmann, autor da crônica Auf der Königsberg, 

publicada no livro didático Heimat - Leserbuch, editado pela Rotermund de São Leopoldo, 

em 1931; e do conto Land Unterm Königsberg, publicado no anuário Kalender für 

Deutschen in Brasilien de 1939, pela mesma editora31. Ambas as narrativas ficcionais se 

desenvolvem a partir de apropriações da paisagem, tendo como principal elemento de 

destaque o morro Dois Irmãos (Königsberg). 

HHHHelmut Culmannelmut Culmannelmut Culmannelmut Culmann (Figura 54) era natural de Albersweiler, na região do Reno 

Palatinado, e foi pastor da Comunidade Evangélica de Campo Bom entre 1926 e 1931. Ao 

final deste período retornou a Alemanha, não sem deixar registrado que aqui teria vivido 

“os cinco melhores anos de sua vida” (CULMANN, 1996[1931], p. 270). Registra-se que 

costumava levar com frequência seus alunos para caminhadas, sendo o morro Dois 

Irmãos seu destino preferido. Suas contribuições seguiram frequentes nas publicações 

da editora Rotermund até meados de 1939, podendo ser considerado um dos intelectuais 

que contribuíram para a formulação da identidade de teuto-brasileiro e a difusão do 

ideário germanista na antiga Colônia. 

Figura Figura Figura Figura 54545454 – Pastor Helmuth Culmann, em 1926, período de seu pastorado em Campo Bom. 

 

Fonte: Acervo digital de Roberto Atkinson. 

 

31 Todas as citações serão apresentadas traduzidas para o português. 
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A obra de Culmann demonstra a influência do pensamento acadêmico alemão, 

onde o culto romântico da natureza saturou a paisagem com significados simbólicos 

(LEKAN, 2004, p. 01). Por sua introdução em livros didáticos, parece também influenciado 

pelas propostas do movimento conhecido como Landerkunde (“conhecimento das 

terras”), que desenvolveu-se a partir de meados de 1880 (ANTROP; EETVELDE, 2004, p. 

15), integrando a Geografia nos currículos escolares, por considerar-se que contribuíam 

com a afirmação de um sentimento de unidade alemã acima da divisão política existente 

(CAPEL, 1983, p. 91). Devido à divisão política da Alemanha durante boa parte do século 

XIX, e a estrutura descentralizada do Reich até os fins deste século, eram nítidas as 

diferenças paisagísticas entre uma região e outra, havendo apesar disto, uma vontade 

consciente de chegar à unificação (CAPEL, 1983, p. 258). O Landerkunde era acionado 

para fornecer conhecimento e justificar reivindicações territoriais, e o conceito de 

Landschaft (Paisagem) era amplamente utilizado na educação escolar (ANTROP; 

EETVELDE, 2004, p. 15). 

Os preservacionistas alemães imaginavam paisagens rurais do país como 

monumentos naturais que davam base a identidade nacional, promoviam experiências 

ao ar livre, como caminhadas, publicavam jornais e integraram esforços de reforma 

curricular (LEKAN, 2004, p. 04-06). A cultura alemã, argumentava-se, estava “mais 

próxima da natureza” do que a de outras nações europeias (LEKAN, 2004, p. 22). 

Floresceu também a “Sociologia do Habitat” de Riehl, uma geografia moral que 

carregava a paisagem do Heimat com significado simbólico. Argumentava que a força da 

Alemanha estava na diversidade de suas paisagens regionais, elevando a identificação 

emocional com a região local a uma forma de patriotismo. Os marcos da paisagem 

precisavam ser reverenciados e protegidos como a própria essência do germanismo 

(LEKAN, 2004, p. 07). A atuação do pastor Culmann parece reforçar essa relação do 

germanismo com a natureza, através da paisagem, e o papel da geografia como 

propagador do nacionalismo, reconhecendo a antiga Colônia como o Heimat (Pátria) do 

teuto-brasileiro. 

O potencial da literatura para a expressão e comunicação da paisagem é assim 

descrita por Pisón: 

A expressão e a evocação literárias têm grandes poderes de transmitir A expressão e a evocação literárias têm grandes poderes de transmitir A expressão e a evocação literárias têm grandes poderes de transmitir A expressão e a evocação literárias têm grandes poderes de transmitir 
sentimentos relacionados a paisagenssentimentos relacionados a paisagenssentimentos relacionados a paisagenssentimentos relacionados a paisagens ou são particularmente capazes 
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de descrever suas características essenciais, seja para situar uma ação 
ou comunicar um ambiente, seja para estabelecer condições nas quais 
são possíveis, verossímeis ou adequadas certas histórias (PISÓN, 2008, 
p. 46, grifo nosso). 

 Nos contos de Culmann, a antiga colônia alemã de São Leopoldo é o Heimat do 

imigrante e seus descendentes, o solo transformado pela cultura e obra do alemão. 

Analogias diretas entre a paisagem local e a alemã, estabelecidas a partir de paralelos 

entre elementos naturais e culturais, caracterizam sua obra ficcional. É desta forma que 

a encosta do planalto rio-grandense (Serra) é apresentada nos contos de Culmann como 

o “Hunsrück e Wasgenwald rio-grandenses, o Westrich montanhoso, o velho Palatinado” 

(CULMANN, 1939, p. 93) – todas estas, referências geográficas a lugares da região do 

Palatinado (Pfalz), na Alemanha32.  

O discurso presente na literatura de Culmann exalta a qualidades da terra 

brasileira, a partir da sua transformação pela cultura e modo de ser alemães. Na sua 

leitura, é a cultura germânica que molda a pátria, pois o povo “de sangue alemão e a 

natureza alemã” teria tornado a terra arável e transformado a paisagem em um “celeiro 

do Sul”, tendo “encontrado o seu novo lar em solo brasileiro” (CULMANN, 1939, p. 105). 

A colônia é um espaço que foi “moldado, desenhado e preenchido com história pela mão 

alemã, alma alemã” (CULMANN, 1939, p. 95), onde “apenas a natureza, palmeiras, 

cactos, laranjeiras, lembram o mundo do sul” (CULMANN, 1939, p. 105). 

O transplante de topônimos de um lugar de origem para uma nova terra é 

recorrente na trajetória da humanidade – e foi bastante frequente na América ocupada 

por europeus. Este processo é verificável nas inúmeras denominações aqui repetidas 

pelos imigrantes alemães. A crônica do pastor Culmann, explica assim a denominação em 

alemão do Morro Dois Irmãos, Königsberg: 

O morro é como um símbolo do trabalho e mão-de-obra dos alemães 
no meio das velhas colônias. Longe, muito longe, na linda terra do Longe, muito longe, na linda terra do Longe, muito longe, na linda terra do Longe, muito longe, na linda terra do 
Reno, de onde nossos antepassados vieram, está o Königsberg. Aqui, Reno, de onde nossos antepassados vieram, está o Königsberg. Aqui, Reno, de onde nossos antepassados vieram, está o Königsberg. Aqui, Reno, de onde nossos antepassados vieram, está o Königsberg. Aqui, 
emememem    Dois Irmãos, onde nós Dois Irmãos, onde nós Dois Irmãos, onde nós Dois Irmãos, onde nós agora estamos sentados, eles acreditavaagora estamos sentados, eles acreditavaagora estamos sentados, eles acreditavaagora estamos sentados, eles acreditavam m m m 
têtêtêtê----lo reencontrado e, em real lembrança, deramlo reencontrado e, em real lembrança, deramlo reencontrado e, em real lembrança, deramlo reencontrado e, em real lembrança, deram----lhe o nome de lhe o nome de lhe o nome de lhe o nome de 
KöniKöniKöniKöniggggsbergsbergsbergsberg. Como tal ele permaneceu na boca do povo (CULMANN, 
1931, p. 79, grifos nossos). 

 

32 A cadeia de montanhas Wasgenwald é hoje conhecida como Wasgau, no Pfalz (Palatinado). Westrich é 
o nome antigo de uma região entre a Alemanha e a França. 



121 

 

A formação geológica peculiar do morro Dois Irmãos gerou também uma série de 

outras leituras e construções culturais, a partir de seu aspecto de duplo cume. No conto 

de Culmann (1939, p. 96), é retratado como uma “cabeça dupla” que “paira como torres 

no azul prateado da noite”. “Duas cabeças, uma só montanha!” (CULMANN, 1939, p. 96), 

exclama Pedro, personagem da crônica que complementa com uma pequena chacota 

que seria a “sabedoria de uma sogra”: “Quando eu me casei, minha sogra de Novo 

Hamburgo sempre dizia: Pedrinho, olhe para lá, deve estar bem em seu casamento, são 

duas cabeças, mas um só amor!” (CULMANN, 1939, p. 93). 

O desmatamento das encostas, quase todas ocupadas por lotes coloniais, 

marcava o Königsberg de forma significativa. A cobertura vegetal nativa persistia, até 

meados da década de 1980, restrita apenas ao topo das duas elevações, aspecto que é 

reforçado pelas analogias trabalhadas na crônica. O narrador da crônica de Culmann 

(1931, p. 75) traz uma explicação de sua avó, de que os morros gêmeos “usam bonés de 

floresta, no verão por causa do sol quente, no inverno por causa do frio que prevalece lá 

em cima nas alturas vertiginosas”. 

O morro também é representado como elemento simbólico que indica o início do 

Planalto gaúcho, local do Urwald (mata selvagem) e do indígena:  

“Os índios foram empurrados para o interior e para as matas e, em 
breve, surgiram as hostilidades entre os vermelhos e brancos. Eles 
ficavam escondidos nos matos. No Königsberg e também nos morros 
atrás da Picada de Dois Irmãos, na medida em que avançava a 
colonização.” (CULMANN, 1992[1930], p. 235). 

O Königsberg faz parte de um conjunto de formações situados na posição de 

encosta da Serra ou Planalto Rio-Grandense, integrado também pelo morro conhecido 

como Ferrabrás. O significado simbólico deste, a partir do conflito messiânico-religioso 

dos Mucker e sem uma conotação estritamente negativa, precisaria esperar as releituras 

e ressignificações posteriores. No viés germanista de Culmann, não havia interesse em 

propagar valores negativos, e portanto, a representação do imaginário sobre o morro 

Ferrabrás se constrói a partir de seu nome: ele acompanha o Königsberg como parte de 

“uma bela cadeia de cobalto azul” e “mantém a memória da antiga figura lendária Ibérica 

do Ferrabraz acordada no novo país” (CULMANN, 1939, p. 88). 

O Rio dos Sinos constituiu-se por muito tempo como a principal via de 

comunicação entre algumas das picadas, a sede da Colônia e Porto Alegre. No romance 
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de Culmann (1939, p.93), o Rio dos Sinos é descrito como “uma artéria das colônias 

antigas”. Na construção simbólica da colônia de São Leopoldo como um “território 

alemão”, o personagem da crônica chega a sonhar com a presença dos rios alemães Elba 

e Reno “atravessando o vale do Rio dos Sinos” (CULMANN, 1939, p. 101). Também os 

banhados fazem parte deste panorama da Antiga Colônia, visível do alto do Königsberg: 

[...] Muito além avista-se Campo Bom, o Banhado Grande com os seus 
ipês e corticeiras, suas antigas vias navegáveis, canais selvagens, [...] e 
o Rio dos Sinos, que se encontra como uma serpente gigante e primitiva 
nos amplos terrenos do vale [...] (CULMANN, 1939, p. 105). 

As cidades - formadas a partir da evolução de antigas picadas ou aldeias – também 

são interpretadas sob o mesmo viés germanista. São Leopoldo é apresentada como “o 

Passo, a mãe cidade das colônias”, denominada também de “Leopoldstadt, Leopolding, 

Leopoldau [...] o berço das colônias e assentamentos alemães do Rio Grande do Sul, 

cidade-mãe das sociedades agrícolas, cidades, vilas, aldeias e fazendas em torno do 

Königsberg [...].” (CULMANN, 1939, p. 104). O Hamburgerberg (Hamburgo Velho) é um 

vilarejo de onde “se tem uma maravilhosa vista panorâmica” e, nas casas, prevalece “uma 

limpeza, simplicidade e beleza exemplares”. Algumas edificações, como a igreja 

projetada pelo arquiteto alemão Ernst Seubert, lembravam a antiga pátria - “A Igreja dos 

Reis Magos se encaixa com a antiga lembrança alemã da pátria do Reno Palatinado” 

(CULMANN, 1939, p. 95). Outras, simbolizavam o processo de ocupação da região, como 

“[...] o grande campo de ginástica e esportes, onde Liborius Mentz teve o lote colonial nº 

1 e hoje é a torre-monumento da imigração alemã” (CULMANN, 1939, p. 95). 

Novo Hamburgo, o núcleo urbano surgido a partir da instalação da Linha Férrea, 

era “a cidade de couro e sapato”, portanto considerada uma “Pirmasens brasileira”. 

Pirmasens é uma cidade do Reno Palatinado, na Alemanha, na época famosa pela 

produção calçadista. Na sua equivalente brasileira, segundo narra um personagem local 

que apresenta a região a um alemão, “moram as pessoas mais industriosas, os homens 

de negócios mais brilhantes e as mulheres mais bonitas do estado” (CULMANN, 1939, p. 

93). 

O travessão que constituiu a primeira picada de Campo Bom – a atual “Avenida 

Brasil” também é percorrida por Pedro, um dos personagens do conto de Culmann. É 

descrita como uma estrada de terra onde “as crianças seguiam para a escola” – a 

escolarização tem aqui o papel de reforçar uma característica da germanidade - e na 
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visual esquerda do trajeto, “aumenta em sua majestade cada vez maior, o marco das 

antigas colônias, o Königsberg”, no meio do qual “as paredes brancas dos estaleiros de 

colonos brilhavam na luz da manhã”. Em Campo Bom, “a primeira igreja protestante 

alemã do estado foi construída”, e “uma pedra memorial em frente à igreja lembra disso”. 

Próximo fica o antigo cemitério, onde repousam “gerações de um século de trabalho e 

luta” (CULMANN, 1939, p. 97). O Pastor Culmann inclui, na sua crônica, os lugares de 

memória que ajudou a construir e constituir durante sua atividade pastoral. 

Os núcleos urbanos referidos – São Leopoldo, Novo Hamburgo, Hamburgo Velho 

e Campo Bom – expandiram-se e hoje constituem um todo urbanizado, integrando a 

Região Metropolitana de Porto Alegre (Figura 55). A fala de um dos personagens da 

crônica demonstra que embora ainda fosse remoto, o processo de crescimento já 

demonstrava essa possibilidade de conurbação no final da década de 1930: “(esta cidade) 

um dia será grande, importante e muito bonita, se estendendo de Novo Hamburgo a 

Campo Bom [...] em uma ampla faixa ao pé do Königsberg!” (CULMANN, 1939, p. 96). 

Figura Figura Figura Figura 55555555 – Visuais a partir do Morro Dois Irmãos. 

Fonte: Autor, 2019. 

A visão panorâmica permitida por uma montanha ou elevação – como é o caso 

do Morro Dois Irmãos – tem grande significado para o pensamento romântico que 

influenciou os estudos de paisagem na geografia. Ele permite captar a “ordem natural” 

do mundo, observando a paisagem como conjunto, sem fragmentar suas partes. A partir 

da altitude é possível “dominar” o ambiente (captar e compreender, explicar e sentir), e 

por este motivo a montanha adquire significado simbólico no pensamento romântico 

(CANTERO, 2012, p. 99). Na obra literária do pastor Helmut Culmann, subir o morro Dois 

Irmãos é uma jornada que permite contemplar o Heimat, a totalidade do território da 
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Antiga Colônia Alemã de São Leopoldo – e neste sentido, a subida do morro simboliza o 

próprio conceito holístico de paisagem. 

3.3.3.3.2222.3. .3. .3. .3. De zona agrícola a Parque IndustriDe zona agrícola a Parque IndustriDe zona agrícola a Parque IndustriDe zona agrícola a Parque Industrialalalal    

No final do século XIX, a troca do regime monárquico para o republicano 

oportunizou em todo o País transformações econômico-sociais que propiciaram um surto 

industrial significativo (PESAVENTO, 1985, p. 44). Na Antiga Colônia Alemã de São 

Leopoldo, um conjunto de fatores favoráveis faria com que a indústria encontrasse 

campo fértil para expandir-se, e se tornaria um dos maiores parques industriais da 

América Latina em poucas décadas. 

O primeiro fator é análogo ao ocorrido em todo o Estado do Rio Grande do Sul: a 

acumulação de capital comercial (PESAVENTO, 1985, p. 30). Como visto anteriormente, 

a atividade agrícola da Antiga Colônia se desenvolveu em uma relação de dependência 

com as casas comerciais, que adquiriam a produção do colono, realizavam o transporte 

e revendiam a produção nos núcleos centrais. Esta atividade comercial resultou nas 

diversas picadas a acumulação de um capital significativo, disponível para no momento 

apropriado ser investido na produção industrial. 

Este capital coincidia com um mercado de trabalho constituído de mão de obra 

disponível. A subordinação do pequeno proprietário ao comerciante gerou também um 

empobrecimento progressivo do colono, que não tinha condições de introduzir melhorias 

técnicas qualificar a produção agrícola no lote de sua propriedade. As saídas encontradas 

foram a aquisição de novas terras em áreas mais longínquas, nas novas frentes de 

colonização, ou a busca por emprego nas indústrias que surgiam nos principais núcleos 

coloniais. Soma-se a este quadro a rápida queda da fertilidade natural da terra nesta 

porção sul da Antiga Colônia (COPSTEIN, 1965, p. 06) e o elevado custo da terra, 

comercializada por antigos proprietários ou por empresas colonizadoras. Esta mão de 

obra era extremamente vantajosa, por ser portadora de uma qualificação artesanal, 

apropriada ao estágio fabril-manufatureiro das empresas. Em alguns casos mais 

específicos, alguns imigrantes traziam consigo capital e experiência profissional 

(PESAVENTO, 1985, pp. 31-33). 

Entre as condições para a industrialização, além dos pontos já citados, a Antiga 

Colônia também facilitava o fornecimento de matéria-prima e a formação de um 
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mercado consumidor para produtos manufaturados (PESAVENTO, 1985, p. 36). Por fim, 

a instalação da linha férrea a partir de 1874, e sua expansão em 1903, propiciou a 

urbanização dos aldeamentos situados próximos às estações, abrindo perspectivas de 

mercado para a produção: 

Transformada em ponto terminal de uma estrada-de-ferro, não tardou 
muito que Novo Hamburgo se desenvolvesse rapidamente. O seu vasto 
hinterland produzia em grande abundância e prosperava a olhos vistos. 
Dezenas de carretas, vindas das colônias de Dois Irmãos, Bom Jardim, 
Herval e Sapiranga, traziam a colheita daquelas férteis terras e, grandes 
tropas de cargueiros da Serra, descarregavam suas mercadorias nos 
armazéns desta estação. Porém, não voltavam vazios, esses meios de 
transporte: levavam fazendas, ferragens e outros artigos de que 
careciam as zonas produtoras (PETRY, 1969, p. 32-33). 

Os primórdios da industrialização na Antiga Colônia Alemã de São Leopoldo 

podem ser situados no desenvolvimento da agroindústria. Os moinhos foram os 

primeiros empreendimentos de destaque neste contexto (AMSTAD, 1999 [1924], p. 245). 

Paralelamente ao cultivo da terra, emergiram também as atividades artesanais que 

tinham como base as habilidades técnicas dos colonos, em geral advindas de suas 

profissões de origem. Inicialmente o artesão, com uso de ferramentas simples e auxílio 

da mão-de-obra familiar, produzia para o consumo local e para o mercado, produzindo 

artigos diversos como objetos de selaria, tecidos, azeite, licores, farinha, banha, vinho, 

chapéus de palha, ferramentas para lavoura, cerveja, charutos e cigarros, tijolos, sapatos, 

panelas e rodas de carroças (PESAVENTO, 1985, pp. 27-28). 

A ampliação da escala se deu com a instalação de grandes unidades industriais 

nos principais centros urbanos, mais acessíveis às linhas férreas, portos ou estradas de 

escoamento da produção. Nestas indústrias, era comum o uso concomitante de trabalho 

manual, que utilizava ferramentas simples, com o uso de máquinas importadas, 

mecânicas, movidas a vapor ou a eletricidade. As maiores empresas importavam do 

estrangeiro também a mão-de-obra mais qualificada, trazendo técnicos especializados 

para executarem funções de mestres, contramestres e chefes de oficina (PESAVENTO, 

1985, p. 46). 

No território estudado, a trajetória do    parque oleiro de Campo Bomparque oleiro de Campo Bomparque oleiro de Campo Bomparque oleiro de Campo Bom é significativa, 

para o entendimento do processo de acumulação de capital, da expertise profissional e 

das relações familiares que potencializaram o desenvolvimento industrial. Em 1826, o 

imigrante Jacob Diefenthaeler e sua família instalaram-se no prazo colonial nº 160 da 
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“Estância Velha”, em Campo Bom, onde construiu uma serraria movimentada por uma 

azenha. Seu herdeiro, o comerciante Jacob Diefenthaeler Filho, vendeu a propriedade 

para Miguel Blos, que ao assumir a serraria, passou a ampliar o empreendimento e a 

propriedade, acrescentando glebas compradas de vizinhos. Miguel instalou no local uma 

marcenaria, olaria e tornearia de louças de barro, resgatando a atividade de origem de 

sua família. O sucesso da olaria foi imenso, devido à grande demanda por novas 

construções e pela formulação de um modelo de negócios, em que a olaria vendia e 

financiava toda a construção de residências, contemplando desde a venda de materiais 

até a mão de obra (LANG, 1996, p. 88).  

Pioneiro da indústria oleira campo-bonense, Miguel viveu 79 anos, tendo falecido 

em 1911, quando já havia transferido a Olaria a seus filhos João Blos, Miguel Blos Filho, 

Pedro Blos e o genro Carlos Strassburger, sendo a olaria renomeada para Blos & 

Strassburger. Os sócios gradualmente se retiraram, expandindo seus negócios próprios, 

e em 1911 a olaria pioneira passou a chamar-se Pedro Blos (Figura 56). Depois de mais 

de 50 anos de atividades, Pedro Blos transferiu todos os seus negócios a seus filhos 

Emílio, Theobaldo, Oscar e João Pedro, passando a firma desde 1934 a denominar-se 

Irmãos Blos e Cia. A olaria pioneira seguiu suas atividades por 37 anos, quando os sócios 

dissolveram a empresa centenária e desmontaram a olaria (STOCKER JÚNIOR; BRUM, 

2016c, p. 02). 

Figura Figura Figura Figura 56565656 – Anúncio da Olaria de Pedro Blos, em Campo Bom (1927) 

 

Fonte: Erinnerungs Album Zur Jahrhundert Feier, 1927. 

João Blos, ao retirar-se da sociedade da primeira olaria, dedicou-se a empresa 

João Blos, a partir de 1909. A empresa seria transformada na Blos, Fleck & Cia    (Figura 57), 
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ao ingressar na sociedade o genro Alberto Fleck, casado com a sua filha Paula Catarina. 

Todos os demais sócios eram integrantes da família: João F., Willy e a viúva de Helmuth 

Blos, Lydia. A olaria foi considerada a segunda maior do estado, entre as décadas de 1930-

50, fabricando a vapor tijolos, telhas francesas e cumeeiras. Seus fornos tinham chaminés 

com cerca de 30 metros de altura, o que a distinguia entre as indústrias do gênero 

(STOCKER JÚNIOR; BRUM, 2016d, p. 02). 

Figura Figura Figura Figura 57575757 – Olaria Blos & Fleck em Campo Bom. 

 

Fonte: Acervo digital Roberto Atkinson. 

Miguel Blos Filho também fundou sua própria olaria em 1913. Fabricava em 

especial telhas francesas e tijolos maciços. Notabilizou-se pela implantação de um 

sistema de abastecimento da matéria prima a partir de 1915, instalando uma extensa 

linha férrea sobre a qual locomoviam-se os vagonetes (trolley) com rodas de ferro, 

puxados por juntas de bois. Com o falecimento do titular, a viúva Guilhermina passou a 

dirigir a indústria, rebatizada para Viúva Blos & Cia, junto de Walter Blos e Alfredo 

Krumennauer (1920). Em 1929, a firma passou a se denominar Blos & Krumennauer. 

Sucederam-se inúmeras alterações da sociedade, assumida sempre por herdeiros. Por 

fim, o prédio da olaria foi alugado, tendo funcionado como Cerâmica Cambruzzi até 2015 

(Figura 58) (STOCKER JÚNIOR; BRUM, 2016e, p. 02). 

Outros descendentes da família Blos dedicaram-se ao setor oleiro. Miguel Blos 

Neto, filho de João Blos, em sociedade com seu irmão Felipe Blos Sobrinho (também 

conhecido como Felipe Blos II), instalou já na área central do núcleo urbano uma fábrica 

de louça de barro, a F. & M. Blos. (Figura 59). Situada na Rua São Paulo, a empresa seria 
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mais tarde assumida por Willy Blos e rebatizada de Cerâmica Cisne    (STOCKER JÚNIOR; 

BRUM, 2016e, p. 02). 

Figura Figura Figura Figura 58585858 – Chaminé da olaria Blos & Krummenauer, em Campo Bom. 

 

Fonte: Autor, 2016. 

Figura Figura Figura Figura 59595959 – Anúncio da Fábrica de Louça de Barro de Felipe e Miguel Blos, em Campo Bom. 

  

Fonte: Erinnerungs Album Zur Jahrhundert Feier, 1927. 

Quando da inauguração do Monumento ao Oleiro, uma das primeiras obras 

públicas do Município de Campo Bom após galgar autonomia político-administrativa, a 

placa afixada no local trazia os seguintes dizeres: “aos iniciadores do Parque Industrial do 

Município, na figura do pioneiro da indústria oleira de Campo Bom, cidadão Miguel Blos 

– legítimo exemplo de coragem e trabalho – espelho das futuras gerações”. A indústria 

oleira espalhou-se por toda a várzea do Rio dos Sinos, transformando a paisagem com 

suas chaminés. Também exerceu forte influência sobre a arquitetura regional. 

No princípio do século XX o setor coureiro-calçadista, cujas raízes já estavam 

lançadas desde os anos iniciais da imigração, começou a consolidar-se nos núcleos 
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urbanos, com a abertura de fábricas de calçados e selarias (PETRY, 1969, p. 33). O setor 

movimentou uma grande cadeia produtiva. O trabalho na agricultura exigia a proteção 

dos pés, em um período em que os calçados ainda não eram comercializados. Os 

sapateiros produziam artesanalmente as suas peças sob medida e por encomenda 

(SCHEMES, 2006, p. 96).  A proliferação de fábricas de calçado na primeira década do 

século XX teria se dado pela mão-de-obra abundante e baixo investimento inicial: 

[...] em 1912 havia 699 fábricas de calçados, a maioria com dois a sete 
empregados, produzindo 1,15 milhões de pares. Quatro anos depois, já 
havia 736 fábricas, mas apenas quatro tinham mais de 100 empregados 
e eram responsáveis por quase 50% da produção nacional (SCHEMES, 
2006, p. 109) 

Por volta de 1886-1887, Pedro Adams Filho trabalhava como aprendiz de seleiro 

com o mestre Jacob Bossle dono de uma selaria e uma sapataria na colônia de Taquara 

do Mundo Novo, atual cidade de Taquara. Em 1888, se estabeleceu em Dois Irmãos como 

sapateiro e seleiro, contando com o capital que acumulara trabalhando, mas também 

com o acumulado por seu pai na casa de comércio que a família possuiu em Santa Clara. 

As vendas dos produtos eram feitas pessoalmente por Pedro Adams Filho, vendendo para 

as casas comerciais locais (SCHEMES, 2006, p. 98-101). 

A facilidade do transporte ferroviário fez com que a família decidisse abrir uma 

fábrica maior na cidade de Novo Hamburgo em 1898, aprimorando a rede de distribuição 

de seus produtos para fora da área colonial, especialmente para Porto Alegre (SCHEMES, 

2006, p. 101). Apenas três anos depois de iniciada a empresa, José Frederico Gerhardt 

retira-se satisfeito com seu capital e lucro, segundo Monte Domecq, deixando-a nas mãos 

apenas de Pedro. A partir daí, a fábrica passa a se chamar Pedro Adams Filho & Cia. Ltda.  

(SCHEMES, 2006, p. 98-108), constituindo-se uma das principais referências do setor 

coureiro-calçadista na região. 

O setor também se desenvolveu em outros núcleos, como em Campo Bom, onde 

Jacob Vetter iniciou em meados de 1890 o fabrico de chinelos e beneficiamento de 

couros no Morro das Pulgas (atual bairro Rio Branco). Junto do curtume e chinelaria, 

mantinha um armazém de secos e molhados, o que denota a proximidade do capital 

comercial com o industrial. Quando os negócios foram transferidos aos seus herdeiros, 

os filhos Gustavo e Emilio Vetter, o empreendimento foi modernizado com foco na 

fabricação de calçados. Quatro técnicos de Porto Alegre foram contratados para orientar 
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a mão de obra local, sendo que os empregados eram pagos por peça produzida. A Fábrica 

(Figura 60 e Figura 61), inicialmente conhecida como Vetter & Irmão, funcionou também 

como uma espécie de incubadora, pois ali se especializam inúmeros sapateiros que mais 

tarde abriram seus próprios empreendimentos na região, tornando-se industrialistas. Em 

1918, quando foi inaugurado o prédio industrial junto a estação ferroviária do incipiente 

núcleo urbano de Campo Bom, a produção diária da fábrica Vetter & Cia era de 300 pares 

de calçados e 1.000 pares de chinelos, empregando 90 operários (DIAS, 1960, p. 39). 

FiguraFiguraFiguraFigura    60606060 – Fábrica Vetter em 1926. Figura Figura Figura Figura 61616161 – Paisagem do núcleo de Campo 
Bom em 1926. 

Fonte: Acervo digital Roberto Atkinson. Fonte: Acervo digital Roberto Atkinson. 

Servida da linha férrea, a indústria de Campo Bom cresceu rapidamente nas 

décadas seguintes. Campo Bom foi elevada a Distrito de São Leopoldo em 1926, como 

uma estratégia para manter o importante núcleo vinculado a São Leopoldo frente à 

emancipação de Novo Hamburgo, concretizada no ano seguinte. Tornou-se, assim, o 

principal distrito de São Leopoldo, por sua relevância em termos de arrecadação. Em 

meados da emancipação, a crescente tributação recolhida pela Exatoria era fato 

noticiado fartamente na mídia local e nacional, definindo Campo Bom, à época, como o 

“distrito de maior densidade industrial da América Latina” e também, o de maior 

arrecadação33. 

3.3.3.3.2222.3..3..3..3.1111. A Manchester Brasileira. A Manchester Brasileira. A Manchester Brasileira. A Manchester Brasileira    

Novo Hamburgo destacou-se pela emergência de um parque industrial 

diversificado, orientado não apenas ao calçado, mas também fábricas de cerâmica, 

escovas, molduras, aços e formas, entre outras. A industrialização e urbanização na 

 

33 Jornal do Dia, 31 de outubro de 1957. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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antiga colônia atraía operários de todas as partes do País, visando trabalho nas fábricas. 

A identidade teuto-brasileira foi gradualmente substituída por uma identidade 

absolutamente industrial. O cronista Ercílio Rosa, em 1947, afirmava que: 

 Novo Hamburgo é uma cidade operária por excelência, e seu povo 
divide-se em três classes: trabalhadores, trabalhadores e 
trabalhadores. É por isso que sua vida passa cotidianamente em volta 
no ruído monótono das máquinas que forjam seu trabalho e esticam a 
cidade em todas as direções (ROSA, 1947 apud. SELBACH, 2009, p. 28). 

A prevalência inicial foi das máquinas a vapor, que traziam como limitação a 

necessidade de suprimento de carvão, ainda insuficiente no Estado e excessivamente 

caro quando importado (PESAVENTO, 1985, p. 60).  O avançado desenvolvimento 

industrial fez com que a cidade ficasse conhecida pela alcunha de ManchesterManchesterManchesterManchester    brasileirabrasileirabrasileirabrasileira 

(SELBACH, 2006, p. 14), em referência à cidade inglesa, ou pelo título de CCCCidade idade idade idade IIIIndustrialndustrialndustrialndustrial 

(Figura 62). A construção da nova identidade industrial da região articulou-se também 

com as políticas de nacionalização do Estado Novo, que ajudaram a estigmatizar as 

características culturais teuto-brasileiras das antigas colonias como atrasadas.  

Figura Figura Figura Figura 62626262 – Novo Hamburgo- Cidade Industrial. Desenho de Kurt Walzer. 

 

 Fonte: Folha Comemorativa da 1ª Exposição de Orquídeas de Novo Hamburgo (1952). 

A nova configuração socioeconômica demandou importantes obras de 

infraestrutura. Em 1913, a empresa Bromberg & Cia. venceu a concorrência pública para 

a construção de uma usina hidrelétrica no arroio 48, situada na Cascata São Miguel 

(Figura 64). A inauguração se deu no dia 8 de dezembro de 1913, em cerimônia realizada 
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na sede do Município de São Leopoldo com autoridades políticas, festividades, 

demonstrações públicas de uso da eletricidade e fogos (BRUM, 2016, p. 02). A energia 

elétrica servia a duas linhas, domiciliar e industrial, permitindo a iluminação pública na 

cidade de São Leopoldo e, posteriormente, em Hamburgo Velho e Novo Hamburgo. 

Em Novo Hamburgo, após a emancipação, a empresa de Pedro Adams Filho & Cia 

venceu um edital de concorrência pública em 1927, visando o fornecimento de energia 

elétrica (PETRY, 1969, p. 54). A diminuição da capacidade das máquinas e o aumento da 

demanda fez com que fosse necessário buscar outras fontes energéticas. A empresa 

sucessora, Energia Elétrica Hamburguesa Ltda., adquiriu a cascata do Herval, no rio 

Cadeia (Figura 63), e deu início à construção de uma usina hidrelétrica com capacidade 

de 2.000 HP, mais tarde elevado a 3.000 HP (PETRY, 1969, p. 54). Em 1958 os serviços de 

fornecimento de luz e força foram encampados pelo Estado, passando a propriedade 

para a C.E.E.E. (PETRY, 1969, p. 54). 

Figura Figura Figura Figura 63636363 – Cascata do Herval, em foto de 
Reginald Gorham. 

Figura Figura Figura Figura 64646464 – Cascata de São Miguel (1913). 

  

Fonte: Bulletin of the Pan American Union, 
1912. 

Fonte: Acervo digital do autor. 

A transformação das cidades, que se expandiam frente ao vertiginoso 

crescimento industrial, foi acompanhada por mudanças de ordem sociocultural. Grandes 

contingentes populacionais seriam atraídos pela oferta de emprego nas fábricas de 
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calçados, atraindo mão de obra migrante de diversas origens. Esta Novo Hamburgo 

industrial (Figura 65) seria um dos temas preferidos do cronista Ercílio Rosa, nas páginas 

do Jornal O 5 de Abril das décadas de 40 e 50. 

Figura Figura Figura Figura 65656565 – Panorama da área central de Novo Hamburgo. 

 

Fonte: Alceu Feijó, data desconhecida. 

Através das crônicas de Ercílio Rosa, publicadas no periódico O Cinco de Abril, é 

possível verificar as drásticas alterações operadas no imaginário local e transcorridas 

poucas décadas da hegemonia do germanismo. A paisagem é evocada por Rosa em sua 

crônica de 1957, que aponta o morro Dois Irmãos – o Königsberg que fora tema das 

crônicas teuto-brasileiras do pastor Culmann – como testemunho deste novo cotidiano 

local: 

Dali, da encosta da serra os “Dois Irmãos” são testemunhas mudas e 
incontestes de todo o desenvolvimento progressivo de Novo 
Hamburgo! E o próprio “Hamburg Berg”, ponto fundamental da 
formação do núcleo, deve sentir-se orgulhoso do alastramento 
incontido da cidade, que lambe e devora vales e elevações numa ânsia 
de crescer... (ROSA, 1957 apud SELBACH, 2009, p. 409) 

Entre o Rio dos Sinos e a Encosta da Serra, surgiam por todos os lados “segmentos 

de retas ou diagonais” que “projetam ruas e caminhos, acomodando desejos e 

prostrando ideais, que sobem e descem ladeiras na fúria imensa das conquistas 

humanas...”. Os novos bungalows marcavam a paisagem das avenidas, e os pequenos 

chalés de madeira “estendem-se pela cidade toda abrigando sonhos, burilando 

esperanças, acariciando ideais subjetivos ou não”. A cidade era “uma colmeia de 
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trabalho” onde “quem precisa e quer trabalhar sempre ouve falar na cidade industrial” 

(ROSA, 1957 apud. SELBACH, 2009, p. 409). 

Não era apenas um crescimento urbano que morro Dois Irmãos testemunhava, 

mas as grandes transformações sociais e étnicas: 

 E misturando gente que não é loura e não tem olhos azuis com os 
descendentes dos conquistadores da gleba, Novo Hamburgo vai 
invadindo o chão... [...] Novo Hamburgo, esperança de muita gente de 
olhos azuis ou não, louros e morenos, trabalhadores e 
“destrabalhadores”... “Cidade Industrial” onde sempre há lugar para 
um... E os “Dois Irmão”, salientes ali na encosta da serra, são E os “Dois Irmão”, salientes ali na encosta da serra, são E os “Dois Irmão”, salientes ali na encosta da serra, são E os “Dois Irmão”, salientes ali na encosta da serra, são 
testemunhas mudas dos flagrantes da cidadetestemunhas mudas dos flagrantes da cidadetestemunhas mudas dos flagrantes da cidadetestemunhas mudas dos flagrantes da cidade...” (ROSA apud. SELBACH, 
1957, 2009, p. 409, grifo nosso). 

Além do período se caracterizar pelo acentuado desenvolvimento urbano, houve 

um claro deslocamento de paradigmas. Neste mesmo período, os subúrbios norte-

americanos se valorizavam, coincidindo com a popularização do american way of life. 

Através da sua influência cultural no cinema, televisão e publicações, os Estados Unidos 

firmavam-se como mais poderosa nação a nível mundial, fazendo frente ao anterior 

eurocentrismo dominante. Esta mudança se reflete também na paisagem da Antiga 

Colônia, materializada através das inúmeras variações de estilos difundidas a partir da 

influência norte-americana. 

Novos paradigmas necessitam também de novos suportes físicos. Muitos prédios-

símbolos da germanidade foram gradualmente substituídos. A capela de São Luiz, obra 

do arquiteto alemão Joseph Lutzenberger, foi demolida após o transcurso de apenas 29 

anos de sua inauguração (SPOHR, 2015b, p. 111). No seu lugar, foi construída a nova 

catedral com pretensões modernas, sem qualquer vínculo com a cultura alemã e 

projetada com um vocabulário de historicismo eclético pelo arquiteto autodidata 

Vitorino Zani. A pequena capela foi literalmente “engolida” durante as obras de 

construção pela catedral de grandes proporções e que se pretendia moderna (Figura 66). 

A adoção de formas modernizantes caracterizou a arquitetura civil pública do 

período.  Uma arquitetura de cunho racionalista e mais despojada influenciou em todo 

Brasil as obras públicas (SEGAWA, 2014, p. 66-72), visando mostrar a presença de um 

estado forte e moderno. Em São Leopoldo, a construção da nova Intendência Municipal 

(1941) é marcante da ideia de modernização da paisagem, implantada a partir das 

edificações públicas e institucionais (Figura 67). Em Novo Hamburgo, é possível destacar 
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o Posto de Higiene e Saúde (Figura 68), que demonstra a articulação da modernização do 

Estado com os ideais higienistas. A arquitetura Art Déco influenciou também a 

arquitetura comercial e residencial do período.  

Figura Figura Figura Figura 66666666 – Construção da nova Catedral São Luiz em Novo Hamburgo. 

 

Fonte: Acervo digital do autor 

Na arquitetura residencial, difundiu-se também a tipologia dos bungalows: 

O bungalow californiano [...] é um descendente direto das construções 
pioneiras da arquitetura na Califórnia. Certamente pode-se encontrar 
os traços de suas simples linhas artísticas voltando direto às antigas 
missões dos padres espanhóis, com seus beirais, largas varandas e o ar 
de hospitalidade e aconchego das casas de adobe dos pioneiros. [...]  
Hoje nós temos o bungalow perfeito, uma bela casa por dentro e por 
fora, a própria personificação do lar acolhedor e confortável, 
econômico [...] facilmente adaptável a qualquer lofacilmente adaptável a qualquer lofacilmente adaptável a qualquer lofacilmente adaptável a qualquer localização, seja nas calização, seja nas calização, seja nas calização, seja nas 
monmonmonmontanhas, planaltos ou vales, ou nas ruas estreitas das cidades, ou tanhas, planaltos ou vales, ou nas ruas estreitas das cidades, ou tanhas, planaltos ou vales, ou nas ruas estreitas das cidades, ou tanhas, planaltos ou vales, ou nas ruas estreitas das cidades, ou 
nas amplas avenidas sombreadas da cidadenas amplas avenidas sombreadas da cidadenas amplas avenidas sombreadas da cidadenas amplas avenidas sombreadas da cidade (WILSON, 1910, p. 03, grifo 
nosso). 

Figura Figura Figura Figura 67676767 – Construção da Prefeitura de São 
Leopoldo. 

Figura Figura Figura Figura 68686868 – Construção do Posto de Higiene e 
Saúde de Novo Hamburgo. 

  

Fonte: Acervo MHVSL. Fonte: Acervo APNH. 
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Estes bungalows não se enraizavam na cultura local, apresentando as influências 

mais diversas. Dentre os estilos presentes no território estudado destaca-se o Missions 

Revival Style (“estilo missões”) (Figura 69) que, a nível local, ficou conhecido como 

“mexicano”. Serviam de referência os exemplares construídos em Porto Alegre, que por 

sua vez teriam sido influenciados pela larga adoção do estilo nas grandes cidades platinas, 

frequentadas por parte da elite gaúcha (WEIMER, 1998, p. 167). 

Outros estilos foram pontualmente difundidos, como o Tudor Revival Style (“estilo 

Tudor”) (Figura 70), caracterizados por revestimentos de pedra, emprego do arco Tudor 

e presença de modenatura de argamassa decorativa imitando peças estruturais de 

madeira - Half-Timber. Na atualidade, estes bungalows têm sido confundidos com 

tributos a arquitetura enxaimel da imigração. 

Figura Figura Figura Figura 69696969 – Casa Missions Revival em Campo 
Bom. 

Figura Figura Figura Figura 70707070 – Casa Tudor Revival em São 
Leopoldo. 

Fonte: Autor, 2014. Fonte: Revita, 2010. 

Além destas variações da modernidade, a influência do próprio movimento 

moderno na arquitetura e urbanismo também se fez presente no território estudado. Sua 

difusão coincide com o momento em que a indústria alcança o mercado externo, 

iniciando uma importante fase de exportações calçadistas. Estas manifestações 

arquitetônicas e urbanísticas não foram especialmente numerosas na região, mas foram 

representativas na arquitetura residencial, comercial, civil pública e até mesmo na 

religiosa. 

Um dos exemplares mais significativos neste sentido foi a igreja igreja igreja igreja matriz de matriz de matriz de matriz de Santa Santa Santa Santa 

TerezinhaTerezinhaTerezinhaTerezinha, em Campo Bom, em Campo Bom, em Campo Bom, em Campo Bom (Figura 71). A autoria do projeto é do Arquiteto Plínio de 

Oliveira Almeida34, do escritório Almeida & Turquenitch – constituído por dois 

“engenheiros-arquitetos” formados pela Escola de Engenharia da UFRGS em 1949. O 

 

34 Jornal O Diário de Notícias, 20 de setembro 1959. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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majestoso templo de concreto armado, ainda em obras, era referido como “uma obra 

que merece ser vista e admirada” e que “obedece [...] aos traços da basílica de São 

Francisco” (DIAS, 1960, p. 68), numa clara referência à obra na Lagoa da Pampulha, de 

autoria de Oscar Niemeyer. Embora tenha poucas relações formais diretas com a referida 

igreja, o templo campo-bonense apresenta influência de elementos recorrentes na obra 

de Oscar Niemeyer. Afirmava-se que a igreja “será talvez a única no Rio Grande do Sul a 

obedecer ao estilo funcional” (DIAS, 1960, p. 68). De fato, no mesmo período, 

encontrava-se ainda em obras a Catedral Metropolitana de Porto Alegre, na capital do 

Estado, com formas tradicionais inspiradas no Renascimento. 

Imediatamente em frente ao moderno templo católico foi construído, poucos 

anos depois, o novo templo da Comunidade Evangélica (Figura 72). O lote foi adquirido 

em 1965, adjacente à antiga igreja evangélica, e o projeto arquitetônico foi 

encomendado junto ao escritório do arquiteto Eduardo Roberto Arigony, em parceria 

com o Eng. Civil Herbert Dietschi. 

Figura Figura Figura Figura 71717171 – Igreja Santa Terezinha, projeto do 
Arq. Plínio de Oliveira Almeida. 

Figura Figura Figura Figura 72727272 – Igreja da Trindade, projeto do 
Arq. Eduardo R. Arigony. 

  

Fonte: Jornal Diário de Notícias (20.09.1959) Fonte: Jornal O Fato (04.06.1976) 

O lançamento da pedra fundamental do novo templo se deu no dia 10 de 

novembro de 1968, e finalmente, a 30 de maio de 1976 foi inaugurado o templo, 
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denominado “Igreja da Trindade”35. A igreja luterana, que estivera vinculada de forma 

intrínseca aos ideais tradicionais de germanidade, materializava através destas novas 

construções uma nova concepção de comunidade religiosa moderna e nacional.  

Durante o pós-guerra, a indústria calçadista potencializou-se economicamente 

com o direcionamento para o mercado externo (SELBACH, 2009, p. 09). A expansão do 

setor calçadista trouxe uma grande demanda de vagas de emprego, que atraíram muitos 

imigrantes, sobretudo do interior do Estado. Neste processo, por sugestão do Serviço 

Estadual de Turismo (SETUR), acatada pela Câmara Municipal de Turismo de Novo 

Hamburgo (PETRY, 1963, p. 52), Novo Hamburgo iniciou a organização da FENAC da FENAC da FENAC da FENAC ––––    Festa Festa Festa Festa 

Nacional do CalçadoNacional do CalçadoNacional do CalçadoNacional do Calçado. A organização envolveu lideranças da cidade, em diferentes 

comissões. Foi adquirido um lote de 18 hectares situado no bairro Ideal, distante 2km do 

centro da cidade e já em dezembro de 1962 iniciaram os trabalhos de terraplanagem, e 

no mês seguinte, a construção do primeiro pavilhão (Figura 73) (PETRY, 1963, p. 54). 

Visando “mostrar ao Brasil a capacidade industrial do Vale do Rio dos Sinos”36, a 

Festa foi paradigmática para consolidar a imagem de modernização, vinculada a um setor 

industrial de fortes raízes culturais na região (Figura 74).  

Neste período,  a relação da sociedade com o passado não se articulou através do 

discurso étnico, como visto no momento do centenário da imigração alemã, mas pela 

ideia de “progresso” que teria sido conquistado através do trabalho iniciado pelos 

antepassados. 

Figura Figura Figura Figura 73737373 – Construção do primeiro pavilhão 
da FENAC em Novo Hamburgo. 

Figura Figura Figura Figura 74747474 – Inauguração da FENAC (1963) em 
Novo Hamburgo. 

  

Fonte: Acervo FENAC. Fonte: Acervo FENAC. 

 

35 Jornal O Fato, 04 de junho de 1976. Acervo da Associação Pró-Memória de Campo Bom. 
36 Jornal do Dia, 02 de março de 1963. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.2222. . . . Uma Vila Operária para a Cidade IndustrialUma Vila Operária para a Cidade IndustrialUma Vila Operária para a Cidade IndustrialUma Vila Operária para a Cidade Industrial    

O notável crescimento econômico de Novo Hamburgo teve como consequência 

um rápido crescimento populacional, absorvido pela cidade sem a infraestrutura 

adequada para tal. Enquanto se desenvolvia, a cidade passava então por um dos períodos 

mais turbulentos da sua trajetória: a campanha de nacionalização instituída pelo Estado 

Novo afetou o cotidiano local em todos os sentidos, o que se intensificou com o ingresso 

do Brasil na Segunda Guerra. Em toda a década de 1940, ações da Liga de Defesa Nacional 

pautaram praticamente todas as edições dos jornais, entre grandes desfiles cívicos e 

concursos de “brasilidade”. As iniciativas tentavam reverter o quadro sociocultural de 

uma cidade onde até então os ideais de germanidade foram apregoados pelas elites e a 

língua alemã era ainda a mais utilizada. 

 Após décadas de presença tímida, o Estado nacional passou a integrar o cotidiano 

da cidade. Entre as políticas públicas implantadas pelo Estado Novo, no governo de 

Getúlio Vargas, estavam a instalação de serviços de saúde pública, correios e telégrafos 

e a assistência trabalhista, através dos Institutos, como o I.A.P.I. – Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Industriários. 

Em contradição com o desenvolvimento econômico da localidade e com a 

propagação dos novos princípios sanitaristas, era nítida a precariedade das habitações 

espontâneas que vinham sendo construídas nas periferias de Novo Hamburgo para 

abrigo dos operários que afluíam em busca de empregos. O problema habitacional tomou 

a pauta da política e dos periódicos locais por longas décadas. 

Visando trazer para Novo Hamburgo uma das políticas nacionais de habitação, o 

presidente do I.A.P.I. – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários veio até a 

cidade para a “inauguração [...] da pedra fundamental das vilas operárias de Porto Alegre 

e Novo Hamburgo”37 e no mês seguinte, anunciou-se também a construção do Hospital 

Operário Darcy Vargas. A doação do terreno foi anunciada ainda em julho na imprensa 

local, que destacou seus “parabéns ao operariado e ao nosso ilustre prefeito que, dentro 

de pouco tempo, verá coroados os seus esforços no sentido de destinar-se a esta cidade 

a primeira vila para operários construída em nosso Estado”38. O presidente do I.A.P.I. 

 

37 Jornal O Cinco de Abril, 14 de junho de 1940. Arquivo Público de Novo Hamburgo; 
Jornal Diário de Notícias, 16 de julho de 1940. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
38 Jornal O Cinco de Abril, 12 de julho de 1940. Arquivo Público de Novo Hamburgo. 
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anunciava, na ocasião, que em poucos meses voltaria a Novo Hamburgo para fiscalizar as 

obras de construção da nova Vila Operária39. 

A celeridade prometida não se observou na prática, e nos anos seguintes a 

demanda por habitações operárias seguiu crescendo. O estabelecimento de novas regras 

de higiene para a construção de habitações suscitou críticas em editoriais que 

reclamavam do “trop de zele higiênico” que “não permitem que sejam construídas casas 

populares, próprias aos bolsos operários”. Reconhecia-se que tais exigências higiênicas 

seriam “lógicas para os grandes centros”, mas que estariam inviabilizando a construção 

de habitação operária “devido ao alto preço que terão que cobrar de aluguel”. Quanto à 

Vila Operária do I.A.P.I., lembrava-se que já haviam se passado três anos “que o sonho 

não obteve ao menos um laivo de esperança”40. 

A cidade de Novo Hamburgo, cujo parque industrial era então considerado o mais 

denso do Brasil41 continuava crescendo, com novos loteamentos que ampliavam a malha 

urbana em quase todos os quadrantes. Consagrou-se como habitação popular uma 

versão mais espontânea - os chalés de madeira, construídos nas marcenarias locais e 

montados por construtores licenciados, financiados pelos industriais e alugados para 

seus operários. 

No entorno do lote destinado à Vila Operária, gradualmente se constituiu um 

núcleo de serviços importante, constituído pelo Hospital Operário Darcy Vargas e pela 

Escola Técnica do SENAI (Figura 75 e Figura 76). A Vila Operária, embora tivesse sido 

anunciada com antecedência, sequer havia começado a sair do papel.  No principal jornal 

hamburguense, “O Cinco de Abril”, o cronista Ercílio Rosa notabilizou-se por abordar 

frequentemente a problemática, acompanhando com ceticismo o caso ao longo dos 

anos. Em 1948, o cronista criticava a situação, lembrando que “O I.A.P.I. enviou, há 

tempos, emissários até aqui para comprar terrenos, fotografarem o ato, etc. e nunca mais 

ouviu-se falar no assunto”42. No mesmo ano, o periódico nacional Diário de Notícias 

renovou o anúncio de que Novo Hamburgo receberia a construção de um “núcleo 

 

39 Jornal O Cinco de Abril, 19 de julho de 1940. Arquivo Público de Novo Hamburgo. 
40 Jornal O Cinco de Abril, 16 junho 1944. Arquivo Público de Novo Hamburgo. 
41 Jornal Diário de Notícias, 05 de janeiro de 1945. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
42 Jornal O Cinco de Abril, 16 de setembro de 1948. Arquivo Público de Novo Hamburgo. 



141 

 

residencial com 350 casas populares, destinadas a trabalhadores”, cujas obras deveriam 

ter início no mesmo ano43. 

Figura Figura Figura Figura 75757575 – Vista panorâmica de Novo 
Hamburgo, em segundo plano a Escola 
Técnica do SENAI e o Hospital Operário. 

Figura Figura Figura Figura 76767676 – Hospital Operário Darcy Vargas. 

  

Fonte: Acervo Alceu Feijó. Fonte: Acervo APNH. 

A promessa novamente não se concretizou e o ano de 1948 transcorreu sem 

novidades. Já no ano seguinte Rosa lembrava que “os nossos operários continuam 

esfregando-se nas promiscuidades, lutando estoicamente contra a falta de moradias”44. 

Criticava as “enganadoras promessas envoltas em promessas”, que deixavam a 

população “esperando encantada a Vila Operária”45. Os meios de comunicação seguiram 

divulgando esporadicamente declarações de autoridades, sempre anunciando para 

breve o início da construção. No início de 1950 – transcorridos, portanto, dez anos do 

primeiro anúncio publicado em imprensa nacional – Novo Hamburgo seguia “esperando 

a prometida promessa de sua vila operária...”46. Para Rosa, “esse breve era de borracha 

e continua esticando”, sendo apenas “uma espera na imaginação dos novo 

hamburguenses”47.  

Finalmente, no dia 24 abril de 1950 registrou-se o início da construção (Figura 77) 

do “primeiro majestoso prédio de dois pisos, a ser construído, fronteiriço ao Hospital 

Operário”. O complexo foi descrito como sendo constituído de “prédios multiformes, de 

um ou mais pisos, de alvenaria ou madeira, ou ainda de construção mista, tudo disposto 

 

43 Jornal Diário de Notícias, 15 julho 1948. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
44Jornal O Cinco de Abril, 31 de março 1949. Arquivo Público de Novo Hamburgo. 
45 Jornal O Cinco de Abril, 30 de julho de 1949. Arquivo Público de Novo Hamburgo. 
46 Jornal O Cinco de Abril, 1 janeiro de 1950. Arquivo Público de Novo Hamburgo. 
47 Jornal O Cinco de Abril, 20 de janeiro 1950. Arquivo Público de Novo Hamburgo. 
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de acordo com a situação ou topografia do local”. O morro passou a receber a 

denominação informal de Colina OperáriaColina OperáriaColina OperáriaColina Operária48, devido ao conjunto que já ostentava a Escola 

Técnica do SENAI e o Hospital Operário. Frente ao ambiente de desconfiança geral, eram 

efusivas as promessas de que as obras desta vez não sofreriam novos problemas de 

continuidade. 

Figura Figura Figura Figura 77777777 – Construção da Vila do I.A.P.I. 

  

Fonte: Acervo APNH. 

Após onze anos de espera, finalmente a primeira etapa da Vila Operária do I.A.P.I. 

saía do papel. Em janeiro de 1951, a imprensa nacional registrava a construção dos 

primeiros apartamentos dos 411 projetados para o local49. Foram executados ao todo 76 

apartamentos, distribuídos entre sete blocos de dois pavimentos (Figura 78 e Figura 79). 

O modelo arquitetônico e urbanístico era muito semelhante ao aplicado na capital. 

A construção dos prédios não significou, entretanto, o final da espera da 

população. A Vila Operária do I.A.P.I. de Novo Hamburgo seguiria desocupada por mais 

alguns meses, devido ao abastecimento hidráulico. Havia dificuldade de bombeamento 

da rede hidráulica para o local, cuja cota de terreno ultrapassava a do reservatório 

existente na cidade. Em agosto de 1951, os prédios “já prontinhos”50 ainda estavam 

desocupados e sem acesso à rede hidráulica.  

 

 

48 Jornal O Cinco de Abril, 28 de abril de 1950. Arquivo Público de Novo Hamburgo. 
49 Jornal O Diário de Notícias, 17 de janeiro de 1951. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
50 Jornal O Cinco de Abril, 17 de agosto de 1951. Arquivo Público de Novo Hamburgo. 
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FFFFigura igura igura igura 78787878 – Vista aérea da Vila Operária do I.A.P.I. de Novo Hamburgo em meados de sua 
inauguração. 

  

Fonte: Acervo Alceu Feijó. 

Figura Figura Figura Figura 79797979 – Inauguração do I.A.P.I. 

  

Fonte: Acervo do Arquivo Público de Novo Hamburgo. 

Durante o longo período de espera pela construção da Vila Operária a cidade de 

Novo Hamburgo transformou-se radicalmente. Os bairros da periferia, “sem 

apartamentos e sem promessas”, iam “crescendo assustadoramente”. Vilas inteiras 

foram se expandindo “numa contínua progressão”, e neles havia sempre “um chalé em 

construção, ou um bangalô cheirando a tinta”. Enquanto os apartamentos do I.A.P.I. 

esperavam a água da hidráulica, “insinuantes, pregados na colina”; a periferia espalhava-

se “criando ruas e inventando atalhos, atalhando pensamentos e criando lares; ou 

construindo lares para acariciar uma ilusão subsequentes” (Figura 80). Rosa resumia a 

situação paradoxal contrapondo um destes bairros, o Boa Saúde, que “sem apartamentos 
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e sem promessas, ocupa o chão vazio”, com os apartamentos do I.A.P.I. que ainda 

“esperam a água...”51. 

Figura Figura Figura Figura 80808080 – Bairros operários em expansão. 

 

Fonte: Acervo APNH 

Resolvido o problema do abastecimento, em 1952, a Vila Operária do I.A.P.I. 

enfrentaria ainda uma pequena fase de obsolescência, devido ao elevado valor de aluguel 

cobrado pelo Instituto para ocupação daquelas moradias. Os custos tornavam o lugar 

desinteressante para os trabalhadores, que encontravam alternativas mais acessíveis nos 

bairros de periferia. Ao ser informado do problema, o presidente do I.A.P.I. Afonso César 

declarou ser indiscutível a necessidade de redução dos aluguéis, admitindo que os 

prédios ainda estavam inacessíveis à grande massa dos trabalhadores52. Ainda no mesmo 

mês, em entrevista, o presidente anunciava ter assinado o despacho, reduzindo os 

aluguéis53. 

Finalmente inaugurada e em plena utilização, a Vila Operária inseria-se em uma 

paisagem completamente diferente daquela encontrada em 1940, quando fora 

inicialmente prometida. Enquanto aguardava a construção e inauguração da Vila 

Operária, propagada como modelo das normas sanitárias e de higiene, a cidade cresceu 

descontroladamente em direção às periferias. Dezenas de loteamentos ou ocupações 

expandiram-se pelos bairros Boa Saúde, Ouro Branco, Canudos, São Jorge, São José e Vila 

Rosa, abrigando milhares de habitações de baixo custo, em sua maioria chalés de 

 

51 Jornal O Cinco de Abril, 17 de agosto de 1951. Arquivo Público de Novo Hamburgo. 
52 Jornal Diário de Notícias, 24 de setembro de 1952. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
53 Jornal Diário de Notícias, 14 de novembro de 1952. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 



145 

 

madeira. A população, que em 1940 era de 12.954 habitantes, já havia alcançado 19.604 

habitantes em 1950, e nesta década a projeção para 1960 já era de 29.600 habitantes54. 

Quando inaugurados, os 76 apartamentos do IAPI (Figura 81) – que deveriam representar 

uma importante política habitacional da União – já eram insignificantes frente à massiva 

demanda. 

Figura Figura Figura Figura 81818181 – Aspectos do Residencial do I.A.P.I. de Novo Hamburgo. 

      

Fonte: Autor, 2015. 

 A longa e traumática espera, bem como a falta de efetividade enquanto política 

pública habitacional, são justificativas que parecem explicar o quase desaparecimento da 

Vila do I.A.P.I. do imaginário cultural da cidade. 

3.3.3.3.2222.3..3..3..3.3333. O Plano Cicloviário de Campo Bom. O Plano Cicloviário de Campo Bom. O Plano Cicloviário de Campo Bom. O Plano Cicloviário de Campo Bom    

O pequeno município de Campo Bom adquiriu autonomia político-administrativa 

em 1959, destacando-se de São Leopoldo. O núcleo caracterizava-se pela intensa 

industrialização, em especial do setor coureiro-calçadista, e pelo processo de expansão 

urbana. Por suas características – e também pelas sucessivas administrações engajadas 

na materialização de grandes intervenções urbanas – acabou se tornando um laboratório 

de políticas públicas nacionais e estaduais, recebendo projetos e investimentos da EBTU 

(Empresa Brasileira de Transportes Urbanos) e da METROPLAN (Fundação Estadual de 

Planejamento Metropolitano e Regional). Entre as intervenções urbanas marcantes na 

cidade figura a implantação do Anel CicloviárioAnel CicloviárioAnel CicloviárioAnel Cicloviário (1977), que foi expandido para uma 

 

54 Jornal Diário de Notícias, 19 de julho de 1953. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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extensa malha cicloviária nas décadas seguintes a sua inauguração. O passo inicial se deu 

a partir do chamado Projeto Integração, na gestão do prefeito Nestor Fips Schneider, e o 

respectivo projeto urbano foi desenvolvido pelo setor de Planejamento da Prefeitura 

Municipal, sob a coordenação do Engenheiro Wilson Francisco Conceição. 

O uso do modal cicloviário pela mão pelos trabalhadores na cidade era então da 

ordem de 20,4%, o que equivalia a 10.000 bicicletas circulando diariamente (CONCEIÇÃO, 

1985, p. 19). O trânsito intenso em horários de entrada e saída das fábricas ocasionava a 

necessidade de policiamento nos principais cruzamentos (Figura 82). A topografia 

favorável na área central da cidade e o baixo custo de aquisição, operação e manutenção 

das bicicletas era apontado como causa da sua adoção pelos operários, sendo o único 

veículo ao alcance de trabalhadores e estudantes (CONCEIÇÃO, 1985, p. 21). 

Figura Figura Figura Figura 82828282 – Ciclistas no centro de Campo Bom na década de 1970. 

 

Fonte: Jornal O Fato, 28 de maio de 1977. 

Sucessivos acidentes começaram a preocupar as autoridades locais. O ingresso de 

grandes grupos de ciclistas nas principais vias da cidade, algumas das quais já bastante 

saturadas de veículos automotores, vinha causando transtornos e acidentes graves. A 

Prefeitura Municipal passou a orientar os ciclistas, recomendando prudência e a 

circulação dos grupos em filas, o que não surtiu o efeito esperado. A pintura de ciclovias 

improvisadas na Avenida Brasil também foi tentada, não obtendo sucesso devido ao 

desrespeito frequente por parte dos motoristas de veículos automotores, que 

frequentemente invadiam estas pistas improvisadas. Por este motivo, o departamento 

municipal de Planejamento concluiu pela segregação das pistas de ciclistas e automóveis 

(CONCEIÇÃO, 1985, p. 21). 



147 

 

O projeto foi iniciado a partir de um levantamento realizado junto aos operários, 

com preenchimento de fichas que auxiliaram no mapeamento dos modais utilizados, dos 

locais de residência e das fábricas de destino (Figura 83). 

Figura Figura Figura Figura 83838383 – Projeto do Anel Cicloviário de Campo Bom. 

 

Fonte: Acervo da Associação Pró Memória de Campo Bom 

Tendo em vista os fluxos levantados, analisaram-se também condições de 

terreno, avaliando trajetos cuja topografia propiciasse inclinação adequada, bem como o 

espaço disponível em avenidas projetadas com maior largura.  Foram definidas as 

primeiras três avenidas que se prestavam para implantação da ciclovia: a Av. 

Independência, a Perimetral Sul e a Avenida dos Estados, junto ao arroio Schmidt e uma 

área verde (onde se implantaria, posteriormente, o Parque da Integração Arno Kunz – 

Parcão). Formava-se, com este traçado, um circuito que visava atender parte dos trajetos 

casa-escola e casa-indústria levantados, abrangendo a Zona Industrial I, os núcleos 

operários Sul e Leste da COHAB, e algumas escolas públicas. 

A ciclovia projetada adaptava-se às características específicas de cada trecho: 

ciclovia central nas grandes avenidas e ciclovia lateral junto aos passeios ou a riachos. 

Recebeu também diferentes pavimentações, sendo asfaltada na maior parte dos casos, 

mas também apresentando calçadas de basalto quando o trajeto coincidia com as redes 
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adutoras de água. Incluía, também, projeto de mobiliário urbano complementar, como 

os bicicletários instalados junto aos principais espaços públicos, e as floreiras de concreto 

pré-moldado, que segregavam a pista da ciclovia nos cruzamentos (CONCEIÇÃO, 1985, p. 

23). 

Após submetido ao EBTU – Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, o projeto 

do Anel Cicloviário de Campo Bom foi contemplado com financiamento e teve seu trecho 

inicial, de 13.100m; construído ao custo de Cr$ 2.300.000,00, custeado pelo Fundo de 

Apoio ao Desenvolvimento Urbano do Estado55 (Figura 84).  

Figura Figura Figura Figura 84848484 – Vista aérea do anel cicloviário de Campo Bom após sua implantação. 

 

Fonte: Acervo Associação Pró Memória. 

As obras iniciaram no ano de 1977, e o último trecho do anel cicloviário previsto 

no projeto inicial, de dez mil metros, foi concluído em 1983. A solenidade de inauguração 

do Anel Cicloviário se deu no dia 29 de janeiro 1983 pelo então Prefeito Elio Martin 56 

(Figura 85).  

Devido a repercussão da construção da ciclovia, Campo Bom chegou a receber a 

alcunha de Capital Brasileira do CiclismoCapital Brasileira do CiclismoCapital Brasileira do CiclismoCapital Brasileira do Ciclismo. O Plano Cicloviário de Campo Bom representa, 

na perspectiva de sua motivação inicial, a problemática da mobilidade urbana no 

contexto de uma cidade industrial e operária. 

 

 

55 Jornal O Fato, 23 de julho de 1977. Acervo Associação Pró-Memória Campo Bom. 
56 O Fato, 04 de fevereiro de 1983. Acervo Associação Pró-Memória Campo Bom. 
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Figura Figura Figura Figura 85858585 – Inauguração solene do Anel Cicloviário de Campo Bom. 

 

Fonte: Jornal O Fato, 04 de fevereiro de 1983. 
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3333....3333    A A A A CCCConstruonstruonstruonstrução ção ção ção SSSSociociociocial doal doal doal do    PPPPatrimônio atrimônio atrimônio atrimônio dddda a a a AAAAntiga ntiga ntiga ntiga CCCColôniaolôniaolôniaolônia    

A campanha de nacionalização, movida pelo Estado Novo e iniciada a partir do 

final da década de 1930, criminalizava o uso da língua alemã, amplamente utilizada nas 

antigas colônias. A iniciativa promoveu uma espécie de choque cultural na área da Antiga 

Colônia Alemã de São Leopoldo. Pode-se dizer que gradualmente o processo de 

apropriação da paisagem e do território através de valores culturais de matriz germânica 

deu lugar a outros modelos e paradigmas, em especial de inspiração norte-americana. 

Embora algumas características da cultura tenham em alguma medida se 

preservado, o reconhecimento destes aspectos só se deu com uma gradual reabilitação 

da autoestima étnica a partir de meados da década de 1960. Ocorreu um longo processo 

de reabilitação da memória da imigração alemã no Rio Grande do Sul e, em especial, da 

antiga Colônia Alemã de São Leopoldo. Este processo se inicia com a formação do Museu 

Histórico Visconde de São Leopoldo, fundado em 1959 e que gradualmente reuniu um 

amplo acervo proveniente de inúmeras colônias. Entretanto, é possível afirmar que o 

momento mais marcante desta transição foram os festejos do Sesquicentenário da 

Imigração Alemã, comemorados em 1974. 

Em consequência aos festejos do Sesquicentenário, desdobraram-se ações de 

construção social do patrimônio cultural por todo o território da antiga colônia alemã de 

São Leopoldo. Mas nem todas as ações tiveram como matriz as políticas oficiais de 

preservação do patrimônio – por vezes, resultou na construção de réplicas e na 

espetacularização turística. Também tiveram desdobramento atos de negação do 

patrimônio cultural, através de ações destrutivas por vezes de conotação iconoclastas. A 

construção social do patrimônio é retomada recentemente através de ações diretas, por 

grupos identificados com linhas insurgentes de atuação. 

3.3.3.3.3333.1. .1. .1. .1. RRRReencenação eencenação eencenação eencenação ––––    Uma memória permitUma memória permitUma memória permitUma memória permitidaidaidaida    

No ano de 1973 foram iniciadas as tratativas para a realização de dois anos 

festivos em homenagem às correntes imigratórias estabelecidas no Estado do Rio Grande 

do Sul. A iniciativa coincidia com uma fase de relativa abertura política no Brasil: no ano 

seguinte o então Presidente Emílio Garrastazu Médici, cujo período ficou conhecido 

como os “anos de chumbo”, daria lugar ao General Ernesto Geisel, que representava um 
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projeto de redemocratização “lenta e gradual” (LIMA, 2017, pp. 15-16). É neste contexto 

político que se daria a instituição do Biênio da Colonização e Imigração 74/75, instituída 

por decreto estadual assinado pelo governador Euclides Triches, tendo por objetivo 

“celebrar [...] os feitos dos pioneiros, o sesquicentenário da imigração alemã, o 

centenário da imigração italiana e a contribuição das demais correntes imigratórias que 

se fixaram no Rio Grande do Sul”57. 

A referida festividade possuiu contornos oficiais, uma vez que foi proposta pelo 

governo do Estado com a finalidade de dar visibilidade ao Rio Grande do Sul. Lima (2017, 

p. 19) afirma que o governo procurou nesta ocasião retomar a história da colonização no 

Rio Grande do Sul, valorizando os imigrantes através de comemorações. Entendia-se que 

assim os seus descendentes deixariam de fazer parte de um passado de negação das 

tradições, integrando uma narrativa idealizada de autoestima étnica, que inseria esta 

etnia na construção do progresso nacional. Para estes fins foram evidenciadas tradições, 

o resgate de uma história vitoriosa e os personagens considerados heróis. 

Em contraste com a noção de uma identidade nacional unificada, defendida a 

partir do Estado Novo e propagada em campanhas de nacionalização, nos anos 1970 

difundiu-se um modelo de “pluralismo cultural” que valorizava uma imagem da 

sociedade como um composto de grupos que preservam sua própria identidade cultural, 

que cabe aos sistemas políticos refletir e preservar. Esta perspectiva ajuda a 

contextualizar o discurso expressado pelo governo do Estado nas referidas 

comemorações: 

 “As celebrações [...] tem filosofia sintetizada em quatro palavras: 
apoteose, agradecimento, alegria e amizade. APOTEOSE ao trabalho 
épico dos pioneiros que, desbravando as selvas agrestes, 
transformaram-nas em belas culturas e confortáveis cidades [...] 
AGRADECIMENTO aos imigrantes que, deixando suas terras de origem 
e adotando esta nova pátria, ensejaram a todos nós rio-grandenses a 
felicidade de termos nascidos brasileiros. ALEGRIA pela forma generosa 
com que a Pátria recebeu as correntes imigratórias [...] AMIZADE para 
com os povos e nações que nos enviaram as várias contribuições 
étnicas, para que o intercâmbio cultural, científico e econômico 
favoreça com os maiores e inestimáveis frutos o nosso povo [...] 
(SESQUICENTENÁRIO..., 1974, p. 23) 

 

57 Jornal O Pioneiro, 28 de abril de 1973. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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Um dos principais atos públicos promovidos durante os festejos do 

Sesquicentenário da Imigração alemã aconteceu em 25 de julho de 1974, quando foi 

realizada a encenação da chegada dos imigrantes alemães em São Leopoldo. A 

performance cênica teve presença do Presidente Ernesto Geisel, sendo bastante 

noticiada pela imprensa local, que buscava destacar sua descendência alemã (LIMA, 

2017, p.  71-72). Foi considerada o “ponto alto” das festividades, com participação 

também de autoridades alemães, assinalando um “profundo sentimento de integração e 

amizade” (SESQUICENTENÁRIO..., 1974, p. 298). 

Cerca de 20.000 participaram da festividade, ocupando a Ponte 25 de julho, o 

trevo de acesso à São Leopoldo, os altos da Rodoviária, as ruas e as margens do Rio dos 

Sinos, espaços que foram enfeitados com bandeiras e cartazes que saudavam o 

Presidente (LIMA, 2017, p.  73). A encenação (Figura 86) tinha como título “Utopia ontem. 

Realidade hoje”, contando com 200 figurantes coordenados pelo Professor Jair Quintino 

Líbero: 

Primeiramente, subiram no palco 120 dançarinas vestidas com malhas 
vermelhas, amarelas e verdes, cores que representavam o estado, e 
realizaram uma coreografia, formando ao final, um “150” e em seguida 
uma moldura colorida para o mapa/palco. Ao redor do mapa havia a 
representação de uma estrada, por onde atores vestidos de gaúchos e 
prendas chegavam em carretas de boi e cavalo. Mas, o ápice da 
encenação da Réplica Histórica foi a chegada dos imigrantes pelo Rio 
dos Sinos (LIMA, 2017, p.  76). 

Figura Figura Figura Figura 86868686 – Encenação da chegada dos primeiros imigrantes nas comemorações do 
Sesquicentenário da Imigração em São Leopoldo (1974). 

 

Fonte: Acervo MHVSL. 
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O Rio dos Sinos foi um dos elementos naturais mais valorizados no ensejo das 

comemorações do Sesquicentenário, sendo considerado lugar simbólico e de grande 

importância para a encenação que se destinou a rememorar a chegada dos imigrantes. 

Representava o local em que se deu o primeiro contato entre os imigrantes que 

chegavam e a cidade que os adotava (LIMA, 2017, p.  75).  

Lowenthal (2015) compara “reencenadores” com restauradores, pois ambos 

buscam recuperar um passado desaparecido, compartilhando da mesma limitação - a 

impossibilidade de repetir o passado: 

Como restauradores, os reencenadores começaos reencenadores começaos reencenadores começaos reencenadores começam com o que é m com o que é m com o que é m com o que é 
conhecido ou acreditado e preenchem as lacunconhecido ou acreditado e preenchem as lacunconhecido ou acreditado e preenchem as lacunconhecido ou acreditado e preenchem as lacunas com o provávelas com o provávelas com o provávelas com o provável, o 
possível, o plausível ou o risível. Assim como o passado restaurado 
nunca é o mesmo, nenhuma reencenação duplica o ato originalnenhuma reencenação duplica o ato originalnenhuma reencenação duplica o ato originalnenhuma reencenação duplica o ato original. Mas 
os reencenadores, como os restauradores, se esforçam para chegar o 
mais perto possível da realidade passada, quando não para melhorá-la 
(LOWENTHAL, 2015, p. 477, grifos nossos). 

Para Lowenthal (2015, p. 491), estas reencenações estimulam o passado para as 

necessidades presentes. Reviver a cena de chegada dos imigrantes alemães na antiga 

colônia de São Leopoldo – a primeira das colônias implantadas no Rio Grande do Sul, em 

um evento amplamente motivado e divulgado a partir dos poderes públicos, demonstra 

um gesto claro de reconhecimento a uma comunidade étnica que havia sido submetida 

a invisibilidade da história nacional por décadas. Este reconhecimento tinha como objeto 

o desenvolvimento econômico e de relações internacionais, haja vista a valorização da 

perspectiva industrial pelos festejos. 

A celebração do Sesquicentenário da Imigração Alemã também propiciou a 

concepção de novos monumentos comemorativos da data, identificando antigos ou 

constituindo novos lugares de memória. Praticamente todos os municípios envolvidos na 

programação das festividades inauguraram um ou mais monumentos. Em São Leopoldo, 

foi lançado edital de concurso público para a escolha de uma proposta de “Monumento 

Comemorativo do Sesquicentenário da Imigração Alemã”. O edital estabelecia que a obra 

deveria inspirar-se no decreto que instituiu os festejos, devendo ter um “profundo 

sentido de evocação e exaltação da imigração alemã, pondo também em relevo a 

harmonia étnica rio-grandense”. O projeto selecionado após segunda chamada foi a do 

Arq. Luiz Carlo Pereira Rego Xavier, em colaboração com o artista Vasco Prado (MÜLLER, 

1979, p. 40-48). O monumento foi erigido na Praça XX de Setembro, no centro de São 
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Leopoldo, e sua inauguração no final de 1974 marcou o encerramento dos festejos do 

sesquicentenário (Figura 87). 

A exemplo do Monumento selecionado por concurso em São Leopoldo, os 

monumentos dos demais municípios também demonstravam forte influência da arte e 

da arquitetura moderna. Em Sapiranga, um painel de concreto em alto relevo foi 

instalado em um dos acessos da cidade, às margens da Rodovia BR 116. O painel de 

autoria do escultor Gilberto Iris representa a chegada dos imigrantes e a paisagem local 

(Figura 88). No Município de Campo Bom, um conjunto escultórico cilíndrico, de concreto 

armado, representava a união Brasil-Alemanha, marcando a entrada da cidade em sua 

divisa com Novo Hamburgo, no Bairro Imigrante.58 

Figura Figura Figura Figura 87878787 – Monumento ao Sesquicentenário da Imigração Alemã em São Leopoldo. 

   

Fonte: I - Acervo IBGE; II – Badini <www.badini.com.br/rs/sle/> 

Figura Figura Figura Figura 88888888 – Painel do Sesquicentenário da Imigração em Sapiranga. 

  

Fonte: I - Postal circulado na década de 1970; II- Divulgação / Prefeitura Municipal de Sapiranga. 

Além das comemorações festivas e da inauguração de novos monumentos, a 

autorização pública dada pelos governos à memória da imigração alemã por ocasião do 

 

58 Monumento já demolido por ocasião da duplicação da Avenida Brasil. 
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Sesquicentenário desencadeou também processos de valorização do patrimônio cultural 

tangível e intangível.  Este desencadeamento se deu de forma descentralizada, com a 

adoção de discursos preservacionistas por diferentes atores. Como veremos a seguir, 

alguns destes processos assumiram, ou pretenderam assumir, a forma do “patrimônio 

histórico nacional”, nos moldes e delimitações em vigor na esfera nacional, mas em 

outros focaram-se em aspectos e princípios mais abstratos de valorização simbólica das 

tradições. 

Os primeiros atos administrativos de preservação do patrimônio cultural 

ocorreram nos anos seguintes aos festejos do Sesquicentenário no município de São 

Leopoldo, sede da antiga Colônia, sob enfrentamentos e forte tensão. Os primeiros 

tombamentos foram efetivados pelo Estado do Rio Grande do Sul, fazendo frente às 

iniciativas destrutivas do então prefeito Dr. Olímpio Sérgio da Costa Albrecht (1977-

1982), que tinha a intenção de remodelar o centro histórico da cidade, demolindo a Ponte 

de Ferro (1871-1876) para a duplicação da Avenida Dom João Becker (SILVA, 2017, p. 17). 

Um grupo de jovens estudantes iniciou as manifestações pela preservação de ambos os 

imóveis, e conquistou o primeiro tombamento decretado pelo Estado do Rio Grande do 

Sul, o que se deu de forma emergencial após a ordem de demolição dos bens. 

A portaria nº 010/80/DEC, assinada pelo diretor Luiz Carlos Barbosa Lessa, 

endossa parecer do diretor da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural (DIPHIC), 

Leandro Silva Telles. O documento justifica que a Ponte de Ferro é “marco histórico da 

cidade e da imigração alemã no Rio Grande do Sul”, e também representa “elemento 

importante no sistema de circulação de riquezas agrícolas e artesanais na antiga colônia 

alemã do Vale do Rio dos Sinos”. Este primeiro tombamento executado pelo Estado do 

Rio Grande do Sul foi inscrito no livro-tombo em caráter “Compulsório/de Ofício” (ZAMIN, 

2006, p. 51). O diretor Leandro Telles teria realizado um ato simbólico de assinatura do 

referido documento no próprio local. 

Ainda em São Leopoldo, o Antigo Seminário “Castelinho” (Figura 89) também 

estava ameaçado de demolição. Era ocupado pela Casa do Estudante, onde residiam 

muitos dos jovens estudantes responsáveis pelos movimentos que levaram ao 

tombamento da Ponte de Ferro. O Castelinho foi inscrito no livro-tombo do Estado em 

1982, e como se repetiria nos próximos processos conflituosos que se sucederam ao 

longo das décadas na trajetória de preservação do patrimônio estadual, os autos destes 
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tombamentos jamais incorporaram o movimento social nas suas justificativas. Os atos de 

tombamentos “naturalizaram” a atribuição de valores culturais, compondo justificativas 

“técnicas” baseadas em aspectos descritivos dos bens, invisibilizando a origem social dos 

atos administrativos. O histórico do Castelinho divulgado pelo IPHAE, por exemplo, afirma 

que a edificação esteve abandonada no período entre a saída do Seminário Evangélico e 

a instalação da Câmara de Vereadores, ignorando o período em que ali funcionou a Casa 

do Estudante – justamente quando se deu a sua valorização enquanto patrimônio (Figura 

90). 

Figura Figura Figura Figura 89898989 – Castelinho de São Leopoldo.  Figura Figura Figura Figura 90909090 – Casa do Estudante no 
Castelinho em São Leopoldo.  

  

Fonte: Autor, 2011. Fonte: Acervo IBGE. 

Em meados do mesmo período, outro monumento simbólico da cidade sede da 

Antiga Colônia Alemã de São Leopoldo foi destacado por tombamento estadual: em 1982 

foi inscrita no livro-tombo a Casa do Imigrante, conhecida como antiga Sede da Feitoria 

Velha. Totalmente reconstruída por Theo Wiederspahn em 1941, o imóvel teve um 

processo de reconhecimento sempre tensionado e tumultuado por contradições – o 

parecer favorável ao tombamento chega a referir-se ao prédio como “um documento 
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isolado do barroco colonial, luso-brasileiro”59. Entretanto, o reconhecimento da Casa da 

Feitoria difere-se dos tombamentos anteriores por tratar-se de uma iniciativa oficial, sem 

corresponder a uma dinâmica de movimentação social. 

3.3.3.3.3333....2222. . . . O Centro Histórico nos SonhoO Centro Histórico nos SonhoO Centro Histórico nos SonhoO Centro Histórico nos Sonhos de um Artistas de um Artistas de um Artistas de um Artista    

Os festejos do Sesquicentenário também repercutiram na cidade de Novo 

Hamburgo. No âmbito dos festejos do Biênio da Imigração, a cidade envolveu-se na 

realização de uma festividade comemorativa do sesquicentenário da Imigração Alemã, o 

SESQUIBRAL. A comemoração motivou a mobilização de artistas locais, bem como a 

realização de pesquisas históricas junto das escolas municipais. 

No âmbito das comemorações, a presença do artista Ernesto Frederico Scheffel 

foi destaque nas exposições de artes visuais. Em reconhecimento, foi autorizado pelo 

prefeito de Novo Hamburgo, Miguel Henrique Schmitz, a escolher um prédio de sua 

preferência na cidade para transformação em museu de arte que abrigasse 

exclusivamente sua obra. O artista optou pela antiga residência e salão de Adão Adolfo 

Schmitt (1866-1937), situada no bairro histórico de Hamburgo Velho e construída em 

meados de 1890. Além de abrigar um local para bailes e casa comercial, a antiga casa 

servira às apresentações culturais da Sociedade Frohsinn, fora usada para projeção de 

filmes, como hospital particular, teatro e mesmo como igreja, durante as obras de 

ampliação da Igreja Evangélica de Hamburgo Velho, na década de 1920. Por fim, em 1937, 

a casa havia sido alugada pelo Estado para a implantação do Grupo Escolar Padre Antonio 

Vieira, onde Scheffel cursou parte do primário (SCHEFFEL, 2013, p. 230). Com a 

implantação da Fundação Ernesto Frederico ScheffelFundação Ernesto Frederico ScheffelFundação Ernesto Frederico ScheffelFundação Ernesto Frederico Scheffel no local (Figura 91), este constituiu-

se numa das maiores pinacotecas do mundo dentre as compostas por obras de um 

mesmo artista (OLIVEIRA, 2009, p. 114). 

No mesmo período, foi desencadeada pela Prefeitura de Novo Hamburgo uma 

pesquisa da história da cidade, reunindo uma equipe para coletar dados que 

respaldassem os festejos do sesquicentenário. A equipe foi integrada pelo próprio pintor 

Ernesto Frederico Scheffel, junto da professora historiadora Ângela Tereza Sperb, 

professor e arquiteto Kurt Günther Schmelling e a professora Liene Martins Schütz. 

 

59 Processo nº 3058/81. Fls. 11-12 citado em ZAMIN, 2006, p. 50. 
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Alunos das diversas escolas foram incentivados a conhecer suas origens históricas e 

étnicas, buscando informações e pesquisando inclusive o patrimônio da cidade 

(OLIVEIRA, 2009, p. 48).  

O reconhecimento artístico de Scheffel no âmbito das comemorações do 

Sesquicentenário da Imigração foi de basilar importância para motivar sua atuação no 

campo do patrimônio cultural. O artista foi, nas décadas seguintes, o principal intelectual 

a defender a preservação do patrimônio cultural da Antiga Colônia Alemã de São 

Leopoldo, agindo pessoalmente ou influenciando a organização de grupos 

preservacionistas em diversos municípios. Scheffel declara, em sua autobiografia, ter-se 

influenciado pelo momento do sesquicentenário e principalmente pela publicação da 

obra de Hunsche (1974), por ocasião dos festejos: 

Os fatos revelados pela obra de Hunsche enriqueceram o nosso 
patrimônio cultural e histórico, contagiando-me de forma muito 
especial, com a percepção do real peso da história dos imigrantes 
alemães e seus descendentes no desenvolvimento do Brasil (SCHEFFEL, 
2013, p. 231). 

Figura Figura Figura Figura 91919191 – Postal editado por ocasião da inauguração da Fundação Scheffel. 

 

Fonte: Acervo Fundação Scheffel. 

As ações de preservação de Scheffel e seu grupo nem sempre atingiram com 

facilidade o consenso dos poderes públicos. A primeira luta de fato a favor da preservação 

do patrimônio se iniciaria em favor da preservação da Casa SchmittCasa SchmittCasa SchmittCasa Schmitt----PresserPresserPresserPresser (OLIVEIRA, 

2009, p. 116). A casa teria sido oferecida anteriormente ao artista para servir-lhe de 

ateliê, o que lhe pareceu excessivo frente aos gastos públicos já despendidos com a 

desapropriação e restauro do prédio principal da Fundação. Entretanto, na páscoa de 

1975, a casa começou a ser demolida para a limpeza do terreno - a cozinha, o forno de 
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pão do padeiro Reiss, os galpões e o espaço que serviu de senzala foram destruídos, 

sendo também removidos da parte interna da casa seus armários e balcões da loja. 

Para propor a salvaguarda da Casa Schmitt-Presser – um exemplar de arquitetura 

enxaimel já então bastante degradado – Scheffel desencadeou um processo de 

“invenção” e “construção” (PRATS, 1998, p. 63) do bem enquanto patrimônio cultural. 

Usando de suas habilidades, realizou um desenho para idealizar a imagem do imóvel 

restaurado, revelando seu potencial de representação simbólica: 

Creio que eu dispusesse de uns três dias para realizar um desenho a 
pastel, para o registro da casa, pensando no almoço de Páscoa no 
domingo próximo, quando teria a ocasião de mostrar algo de concreto 
ao nosso prefeito. Foto não servia. Naquele momento, um desenho Naquele momento, um desenho Naquele momento, um desenho Naquele momento, um desenho 
artístico era a única açãoartístico era a única açãoartístico era a única açãoartístico era a única ação    que, eventualmente, poderia sensibilizar a que, eventualmente, poderia sensibilizar a que, eventualmente, poderia sensibilizar a que, eventualmente, poderia sensibilizar a 
municipalidademunicipalidademunicipalidademunicipalidade, mesmo que pairasse sobre os artistas a suspeita de 
viverem fora da realidade (SCHEFFEL, 2013, p. 232). 

Neste contexto, Scheffel recorre a um dispositivo de representação paisagística – 

o desenho – para conceber um patrimônio imaginado, “artealizando” (ROGER, 2013, p. 

23) a paisagem ao idealizar seu aspecto como nunca fora, mas poderia vir a ser. A visão 

de Scheffel para o imóvel – e que, em parte, foi implantado – difere da sua autenticidade 

física, historicamente caracterizado pela pintura branca uniforme em toda a estrutura 

(Figura 92 e Figura 93). O artista valoriza a estrutura enxaimel como detalhe mais 

pitoresco, reforçando aquilo que poderia justificar a preservação de um imóvel que até 

então não era visto com um olhar de patrimônio. A ação de Scheffel impediu a 

continuidade da destruição do imóvel, entretanto, seu tombamento e a restauração 

ainda levariam mais alguns anos.  

Figura Figura Figura Figura 92929292 – Casa Schmitt-Presser antes da 
intervenção. 

Figura Figura Figura Figura 93939393 – Concepção da Casa Schmitt-
Presser pelo artista Ernesto F. Scheffel. 

Fonte: Jornal Hamburgerberg, nº 3, 1983. Fonte: Acervo Fundação Scheffel. 
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Entre 1980-1983, o artista encabeçou junto da historiadora Angela Tereza Sperb 

o “Movimento de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico”, um grupo que atuava 

em forma de voluntariado, encontrando-se aos domingos pela manhã para almoço de 

confraternização e mutirões de pintura das fachadas históricas do bairro (OLIVEIRA, 2009, 

p. 116). Ao executar as pinturas, o grupo lançava um olhar de valorização da paisagem 

urbana do antigo bairro, revelando seu caráter histórico e mexendo com a autoestima da 

população. O processo de “construção” do lugar enquanto patrimônio era 

complementado com a atribuição de informações através de letreiros pintados pelo 

artista, identificando os primeiros proprietários de cada imóvel e valorizando o aspecto 

histórico do bairro (Figura 94). A prática humanizava a paisagem urbana, ao atribuir às 

edificações até então banalizadas o papel de portadoras da história da cidade e da 

memória das suas tradicionais famílias. 

Figura Figura Figura Figura 94949494 – Casa Cassel Lichtner, Casa Tschoepke e Casa da Lira.  

 

  

Fonte: Acervo da Fundação Scheffel. 

O processo de invenção e de construção do Patrimônio Cultural de Hamburgo 

Velho foi reforçado quando Scheffel editou o jornal cultural Hamburgerberg, a partir de 

1983, com a finalidade de enaltecer a história e os valores artístico-arquitetônicos do 
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bairro de Hamburgo Velho (OLIVEIRA, 2009, p. 115). Estas movimentações em Hamburgo 

Velho estavam em sintonia com o que se via no panorama nacional: 

A partir dos anos 1980, o tema invadiu a agenda de diversos 
movimentos sociais. Se até aquela década, ao menos no contexto 
brasileiro, as discussões sobre o patrimônio restringiam-se à esfera do 
Estado e dos intelectuais que dirigiam as agências de preservação 
histórica, a partir de então o tema difundiua partir de então o tema difundiua partir de então o tema difundiua partir de então o tema difundiu----se pela sociedade civil, se pela sociedade civil, se pela sociedade civil, se pela sociedade civil, 
sendo reinterpretado e utilizado por grsendo reinterpretado e utilizado por grsendo reinterpretado e utilizado por grsendo reinterpretado e utilizado por grupos e associaçupos e associaçupos e associaçupos e associações civis como ões civis como ões civis como ões civis como 
um instrumento de luta políticaum instrumento de luta políticaum instrumento de luta políticaum instrumento de luta política (GONÇALVES, 2015, p. 213). 

Este gradual processo que legitimou Hamburgo Velho como patrimônio não se 

deu de forma linear e nem foi isento de contradições. Ensejou, inclusive, uma espécie de 

“contra movimento” – a associação “Moradores de Hamburgo Velho”, que se constituiu 

como “resposta aos amigos que não moram no bairro” e em defesa do que consideravam 

o progresso do lugar. Mais de quarenta moradores, em sua maioria proprietários de 

imóveis no bairro, se reuniram a partir de 08 de fevereiro de 1983, declarando-se 

“lesados com a preservação em Hamburgo Velho” (OLIVEIRA, 2009, p. 118). 

O maior conflito se deu a partir do movimento liderado por Scheffel contra o que 

considerava a descaracterização do antigo Cinema Aída (Figura 95). O ato não foi 

legitimado pelo poder público municipal, ocasionando um rompimento fortemente 

noticiado nos jornais. Na ocasião, foi temporariamente embargada uma obra da Igreja 

Assembleia de Deus no antigo Cine Aída, através de uma ação de desapropriação 

(OLIVEIRA, 2009, p. 116). 

Figura Figura Figura Figura 95959595 – Cinema AÍDA de Hamburgo Velho em dois tempos. 

  

Fonte: Acervo da Fundação Scheffel. 
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O que é revelador do processo de “construção” do patrimônio em curso naquele 

momento é que, de fato, o imóvel que Scheffel defendia não mais existia – o antigo 

cinema em estilo eclético já havia sido descaracterizado para a execução de uma fachada 

modernista com brise-soleil de concreto já na década de 1950. As justificativas contrárias 

a nova reforma e ampliação do prédio partiam dos méritos arquitetônicos, históricos e 

paisagísticos do prédio eclético pretérito, entretanto, o exemplar existente naquele 

momento era um prisma protomoderno com aspecto industrial. 

Com o agravamento do conflito, Scheffel renunciou de sua posição no Conselho 

Municipal de Patrimônio Histórico, decidiu fechar a galeria da Fundação Scheffel e, por 

fim, declarou encerrado o movimento de preservação do patrimônio histórico. 

Acompanhado da historiadora Angela Sperb, publicou na mídia local uma carta aberta à 

comunidade, elencando suas razões (OLIVEIRA, 2009, p. 96). 

O caso demonstra uma faceta interessante do processo de construção e invenção 

de Hamburgo Velho enquanto patrimônio cultural. É visível a idealização de um passado 

fixo, em especial, o imaginário do lugar alimentado pelo artista Scheffel durante sua 

infância. Esta perspectiva diagnosticava como negativo o processo de modernização do 

bairro ocorrido nas últimas décadas, em que edificações Art Déco e protomodernas 

passaram a integrar a paisagem urbana tradicional, tornando-a bastante heterogênea. A 

imagem simbólica de industrialização havia imposto sua onipresença na Novo Hamburgo 

a partir do final da década de 1930, mas a Hamburgo Velho patrimonializada deveria ser 

homogênea e antes de tudo, parecer histórica. 

Os conflitos não encerraram o processo de patrimonialização de Hamburgo 

Velho, uma vez que as consequências do movimento foram se acumulando nas décadas 

seguintes. Em 1985 a Casa Schmitt-Presser foi finalmente tombada em nível nacional e 

em 1990, foi restaurada (Figura 96 e Figura 97) com auxílio da Prefeitura Municipal e do 

IPHAN (OLIVEIRA, 2009, p. 116). Constituiu-se por muito tempo no único exemplar 

tombado no Brasil em função da técnica construtiva do enxaimel de origem alemã. A 

intervenção de restauro procedida teve a intenção de “desmontar o menos possível, 

reforçar quando necessário e deixar a marca do tempo”. A preocupação conceitual era 

com o aspecto documental da edificação; no entanto, as péssimas condições físicas da 

estrutura de enxaimel e das vedações em taipa obrigaram a uma grande substituição dos 

elementos originais (MEIRA, 2012, p. 443). 
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A instalação de um museu na Casa Schmitt-Presser desencadeou ações inspiradas 

na Nova Museologia francesa, constituindo um museu comunitário através da 

arrecadação de acervo com iniciativas populares. O tombamento da Casa também 

ampliou a perspectiva de preservação do bairro, através do traçado oficial de um 

pequeno entorno que, no entendimento do senso comum, foi bastante ampliado. A 

informação difundida na cidade foi a de que “Hamburgo Velho inteira estaria tombada”, 

o que gerou controvérsias ainda mal resolvidas. 

Figura Figura Figura Figura 96969696 – Casa Schmitt Presser durante as 
obras de restauro. 

 

Figura Figura Figura Figura 97979797 – Casa Schmitt Presser após a 
inauguração do restauro. 

 

Fonte: Acervo IPHAN. Fonte Acervo IPHAN. 

A preocupação com o patrimônio cultural estendeu-se a paisagem e ao 

patrimônio ambiental nos anos seguintes. Um grupo de ecologistas e arquitetos, que 

ficaram conhecidos como “Grupo do Parque”, uniram-se para impedir a implantação de 

um loteamento em uma grande área de terras contígua a Hamburgo Velho. O grupo teve 

como base o trabalho de conclusão da arquiteta Jussara Kley, que propunha um parque 

no local, aproveitando a topografia e vegetação existente para implantação de caminhos, 

mirantes e espaços de criação artística-cultural e de lazer60.  

Em junho de 1986, foi realizada a 1ª Caminha Ecológica nesta área de terras, com 

centenas de participantes. No mesmo ano, laudos da Metroplan, IDBF e do 

Departamento Municipal de Meio Ambiente reforçaram a necessidade de preservação 

de, pelo menos, metade da cobertura vegetal do referido lote. A 2ª Caminha Ecológica 

ocorreu em outubro, com participação do então Prefeito Atalíbio Foscarini, que se 

comprometeu publicamente a proceder a desapropriação do local. Apesar de ter sido 

 

60 Jornal NH. A Concretização De Um Ousado Sonho Verde, 1990. Arquivo Público de Novo Hamburgo. 



164 

 

criada uma Comissão de negociação para a compra da área, os andamentos parecem ter 

sido interrompidos em 198761. 

A campanha Parcão jáParcão jáParcão jáParcão já teve início em 1988, com a distribuição de adesivos 

vermelhos e verdes. Inúmeros atos públicos, o envolvimento de artistas e ativistas e a 

constituição da Fundação Pró-Parque, em 1989, conseguiram o improvável – a área de 

51,3 hectares foi desapropriada e destinada para parque público e reserva ambiental 

urbana. A área constitui o Parque Municipal Henrique Luís RoesslerParque Municipal Henrique Luís RoesslerParque Municipal Henrique Luís RoesslerParque Municipal Henrique Luís Roessler, uma Unidade de 

Conservação (UC) de Uso Sustentável. Seu traçado remonta a permanência de um lote 

colonial praticamente íntegro ainda preservado dentro da área urbana (Figura 98), 

articulando memória e preservação ambiental. 

Figura Figura Figura Figura 98989898 – O lote colonial transformado no Parque Municipal Henrique Luís Roessler. 

v  

Fonte: Edição do autor sobre mapa da Colônia Alemã de São Leopoldo em 1870 (Acervo do  
Leibnitz Institut für Volkerkunde) e imagem de satélite do programa Google Earth (2017). 

 

Outro momento importante na trajetória destes movimentos populares foi a 

movimentação empreendida contra a construção de uma grande torre no centro 

histórico – o hotel Swan Towerhotel Swan Towerhotel Swan Towerhotel Swan Tower. A luta, empreendida na década de 1990, problematizava 

as intervenções de verticalização na paisagem histórica da cidade, envolvendo a 

discussão das relações entre a paisagem e o planejamento urbano. O movimento ensejou 

a participação de novos agentes, que pela primeira vez protestaram contra uma obra em 

 

61 Idem. 
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função do desrespeito ao patrimônio histórico e natural, questionando a arbitrariedade, 

a falta de ética e o prejuízo para a paisagem e para o perfil da cidade (OLIVEIRA, 2009, p. 

131). O movimento não obteve sucesso, e o Hotel Swan Tower foi construído, 

descaracterizando o perfil histórico tradicional (Figura 99). A derrota arrefeceu por longo 

tempo as movimentações pela preservação do bairro, até então muito intensas. 

A década seguinte seria caracterizada pela mudança de foco de atuação dos 

movimentos. Os grupos restringiram-se a promoção de eventos, caracterizando-se pela 

ausência de pautas questionadoras. O envolvimento da sociedade civil continuou através 

de atos de construção de consenso, como a promoção da Hamburgerberg Fest, que 

buscavam ativar a autoestima do bairro através de eventos festivos de cunho 

comunitário. A realização destes eventos efêmeros contribuiu com a construção da 

imagem coletiva do bairro Hamburgo Velho, fazendo com que os cidadãos circulassem a 

pé, vivenciando a paisagem (Figura 100). 

Figura Figura Figura Figura 99999999 –Swan Tower. Figura Figura Figura Figura 100100100100 – Hamburgerbergfest na década de 1990.  

  

Fonte: Andreas Grings, 
2004. 

Fonte: Acervo da Fundação Scheffel. 

3.3.3.3.3333....3333. . . . A reconstrução de uA reconstrução de uA reconstrução de uA reconstrução de uma perspectiva ma perspectiva ma perspectiva ma perspectiva territorialterritorialterritorialterritorial    

A atuação do artista Ernesto Frederico Scheffel com a preservação do patrimônio 

cultural da antiga Colônia Alemã de São Leopoldo não se restringiu ao Centro Histórico 

de Hamburgo Velho, embora este seja o principal foco de sua ação e local onde colheu 

os resultados mais significativos. O modelo de movimentação social adotado por ele se 

espalhou rapidamente para outros lugares, ensejando movimentos pela preservação de 
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imóveis históricos e/ou implantação de museus municipais. O discurso coloca em 

perspectiva a existência de um grande território abstrato, relativo a todas as zonas de 

imigração alemã no Estado, mas também se reporta a um território objetivo, embora de 

fronteiras oscilantes, a Antiga Colônia Alemã de São Leopoldo. 

A “construção” do patrimônio cultural da antiga colônia enfrentava dificuldades 

nos municípios, devido ao nítido esvaziamento simbólico dos lugares perpetuadores da 

memória étnica e comunitária e o foco discursivo exaustivo na modernidade e na 

industrialização ao longo de décadas. O processo de constituição de um olhar 

“patrimonializador” da paisagem regional partiu, em geral, do olhar para o passado rural 

através da valorização de edificações de grande significado comunitário, em especial as 

igrejas. Estes elementos geravam menores controvérsias, uma vez que estavam 

integrados às memórias afetivas e vivências de grande parte dos cidadãos, e também 

facilitavam a pesquisa de justificativas históricas devido às fartas fontes documentais. 

No Município de Campo BomCampo BomCampo BomCampo Bom, o próprio Ernesto Frederico Scheffel, natural 

daquela comunidade, engajou-se na preservação da Antiga igreja Evangélica. Em 1976, a 

Comunidade Evangélica de Campo Bom inaugurou um novo templo, de feições 

modernistas, preservando a antiga igreja que passou a ser utilizada como espaço de 

reuniões pelos diversos grupos da comunidade. No ano seguinte, Scheffel realizou, a 

pedido do prefeito Nestor Fips Schneider, um estudo de cores para a valorização daquela 

fachada e também um levantamento do cemitério. Produziu uma sugestão de paisagismo 

para o local, projetando um arco de jerivás dentro do cemitério e o plantio de uma linha 

de ciprestes nas calçadas em frente a antiga igreja e cemitério. A igreja e o muro do 

cemitério foram pintados de acordo com o esquema de Scheffel (Figura 101), em 

comemoração aos 150 anos da comunidade em 1978. 

A pintura sugerida por Scheffel evidenciava o antigo templo na paisagem urbana 

de Campo Bom (Figura 102). No período, conseguiu-se construir para a antiga igreja a 

imagem de “igreja pioneira”, sendo reconhecido o imóvel como “primeira igreja 

evangélica do sul do Brasil”. Este pioneirismo dizia respeito, em verdade, à organização 

comunitária e não especificamente a construção ainda existente. Embora tenha sido 

bem-sucedido na época junto à comunidade, este processo de ativação patrimonial da 

Antiga Igreja Evangélica de Campo Bom enquanto patrimônio cultural jamais atingiu um 

grau de formalização, uma vez que não foi tombada em nenhum nível.  
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Já no município vizinho, Dois IrmãosDois IrmãosDois IrmãosDois Irmãos, a Antiga Igreja Matriz de São Miguel (Figura 

104) corria risco de demolição por decisão pároco de então, que pretendia demolir o 

prédio para construção de uma praça que favorecesse a visual da nova igreja 

recentemente construída (ZAMIN, 2006, pp. 62). O processo gerou o tombamento 

estadual da edificação em 1984 e seu restauro, a partir de 1996. A mobilização 

comunitária foi organizada com a formação de uma entidade, inicialmente conhecida 

como Amigos da Antiga Matriz e que, com objetivos ampliados, foi rebatizada de 

Associação de Amigos do Patrimônio Histórico e Cultural de Dois Irmãos. O processo de 

patrimonialização municipal de Dois Irmãos tornou-se, com o tempo, o mais significativo 

da região, totalizando 23 imóveis tombados. 

Figura Figura Figura Figura 101101101101 – Antiga Igreja Evangélica de Campo Bom - Estudo 
cromático de E. F. Scheffel.  

Figura Figura Figura Figura 102102102102 – Igreja Evangélica 
de Campo Bom. 

  

Fonte: Acervo Fundação Scheffel. Fonte: Acervo digital 
Roberto Atkinson. 

No Município de    IvotiIvotiIvotiIvoti, o tombamento estadual da Antiga Igreja Matriz de São 

Pedro (Figura 103) ocorreu em 1986, e também teve envolvimento de muitos atores e 

entidades. A solicitação de tombamento foi formalizada pela Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, mas teve origem em ações comunitárias análogas às da Antiga Matriz 

de Dois Irmãos. O documento trazia em anexo 350 assinaturas de cidadãos, endossando 

a Carta Aberta, apoiada também pelo presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

(DIAS, 2012, p. 33). A preocupação explicitada em carta vinha no sentido de evitar que 

um “progresso intempestivo e sem planejamento” descaracterizasse a cidade, tornando-

a “um lugar comum, iguais às tantas outras, onde foram jogadas fora as nossas tradições” 
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(Processo nº 52108/85. Fl. 20). A justificativa utiliza-se do levantamento realizado pelo 

IPHAN, abordando a paisagem urbana e a “maior concentração de casas tipo enxaimel” 

(ZAMIN, 2006, pp. 69-70). 

Em 1986, foi criada uma Comissão Pró-Restauração da ex-Igreja Matriz da 

Paróquia de São Pedro, por iniciativa do Bispo Dom Sinésio, formada por autoridades civis 

e eclesiásticas, comunidade católica e arquitetos locais, com o apoio de autoridades 

políticas. Neste contexto, tentou-se solicitação de verbas ao Ministério da Cultura para 

restauração do bem (ZAMIN, 2006, pp. 69-70). Lamentavelmente, poucos dias após a 

publicação do tombamento estadual, na meia-noite de 16 de setembro de 1986, o prédio 

sofreu um incêndio que, segundo laudo pericial feito pelo departamento de polícia 

técnico-científica, teria como causa geradora “a ação de corpo ígneo caído ou lançado 

acidental ou propositalmente sobre material combustível e ou inflamável”62. 

Figura Figura Figura Figura 103103103103 – Igreja de São Pedro de Ivoti em 
data anterior a 1924. 

Figura Figura Figura Figura 104104104104 –  Igreja Matriz de São Miguel, 
em Dois Irmãos. 

  

Fonte: https://saopedroapostoloivoti.org/ Fonte: Autor, 2018 

 

62 Autos do processo de tombamento. Arquivo IPHAE/RS. 
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3.3.3.3.3333....4444. . . . Um acervo em ruínasUm acervo em ruínasUm acervo em ruínasUm acervo em ruínas    

Como visto, a relação da sociedade com a temporalidade (passado, presente e 

futuro) tendo como veículo o conceito de “patrimônio cultural” fortaleceu-se no 

território estudado em especial a partir da década de 1970, seja através de mobilizações 

da sociedade civil, resultando nos tombamentos, restaurações ou reabilitações de 

prédios históricos. Entretanto, esta relação também se deu sob diferentes vertentes, a 

partir de ações de reconstrução e espetacularização dos lugares de memória, ou indo na 

direção oposta, pela negação expressa na demolição de imóveis altamente simbólicos. 

Seja por negligência, seja por ações destrutivas intencionais, o acervo arquitetônico da 

Antiga Colônia passou por momentos traumáticos de perdas, e caracteriza-se até os dias 

atuais por uma grande quantidade de casos de abandono e arruinamento.  

Inicialmente, a destruição dos imóveis remanescentes da colonização, das 

ferrovias e dos primórdios da industrialização se deu de forma gradual, a partir da 

necessidade de substituição dos prédios ou obsolescência dos usos originais, bem como 

pela degradação destes imóveis. Não é possível mapear de forma geral a partir de qual 

momento cada edificação, tipologia ou conjunto arquitetônico passou a representar 

simbolicamente a relação desta sociedade com o passado e, portanto, que se tenha 

iniciado seu processo de patrimonialização ou de ativação patrimonial. Por este motivo, 

não é possível vincular a ideia da perda destas edificações a algum tipo de iconoclastia, 

pois quando foram destruídas não havia consenso mínimo sobre seus valores simbólicos. 

A destruição do legado da imigração alemã foi percebida e lamentada em muitos 

momentos ao longo da história. Não se acionava, entretanto, nenhuma perspectiva de 

tutela oficial ou de conservação efetiva destes acervos, sendo as perdas caracterizadas 

apenas como inevitáveis e lamentadas por saudosistas. É bastante razoável, por isto, 

entender o festejo do Sesquicentenário da Imigração Alemã como um significativo 

marcador da introdução de uma nova postura, comprovada pela já mapeada eclosão de 

processos de invenção e construção do patrimônio cultural que foram empreendidos a 

partir deste marco temporal. As destruições a partir deste momento não cessaram, mas 

passaram a ter, de certa forma, a conotação de iconoclastia.  

O jornal campo-bonense O Fato, por exemplo, noticiou a demolição de um 

casarão enxaimel no centro da cidade com a chamada “Cai por terra uma das casas mais 
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velha (sic) da nossa cidade” em sua edição de 16 de julho de 1976 (Figura 105). A notícia 

faz referência ao acervo ainda encontrado na casa, que seria vinculado à guerra do 

Paraguai (cartuchos e uma espada), discorrendo sobre sua idade e usos ao longo dos 

tempos. Concluía que a Prefeitura deveria empreender estudos a fim de impedir que 

monumentos históricos viessem abaixo, compreendendo que as famílias da cidade 

“somente olham o progresso e obviamente procuram construir residências melhores”. 

Finaliza com a pergunta “já que estamos incrementando o turismo interno no Brasil, não 

seria o caso de as autoridades municipais olharem com mais atenção estas demolições 

com o intuito de incrementar o patrimônio histórico da cidade?”63. 

Figura Figura Figura Figura 105105105105 – Reportagem do Jornal O Fato de Campo Bom em 1976. 

 

Fonte: Jornal O Fato 16 de julho de 1976, Acervo Associação Pró Memória de Campo Bom. 

Em 1981, um incêndio tornou-se representativo da perda do acervo arquitetônico 

da Antiga Colônia: o prédio do antigo Colégio Nossa Senhora de Conceição, parte do 

complexo da Antiga Unisinos na cidade de São Leopoldo (Figura 106). 

Figura Figura Figura Figura 106106106106 – Incêndio na Antiga Unisinos. 

  

Fonte: Acervo IBGE. 

 

63 Jornal O Fato 16 de julho de 1976. Acervo Associação Pró-Memória de Campo Bom. 
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 Os blocos queimados abrigavam os cursos de Geologia, Psicologia, Nutrição e 

História Natural (SILVA, 2017, p. 112). As causas deste incêndio de grandes proporções 

jamais foram esclarecidas, mas a edificação danificada pelo fogo foi completamente 

demolida pouco tempo depois. 

Antes marcante no entorno da Praça do Imigrante e próxima do Rio dos Sinos, a 

edificação deixou uma lacuna no principal panorama do centro histórico de São Leopoldo, 

que viria mais tarde a ser ocupada pelo novo Centro Administrativo Municipal. 

Em Campo Bom, o processo de inventário dos imóveis históricos concluído em 

1994 despertou um processo de “construção” patrimonial, expressa em jornais locais e 

até mesmo na mídia estadual. Ao longo deste processo, constituiu-se como momento 

traumático e de ruptura a destruição de uma relevante edificação residencial, a Villa Ida, 

antiga residência do industrialista e líder político local Gustavo Vetter (Figura 107). O 

proprietário solicitou a demolição do imóvel em meados de julho de 1994 e, após a 

negativa da Prefeitura, teria começado a demolir sem autorização. A SMED – Secretaria 

Municipal de Educação buscou a proteção emergencial do imóvel, conseguindo algumas 

vitórias judiciais parciais com apoio da Promotoria de Justiça local e do IPHAE/RS, 

chegando a embargar a obra de demolição para determinar sua restauração. 

Figura Figura Figura Figura 107107107107 – Villa Ida em processo de demolição, em 1994. 

   

Fonte: Acervo IPHAE/RS. 

O proprietário, por fim, obteve sucesso no âmbito da ação judicial, devido à 

ausência de uma legislação municipal de respaldo para a medida protetiva. O periódico 

O Fato, em sua edição de 16 de maio de 1995, comemorou esta demolição em editorial 

assinado por José Henrique Ten-Cate sob o título de “Vila Ida, justiça foi feita”. “Agora 

estou feliz, e a população de Campo Bom também”, afirma o editorial, “liberaram a 
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demolição da velha casa”, anteriormente paralisada “sem nenhum amparo legal, apenas 

por vontade de meia dúzia”, impedindo a construção de um “moderno Supermercado, 

dando assim emprego para várias pessoas, mais opção de compras para o povo”. Em 

certo tom profético, o texto continua afirmando que “Justiça foi feita, Vila Ida agora, e as 

outras casas velhas com o tempo também certamente deverão ser demolidas, conforme 

seus proprietários desejarem”. E finaliza com a frase de efeito “Vila Ida já era, e viva o 

progresso”64. 

Mais de duas décadas se passaram da destruição da Villa Ida, e o seu lote segue 

desocupado e subutilizado. À destruição deste imóvel, seguiu-se a destruição da também 

icônica Villa Julieta, entre outros imóveis históricos inventariados do município de Campo 

Bom. As derrotas judiciais, as mudanças na gestão municipal e a quantidade de pautas 

negativas na mídia local desmobilizaram o processo local de construção do patrimônio 

cultural. O inventário seria praticamente engavetado, o que permitiu a demolição ou 

descaracterização de mais de uma dezena de imóveis nas décadas seguintes. 

Em 1999, outro incêndio acometeu uma edificação de grande relevância histórica 

e social no território estudado: o antigo Evangelisches Stift, conhecido também por Lar 

da Menina, em Hamburgo Velho (Figura 108).  

Figura Figura Figura Figura 108108108108 – Incêndio do Lar da Menina de Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo. 

 

Fonte: Acervo Fundação Scheffel. 

Construído inicialmente entre 1850-60, o prédio foi ampliado na década de 1910, 

para instalação de um internato feminino. Após a transferência da Fundação Evangélica 

 

64 Jornal O Fato, 16 de maio de 1995. Acervo IPHAE/RS. 
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para uma nova estrutura o local abrigou sucessivamente os mais diversos usos: jardim de 

infância da Comunidade Evangélica, Fábrica Arlindo Thoen, Lar da Menina da Fundação 

Dom Bosco, Museu do Calçado, Atelier Livre da SEMEC-NH e por fim, albergue da 

Secretaria Municipal de Saúde65. 

O incêndio destruiu o telhado, assoalhos e parte das esquadrias, e poucos dias 

depois a edificação foi ainda mais danificada com a derrubada do seu frontão. Após quase 

uma década de abandono e arruinamento, o imóvel foi adquirido pelo Município de Novo 

Hamburgo e tombado a nível municipal, passando também a integrar posteriormente o 

Centro Histórico de Hamburgo Velho tombado pelo IPHAN. Concluído o projeto de 

restauração, teve a execução iniciada em 2013, o que não garantiu o fim do longo período 

de abandono: as obras foram embargadas por uma ação civil pública do Ministério 

Público Estadual por suspeita de irregularidades na licitação, além das nítidas falhas 

técnicas na execução da obra, em desacordo com princípios básicos de preservação. 

Ainda em Novo Hamburgo, um imóvel situado junto ao trajeto da antiga Via 

Férrea, a Casa Acauan, também conhecida como Solar dos Kroeff, enfrenta situação 

semelhante (Figura 109).  

Figura Figura Figura Figura 109109109109 – Casa Acauan em 2004 e dez anos depois, em 2014. 

   

Fonte: Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, 2004 e Autor, 2014. 

A residência encontrava-se em processo de demolição irregular quando foi 

tombada de forma emergencial pelo decreto nº 3099/2007. Todo o telhado e parte do 

sótão já havia sido destruído, deixando desde então a edificação sujeita às intempéries. 

 

65
 Inventário do Centro Histórico de Hamburgo Velho. SIG/IPHAN. 2012. Acervo IPHAN.  
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A sua vinculação com a memória ferroviária não foi suficiente para a inclusão de seu 

restauro no âmbito das contrapartidas da instalação da linha do trem metropolitano 

(Trensurb), instalada em frente à residência que segue em abandono e arruinamento. 

Em Sapiranga, a antiga Atafona Schmidt (conhecida no município como “Casa 

Tombada”), prédio em técnica enxaimel, também é vítima de abandono e arruinamento 

(Figura 110). A atafona teria sido construída em meados de 1840-1870, sendo por muito 

tempo um dos mais importantes centros produtores de farinha de mandioca da região 

(WEIMER, 2005, p. 255). Com o desmembramento da gleba e loteamento da área, a casa 

foi preservada, sendo repassada para a propriedade da Fundação Cultural e de Meio 

Ambiente de Sapiranga. A municipalidade efetuou o tombamento municipal e uma obra 

de recuperação no local, que chegou a sediar inúmeras atividades culturais. O seu 

abandono nos últimos anos, culminou no desabamento total do telhado em 2014. Desde 

então, apenas uma cobertura provisória protege precariamente a edificação das 

intempéries. 

Figura Figura Figura Figura 110110110110 – Casa tombada de Sapiranga. 

 

Fonte:  https://www.jornalrepercussao.com.br/geral/inventario-do-patrimonio-historico-e-
prioridade 

Simbolizando o conjunto contemplado neste breve inventário da iconoclastia e do 

abandono do patrimônio da antiga Colônia, a Casa da Feitoria Velha, também conhecida 

como Casa do Imigrante, em São Leopoldo, sofreu um desabamento parcial no início de 

2019 (Figura 111). Por se tratar do bem histórico de maior vinculação simbólica direta 

com o processo de ocupação da região da Antiga Colônia, seu abandono ao longo dos 

anos e a nova situação de arruinamento são reveladores deste aspecto de negação da 
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relação com o passado, ou da dificuldade de tradução deste passado através de uma 

narrativa compreensível para as gerações atuais. 

Figura Figura Figura Figura 111111111111 – Casa do Imigrante após o desabamento parcial. 

 

Fonte: Fanpage Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. 

3.3.3.3.3333....5555. . . . Réplicas e espetacularização do patrimônioRéplicas e espetacularização do patrimônioRéplicas e espetacularização do patrimônioRéplicas e espetacularização do patrimônio    

O gradual reconhecimento de Hamburgo Velho como um centro histórico fez com 

que a reabilitação das edificações fosse se tornando uma necessidade. No processo, 

entretanto, ações bastante questionáveis de demolições completas para construção de 

réplicas tornaram-se uma prática comum. A presença de um conjunto de réplicas dentro 

do conjunto histórico traz novas nuances e questionamentos para a valorização desta 

paisagem. 

O primeiro imóvel reconstruído foi a Casa von SchartenCasa von SchartenCasa von SchartenCasa von Scharten    (Figura 112)))), situada no 

entorno de tombamento da Casa Schmitt-Presser e junto a Praça Mauá. O mais curioso 

deste caso é o fato de respeitar o novo recuo de ajardinamento previsto no Plano Diretor. 

Embora mantenha volumetria e o aspecto da edificação histórica que se pretendia 

valorizar, reconstruindo-a com novos materiais e adaptando novos anexos, a 

reconstrução é realizada fora do alinhamento tradicional, recuando a edificação no lote. 

O ocorrido com o imóvel gerou reações mistas: embora algumas vezes citado pelos 

órgãos de preservação como um bom exemplo de reapropriação do patrimônio do bairro 

por iniciativa privada, a Casa von Scharten foi sempre discretamente ignorada nos 

inventários de patrimônio cultural realizados posteriormente naquele sítio. 
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Figura Figura Figura Figura 112112112112 – Casa von Scharten, antes e após sua reconstrução na década de 1990. 

  

Fonte: Acervo Fundação Scheffel e Acervo IPHAN. 

Igualmente controversa foi a reabilitação da Casa SteiglederCasa SteiglederCasa SteiglederCasa Steigleder, também situada no 

entorno do tombamento da Casa Schmitt-Presser e junto a Praça Mauá (Figura 113). A 

alteração de proporções foi substancial: a réplica é mais imponente e suplantou o 

aspecto simples da edificação inicial, que apresentava telhado com inclinação suave, 

esquadrias simples e cimalhas discretas. Ao contrário da Casa Von Scharten, a Casa 

Steigleder não foi ignorada após a reconstrução, sendo não apenas mantida nos 

cadastros de imóveis históricos do bairro, mas também inventariada como patrimônio 

arquitetônico no âmbito do tombamento nacional pelo IPHAN. 

Em analogia ao afirmado por Lowenthal (2015, p. 461), pode-se dizer que neste 

caso a réplica apaga e substitui o passado original - o “velho” de fato foi tornado “antigo”, 

e as fachadas foram reconstruídas não como costumavam parecer, mas como se 

imaginou que os turistas gostariam que elas parecessem. 

Figura Figura Figura Figura 113113113113 – Casa Steigleder, antes e após sua reconstrução no final da década de 1990. 

    

Fonte: Acervo Fundação Scheffel e Acervo IPHAN. 

No ano de 2003, outro imóvel histórico seria inteiramente reconstruído no 

entorno imediato da Casa Schmitt-Presser, tombada a nível nacional. Conhecido como 
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Casa OdyCasa OdyCasa OdyCasa Ody, o imóvel em técnica enxaimel construído em meados da primeira metade do 

século XIX (1850) encontrava-se em estado de conservação bastante precário. Durante o 

andamento de uma ação judicial movida pelo Ministério Público, em que eram 

demandados projetos de restauro e foi deferida uma liminar que garantia sua 

preservação, a residência foi inteiramente demolida. Ao comunicar ao juiz quanto ao 

descumprimento da liminar, a Promotoria do Ministério Público foi respondida pelos 

proprietários no âmbito do processo de que não havia descumprimento – o imóvel fora 

“alienado a pessoa preocupada com a preservação do imóvel” e “tendo em vista que a 

restauração se demonstrou inviável, passou-se a um processo de ‘desmontar’ para 

‘reconstruir’”66, o que não se caracterizaria portanto descumprimento da liminar. 

A Promotoria do Ministério Público “concordou com a reconstrução, desde que 

observada a configuração original e mediante relatórios de acompanhamento” e, por fim, 

uma nova Casa Ody foi reconstruída, sem uso de nenhum material reaproveitado e 

introduzindo adaptações e modificações (Figura 114). A restauração é frequentemente 

justificada como tendo “obedecido rigorosamente à técnica enxaimel”67, o que não se 

comprova frente às próprias características estruturais da réplica. O Acórdão relativo ao 

processo judicial é bastante empregado como jurisprudência, uma vez que um bem não 

tombado foi reconhecido como “testemunho, para as atuais e futuras gerações, da 

colonização alemã”. 

Figura Figura Figura Figura 114114114114 – Casa Ody antes e depois da reconstrução. 

  

Fonte: Acervo Fundação Ernesto Frederico Scheffel e Autor, 2017. 

 

66
 Apelação e reexame necessário nº 70014117121, primeira câmara cível, Tribunal de Justiça do RS, 

relator: Irineu Mariani, julgado em 06/06/2007, Diário da justiça de 16/07/2007. 
67 Inventário do Centro Histórico de Hamburgo Velho. SIG/IPHAN. Acervo IPHAN. 
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No ano seguinte, mais um imóvel seria praticamente reconstruído em forma de 

réplica – a Casa WeickCasa WeickCasa WeickCasa Weick, cuja construção inicial datava de meados de 1870 (Figura 115). A 

edificação foi demolida até o nível das vergas das aberturas do pavimento térreo, que 

teve o reboco e os elementos decorativos inteiramente decapados, além da abertura de 

novos vãos. A réplica do sobrado apresentava diferenças não apenas na altura do sótão 

e no tipo de esquadrias, mas no desencontro do encaixe das janelas na modulação da 

modenatura da fachada.  

O tombamento do Centro Histórico de Hamburgo Velho não desacelerou o 

processo de reconstrução e descaracterização dos imóveis do sítio. Um exemplo extremo 

deste processo problemático, que desperta inúmeros questionamentos sobre 

autenticidade e paisagem, se deu no início de 2019: a Casa von SchartenCasa von SchartenCasa von SchartenCasa von Scharten, reconstruída 

no início da década de 1990, foi novamente demolida e reconstruída, com manutenção 

parcial da fachada frontal da primeira reconstrução (Figura 116). Como afirma Lowenthal 

(2015, p. 463) é a “autenticidade da réplica” que podemos possuir, colonizar, reordenar 

e finalmente, confrontar e destruir.  

Figura Figura Figura Figura 115115115115 – Mosaico do processo de reconstrução da Casa Weick. 

Fontes: Fundação Scheffel, Arlete Mosmann, 2004; Autor, 2007. 
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Figura Figura Figura Figura 116116116116 – A segunda reconstrução da Casa Von Scharten. 

 

Foto: Suzana Vielitz de Oliveira, 2019. 

No Município de Campo Bom, a relação simbólica com o passado se deu 

prioritariamente através de processos de espetacularização. Iniciativas como o inventário 

do Patrimônio Histórico e Artístico de Campo Bom, procedido em 1994 pelo IPHAN, 

Prefeitura Municipal e SEDAC/RS, não apresentaram maiores resultados ou continuidade, 

e as edificações inventariadas foram sucessivamente demolidas. As fachadas antigas, 

entretanto, foram replicadas na PPPPraça de raça de raça de raça de AAAAlimentação do Cidade Shoppinglimentação do Cidade Shoppinglimentação do Cidade Shoppinglimentação do Cidade Shopping, um centro de 

compras a céu aberto inaugurado no ano de 2000 (Figura 117). As reproduções seguiram 

a listagem do inventário de 1994, constituindo um cenário que, na intenção, “mantém 

viva a história de nossos antepassados, sinalizando para a atual geração a essência dos 

valores que balizaram a vida dos precursores” (CAMPO BOM..., 2000, p. 01).  

É visível certa tentativa de transferência dos valores simbólicos das edificações 

originais para os seus avatares de gesso, que reapropriavam as formas arquitetônicas 

com adaptações, alterando tamanhos e proporções. Estas reconstruções tiveram 

inclusive intenções estéticas e artísticas: 

Em nossas veias circula o sentimento do belo, do harmônico sempre 
viável, que os nossos pais e avós edificaram na hegemonia deste 
Pequeno Gigante do Vale (CAMPO BOM..., 2000, p. 01) 

Curiosamente, esta iniciativa do setor privado entusiasmou o setor público, que 

passou a difundir a Praça de Alimentação como atrativo histórico-cultural da cidade, 

incluindo em roteiros turísticos e nas festividades municipais. A própria edição do encarte 

supracitado teve apoio da Secretaria Municipal de Cultura, que forneceu fotografias e 

dados da pesquisa histórica oriundos do inventário do patrimônio cultural. Apesar do 
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apoio recebido, a iniciativa não alcançou viabilidade comercial, e a praça de alimentação 

fechou suas portas após poucos anos de atividades. 

Figura Figura Figura Figura 117117117117 – Praça de alimentação temática de Campo Bom, no interior do Cidade Shopping. 

 

  

Fonte: Autor, 2007. 

Lowenthal (2015, p. 463) afirma que a preferência pelas réplicas frente ao 

original, se dá pelo fato de que as primeiras conseguem domesticar o passado. Ficamos 

mais confortáveis com um passado inventado, por ser produto do presente e de pessoas 

como nós, e não frutos do trabalho de pessoas desconhecidas de antigamente, com seus 

modos estranhos e estrangeiros (LOWENTHAL, 2015, p. 580). 

As réplicas da praça de alimentação do Cidade Shopping de Campo Bom 

supunham valorizar a memória comunitária de forma adjacente, reorganizada e 

principalmente pacífica, dentro de um ambiente de consumo, ignorando a relação 

conflitiva entre o patrimônio arquitetônico e a contemporaneidade deflagrada no espaço 

urbano. 
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Justamente no espaço urbano deflagrado ocorreria uma intervenção de grandes 

proporções no patrimônio arquitetônico de Campo Bom - a construção do Largo Irmãos Largo Irmãos Largo Irmãos Largo Irmãos 

VetterVetterVetterVetter, espaço de lazer e eventos que suplantou o complexo industrial da antiga Fábrica Fábrica Fábrica Fábrica 

Irmãos Vetter S.A.,Irmãos Vetter S.A.,Irmãos Vetter S.A.,Irmãos Vetter S.A., construção inventariada como patrimônio cultural em 1994. 

Estabelecida junto à antiga estação férrea, a fábrica foi um dos elementos determinantes 

para a consolidação do núcleo urbano de Campo Bom. Em 1994, já desativado, o prédio 

foi inventariado como patrimônio cultural e, em 1998, foi declarado de utilidade pública 

para fins de tombamento e desapropriação, com indicação de finalidade para 

implantação da biblioteca municipal. Os planos mudaram em meados de 2001, quando 

decidiu-se a implantação de uma praça no local. Durante as obras de instalação do Largo 

Irmãos Vetter, toda a edificação industrial foi demolida, restando apenas uma parte da 

fachada, adaptada para cumprir uma função de pórtico. Esta fachada remanescente foi 

reconstruída no que se considerava ser seu aspecto “original”. Por fim, construiu-se no 

complexo uma enorme chaminé-mirante com utilização dos tijolos da demolição da 

fábrica, entre outras formas simbólicas distorcidas, superdimensionadas ou caricatas. 

Este processo de espetacularização do patrimônio constitui um grande paradoxo: 

ainda que tenha, de fato, trazido o lugar e a história da Fábrica dos Vetter novamente 

para o cotidiano da população, após sua inauguração em 2004, a intervenção resultou na 

demolição do próprio bem cultural ao qual se atribuía valores históricos (Figura 118 e 

Figura 119). 

Figura Figura Figura Figura 118118118118 – Mosaico da Fábrica dos Vetter em três momentos: (a) prédio no álbum de 1926; 
(b) aspecto do prédio quando inventariado; (c) reformado como pórtico do Largo Irmãos Vetter. 

 

  

Fonte: Acervo digital de Roberto Atkinson e Autor, 2016. 
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Figura Figura Figura Figura 119119119119 –Largo Irmãos Vetter na época de sua inauguração. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2004. 

Em Ivoti Ivoti Ivoti Ivoti (RS), o tombamento da Ponte do Imperador resultou no reconhecimento 

do conjunto de casas enxaimel situados em seu entorno.  A apropriação turística do 

Teufelsloch (Buraco do Diabo) nas últimas décadas também demonstra uma tendência a 

espetacularização do patrimônio. Já no início do século XXI, uma invenção histórica 

enxaimel de grandes proporções foi construída no local, empregando material de 

demolição de uma casa enxaimel da área central de Ivoti (Figura 120). Em contraste com 

o casario enxaimel do sítio, a presença ruidosa de um grande sobrado de aspecto 

“histórico” tem concentrado todas as atenções da publicidade turística.  

Figura Figura Figura Figura 120120120120 – Nova construção em falso enxaimel no Buraco do Diabo de Ivoti. 

 

Foto: Autor, 2007. 
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O local também tem sofrido com a ocupação indiscriminada e ruidosa por 

mobiliário urbano, construção de anexos e de áreas cobertas que dificultam a leitura do 

sítio (Figura 121). Lotes adjacentes ao conjunto histórico vem sendo ocupados como 

estacionamentos, e a ampliação do espaço para carros é cada vez mais demandado pela 

crescente presença massiva de turistas em feiras e eventos aos finais de semana. Este 

fluxo turístico tem gerado pouca contrapartida para a conservação do patrimônio cultural 

local, motivando antes certa simplificação da história através da perpetuação de 

estereótipos sobre a cultura dos imigrantes alemães. Esta realidade reforça a percepção 

de Menezes (2002, p.48): 

Na realidade, o olhar turístico é ávido da novidade, do diferente, do 
extraordinário. Mas o novo, a diferença, o fora de série são difíceis de 
serem assimilados - sobretudo como mercadoria. O típico facilita de 
sobremaneira o consumo: a comida típica, a roupa típica, a fala típica, 
os trajes típicos, os comportamentos típicos, o temperamento típico - 
e a paisagem típica - dão conta de qualquer heterogeneidade, 
complexidade e transformações, cuja historicidade se congela, 
abstratamente, num mercado estável, transparente, de fácil digestão 
(MENEZES, 2002, p. 48). 

Figura Figura Figura Figura 121121121121 – Intervenções recentes no Buraco do Diabo de Ivoti.  

  

Fonte: Autor, 2018 

Em SapirangaSapirangaSapirangaSapiranga, enquanto se prolonga o período de arruinamento da Atafona de 

Johann Schmidt – Casa Tombada, o Município orgulhosamente construiu e inaugurou a 

nova Casa do Imigrante (Figura 122) no Parque das Rosas, centro da cidade. Trata-se de 

uma réplica histórica idealizada, cuja obra foi financiada via compensação por crime 

ambiental. Segundo o poder público municipal, “a Cidade das Rosas tem imenso orgulho 

desta casa em estilo enxaimel, que remete à lembrança a data de 1850, ano que começou 
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o povoamento efetivo do solo sapiranguense, com o estabelecimento dos primeiros 

colonos”68.  

Figura Figura Figura Figura 122122122122 – Casa do Imigrante no Parque das Rosas de Sapiranga (RS).  

 

Fonte: Jornal Repercussão, 2019. 

Mas as “homenagens” históricas à imigração alemã nem sempre assumem a 

forma de reconstrução de imóveis históricos ou da espetacularização de sítios ou 

edificações consideradas patrimônio cultural. Em São Leopoldo, uma proposta de isentar 

o IPTU para novas construções em “estilo enxaimel” foi apresentada na Câmara 

Municipal em 2016. A justificativa era a de “dotar o município de um aspecto 

eminentemente tradicional”, “que lembre a história dos primeiros imigrantes alemães”. 

Pela proposta, apresentada pelo Vereador Claudio Giacomini, os projetos arquitetônicos 

receberiam a classificação de “estilo Germânico” no ato de aprovação e do Habite-se, 

sendo assim averbado no Cadastro Imobiliário. Previa-se inclusive a constituição de uma 

comissão de profissionais especializados, para classificar e julgar os projetos 

arquitetônicos, no caso de serem suscitadas dúvidas sobre o estilo arquitetônico da 

construção ou reforma69. O projeto por fim não foi efetivado, entretanto, projetos 

legislativos análogos ocupam frequentemente as páginas dos jornais da região e as 

tribunas dos legislativos municipais. Com ou sem isenção tributária, edificações em falso 

enxaimel tem se tornado a cada dia mais frequentes em todo o território estudado. 

 

68 https://www.jornalrepercussao.com.br/dia-a-dia/casa-do-imigrante-dentro-do-parcao-esta-
praticamente-finalizada 
69 https://www.camarasaoleopoldo.rs.gov.br/?sec=noticia&id=10739 
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A construção de réplicas e a espetacularização do patrimônio domesticam o 

passado, trazendo-o para o presente como uma mercadoria comercializável 

(LOWENTHAL, 1985, p. XXV). A manipulação torna o passado mais e menos parecido com 

o presente - menos porque o diferenciamos, mais porque colocamos nossa própria marca 

nele (LOWENTHAL, 1985, p. XXIV). A alteração dos resquícios do passado faz parte de um 

processo de assimilação das diferenças e das imperfeições, idealizando e traduzindo um 

passado imaginado para o presente desejado. 

3.3.3.3.3333....6666. . . . Novo momento: Novo momento: Novo momento: Novo momento: Ações diretas e o patrimônio insurgenteAções diretas e o patrimônio insurgenteAções diretas e o patrimônio insurgenteAções diretas e o patrimônio insurgente    

Como visto, a partir do final da década de 1990 viu-se um arrefecimento dos 

movimentos de preservação do patrimônio na região. O protagonismo dos processos de 

ativação patrimonial foi deslocado para o âmbito do poder público, através de atos 

administrativos pontuais. As contradições decorrentes deste protagonismo começaram 

a ficar mais evidente no início desta década, o que incentivou a organização de novos 

grupos que questionavam inclusive a legitimidade dos poderes públicos. Fenômenos 

deste tipo vem sendo denominados de “patrimônio insurgente”, processos em que o 

público deixa de ser um consumidor passivo de produtos culturais, passando a atuar 

como cidadão em relação ao seu patrimônio (CASTRIOTA; BRAGA, 2016, p. 03). A atuação 

destes grupos se dá através de ações diretas, potencializadas em seu alcance pelas redes 

sociais virtuais (CASTRIOTA; BRAGA, 2016, p. 06). No plano nacional, destaca-se o 

movimento Ocupe Estelita, em Recife (PE), e no Estadual, o Ocupa Cais Mauá, em Porto 

Alegre (RS). No território em estudo, o Coletivo Consciência ColetivaColetivo Consciência ColetivaColetivo Consciência ColetivaColetivo Consciência Coletiva70707070 destacou-se como 

um grupo de artistas engajados na defesa do patrimônio cultural, com intensa atuação 

entre 2013-2016. 

Em 2013, reúne-se o Coletivo Consciência Coletiva, com sede na Casa Tschopke, 

imóvel histórico situado no Centro Histórico de Hamburgo Velho, então alugada pelo 

artista visual Alexandre Reis. A primeira ação promovida foi a campanha “SOS Patrimônio 

Cultural NH” (Figura 123 e Figura 124), em que foram espalhadas placas pintadas com 

técnica de stencil pelo Centro Histórico e também por toda cidade 71. Também foram 

 

70
 O autor integrou este coletivo e participou das atividades aqui relatadas entre os anos de 2013-2016. 

Optou-se, entretanto, por utilizar como fontes apenas as publicações oficiais do Coletivo nas redes. 
71 Campanha SOS Patrimônio Cultural (30.06.2013). Disponível em: 
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distribuídos informativos impressos da campanha em piquetes montados nas ruas, ou 

durante eventos promovidos pelos artistas como a Ação Arte Contemporânea 

Independente e Mercado de Pulga de Hamburgo Velho. 

Figura Figura Figura Figura 123123123123 – Intervenções artísticas no Centro Histórico de Hamburgo Velho.  

      

Fonte: Fanpage “Coletivo Consciência Coletiva” – Facebook. 

Figura Figura Figura Figura 124124124124    –––– Intervenção na Casa Engel Grünn, em Novo Hamburgo. 

 

Fonte: Fanpage “Coletivo Consciência Coletiva” – Facebook. Agosto de 2015. 

A ação do Coletivo Consciência Coletiva expressa uma transformação no processo 

de construção do patrimônio cultural em Novo Hamburgo. O discurso de cunho 

germanista, com vistas a preservação de um passado cristalizado e idealizado, foi 

substituído por um discurso caracterizado por preocupações inclusivas e sociais. O grupo 

propunha-se a combater o processo de gentrificação do bairro Hamburgo Velho, 

desencadeado a partir do próprio reconhecimento como patrimônio, lançando luz sobre 

contradições e mazelas da patrimonialização de centros históricos. Apesar disto, se 

engajou diretamente com a preservação do sítio, não colocando-se como grupo 

 

http://coletivoconscienciacoletiva.blogspot.com/2014/01/campanha-sos-patrimonio-cultural-na-rua.html 
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reacionário à preservação, mas como crítico a forma como as políticas públicas eram 

conduzidas. 

Embora o Coletivo apresente sua estratégia como de “ação direta” e comunitária 

em suas comunicações oficiais, através dos perfis nas redes Facebook72 e do blog73, o 

grupo também buscou, de forma análoga aos movimentos tradicionais da década de 

1980, a legitimação de suas visões pelos órgãos públicos. Não tentou, entretanto, aliar-

se diretamente a eles ou ter suas pautas incorporadas no discurso oficial, mantendo uma 

postura crítica e de independência ao longo dos anos. O grupo aliou sua atuação a 

algumas instituições formalizadas – como foi o caso da organização Defender74 – 

buscando atuar institucionalmente através de representações ao Ministério Público 

Federal e com reuniões junto aos órgãos municipais, estaduais e federais. 

O grupo partia da percepção de que o processo de transformações do Centro 

Histórico e da cidade como um todo causa perdas ao acervo arquitetônico e a qualidade 

visual da paisagem urbana. Frente a isso, buscou trazer à tona este “mal-estar” através 

de intervenções artísticas e políticas, lutando para destacar questões tidas como 

secundárias na pauta pública, despertando novas discussões na comunidade, academia 

e na mídia local. As ações se deram não apenas na área reconhecida como Centro 

Histórico de Hamburgo Velho, mas também nos seus arredores e outros bairros da cidade 

(Figura 125). 

Figura Figura Figura Figura 125125125125 –Ação na Casa Schmidt, Bairro Rio Branco em Novo Hamburgo (22/12/2014). 

 

Fonte: Autor, 2014. 

 

72 https://www.facebook.com/coletivoconscienciacoletiva/ 
73 http://coletivoconscienciacoletiva.blogspot.com/ 
74 A Defender – Defesa Civil do Patrimônio Histórico foi uma organização da sociedade civil de interesse 
público (OSCIP), que teve uma rede de delegações regionais expressiva entre os anos de 2013-2016. 
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O grupo propunha a apropriação simbólica dos lugares através de atos públicos 

cênicos. Um ato neste sentido foi o Cortejo Fúnebre para a Casa Koch, imóvel 

inventariado demolido durante o processo de tombamento do Centro Histórico de 

Hamburgo Velho (Figura 126). A demolição foi autorizada pela Prefeitura Municipal, com 

base em laudo que atestava problemas de conservação na sua estrutura – justificativa 

que não foi aceita pelo Coletivo, que entendia ser o valor cultural superior a justificativa 

de problemas estruturais, bem como, alegava a ausência de autorização do IPHAN75. Não 

havendo solução, o Coletivo acompanhou a lenta agonia do imóvel filmando o ato para 

produção de conteúdo audiovisual. Marcou, por fim, um Cortejo Fúnebre e um velório 

para a casa, conquistando grande divulgação do ato na mídia e adesão da comunidade. 

Figura Figura Figura Figura 126126126126 – Cortejo Fúnebre Casa Koch, em Hamburgo Velho. 

 

Fonte: Pâmela Stocker, 2013.  

O Cortejo partiu da sede do Coletivo, na rua Piratini, percorrendo as ruas do 

Centro Histórico portando coroas de flores e com marcha fúnebre tocada no violão pelo 

artista Anderson Claiton. Em frente ao local da demolição, onde haviam ainda as pilhas 

de tijolos da residência demolida, realizaram uma celebração de enterro, onde velavam 

a Casa Koch. Na prédica, depois da oração “Patrimônio nosso que estais no chão”, a 

Constituição Federal e o Estatuto das Cidades mandavam “saudades” 76. 

O ato, de conotação negativa, foi encerrado com um abraço simbólico sobre outro 

imóvel em risco – A casa Engel Grünn, conhecida também como casa Daudt. Em 

 

75 Cortejo Fúnebre para Casa Koch (15.09.2013). Disponível em 
http://coletivoconscienciacoletiva.blogspot.com/2014/01/acao-coletiva-15092014-cortejo-funebre.html 
76 Idem. 
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acelerado arruinamento, o imóvel encontrava-se em vias da autorização de sua 

demolição pela Comissão de Patrimônio Histórico e Artístico de Novo Hamburgo, sob as 

mesmas justificativas de demolição da Casa Koch. O grupo encerra o Cortejo Fúnebre 

abraçando o imóvel em arruinamento, dando força ao processo de “construção” da casa 

enquanto patrimônio. Segundo manifesto publicado na ocasião, “o protesto contra a 

demolição de um bem histórico terminou com uma manifestação de carinho e 

preocupação com outro” (Figura 127). Para o Coletivo, “o abraço coletivo simboliza a luta 

da sociedade civil pela preservação do patrimônio cultural em Novo Hamburgo”77. 

Um segundo ato, mais emblemático, foi o mutirão de pintura do imóvel realizado 

no início de 2014 (Figura 127, Figura 128 e Figura 129). A ação conseguiu atrair a mídia 

convencional, conquistando capa de jornais e ampla reportagem no canal estatal TVE. O 

grupo pintou apenas a porção central do imóvel, visando em suas palavras “demonstrar 

o potencial de recuperação” sem, no entanto, “disfarçar os problemas estruturais pelos 

quais o imóvel passa”, resumindo a intervenção como um “respiro de esperança”78. 

Foram afixadas placas que elucidavam a situação jurídica do imóvel e a inércia dos órgãos 

públicos (Figura 129). 

Figura Figura Figura Figura 127127127127 – Abraço coletivo pela preservação da Casa Engel Grünn em Hamburgo Velho. 

 

Fonte: Pâmela Stocker, 2013. 

 

77 Ibidem. 
78 Ação Coletiva - Pintura em mutirão voluntário na Casa Engel-Grünn (17.01.2014). Disponível em: 
http://coletivoconscienciacoletiva.blogspot.com/2014/01/acao-coletiva-pintura-em-mutirao.html 
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Figura Figura Figura Figura 128128128128 – Ação Coletiva voluntária de pintura da Casa Engel-Grünn em Hamburgo Velho. 

 

Fonte: Autor, 2013. 

Figura Figura Figura Figura 129129129129 – Resultado da Ação Coletiva voluntária de pintura da Casa Engel-Grünn. 

Fonte: Autor, 2014. 

Um novo ato público foi realizado por ocasião dos festejos dos 180 anos da 

Imigração Alemã, em que os artistas desfilavam pelo evento portando três placas que 

questionavam a situação do imóvel (Figura 130). O grupo também questionava a ausência 
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de regulamentação do inventário de imóveis indicados para preservação, bem como as 

deficiências das demais políticas urbanas e de preservação79. 

Figura Figura Figura Figura 130130130130 – Ato público pela preservação - 190 anos da imigração. 

 

Fonte: Autor, 2014. 

 Além das ações presenciais durante Sessões da Câmara de Vereadores e 

solenidades municipais, o artista Alexandre Reis protagonizou a performance 

denominada “Malifesto”80, onde desenrolava uma série de mensagens críticas a 

destruição do patrimônio cultural de Novo Hamburgo. O “Malifesto” foi performado em 

inúmeros espaços da cidade e se tornou também uma obra audiovisual difundida pelas 

redes, em vídeo com direção de Maurício Montano. 

Os anseios reverberados pelo Coletivo Consciência Coletiva em relação a Casa 

Engel Grünn não repercutiram imediatamente, mas o processo de construção simbólica 

da casa como patrimônio atingiu razoável sucesso a médio prazo. O imóvel foi adquirido 

e reabilitado, e apesar das decisões questionáveis que prejudicaram sua autenticidade – 

como a completa reconstrução do telhado em outros moldes e proporções – pôde 

permanecer enquanto elemento histórico representativo na paisagem urbana. 

Curiosamente, a cor adotada se aproxima muito do estudo realizado pelos artistas do 

Coletivo e experimentado inicialmente em um trecho da fachada (Figura 131). 

 

79 Dois atos pela preservação - 190 anos imigração alemã (25.07.2014). Disponível em: 
http://coletivoconscienciacoletiva.blogspot.com/2014/07/dois-atos-pela-preservacao-190-anos.html 
80 Disponível em: https://coletivoconscienciacoletiva.blogspot.com/2014/01/video-malifesto.html 
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Figura Figura Figura Figura 131131131131 – Casa Engel Grünn após obras de reabilitação. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

O grupo envolveu-se diretamente com outras causas relacionadas a paisagem 

histórica de Novo Hamburgo. Uma delas foi a defesa da Paisagem Natural de Hamburgo 

Velho, com abaixo assinado e mobilização relativa a um lote desocupado dotado de um 

amplo conjunto vegetal. O movimento reuniu lideranças das décadas anteriores – como 

Arno Kaiser, liderança do movimento Roessler e do antigo movimento pelo Parcão, e o 

próprio artista Ernesto Frederico Scheffel, que compareceu prestando seu apoio (Figura 

132). 

Figura Figura Figura Figura 132132132132 – Ato público em defesa da Paisagem Natural e Cultural de Hamburgo Velho. 

Fonte: Autor, 2014. 

 Apesar da obtenção de apoio do Superintendente do IPHAN, que se manifestou 

pela preservação do conjunto, o próprio órgão de preservação licenciou mais tarde um 

novo edifício que suprimia parte desta vegetação, o que foi referendado e defendido 

amplamente pela SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente81. Por fim, foram 

 

81 Ação Coletiva: Ato público em Defesa da Paisagem Natural e Cultural de Hamburgo Velho (22.02.2014). 
Disponível em: 
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suprimidas inclusive algumas espécies nativas, restando preservado o exemplar exótico 

de Ficus Elastica que marcava o conjunto82. 

Outro processo de invenção e construção do patrimônio foi empreendida pelo 

Coletivo Consciência Coletiva fora do Centro Histórico de Hamburgo Velho, no centro da 

cidade.  Trata-se do prédio da antiga SEMEC 2, situado no começo da Avenida Primeiro 

de Março. O prédio abrigara inicialmente a sede do Tiro de Guerra, que uma vez extinto, 

foi doado ao Município pelo Sr. Léo João Campani com a condição de que fosse utilizado 

para fins de instrução pública. O espaço foi reformado dentro dos padrões das escolas da 

então SEDEP - RS, e passou a abrigar em meados de 1957 o IBA - Instituto de Belas Artes, 

mantido inicialmente pela Sociedade Cultural de Novo Hamburgo. O local ofereceu 

cursos de Artes Plásticas, Música, cursos livres de ballet, decoração de interiores, artes 

florais e outros, além de escolinha infantil de artes, sendo considerado um dos embriões 

da atual Universidade Feevale. Posteriormente, no local funcionou o espaço cultural da 

Secretaria de Educação e Cultura (período em que ficou conhecido como SEMEC 2), 

abrigando diferentes expressões artísticas. 

Abandonado e em acelerada degradação, ficou sem uso por longas décadas. Em 

2011 o prédio foi tombado como patrimônio cultural do município (Decreto nº 

4786/2011) e em 2013 foi “destombado” o interior do mesmo prédio (Decreto nº 

5895/2013). O prédio já havia sido alvo de certo tipo de mobilização pela entidade 

conhecida como Assocult-NH, mas encontrava-se abandonado e sem perspectivas. 

Frente à situação, o Coletivo Consciência Coletiva lançou um abaixo assinado e realizou 

uma série de novos atos públicos no local. 

Na perspectiva de ação direta, o grupo disponibilizou um varal, folhas em branco 

e canetinha para os transeuntes manifestassem suas ideias83. A soma das opiniões 

individuais de cada cidadão – coletados frente ao terminal rodoviário de grande fluxo de 

pedestres, o “Paradão” – pretendia construir uma nova imagem coletiva do local. 

Resgatando o simbolismo do pretérito funcionamento do IBA – Instituto de Belas Artes 

no prédio, o grupo realizou uma segunda ação no local, denominada #OCUPASEMEC2, 

expondo trabalhos artísticos, dialogando com a população e entregando o informativo 

 

82
  http://coletivoconscienciacoletiva.blogspot.com/2014/02/acao-coletiva-ato-publico-em-defesa-

da_22.html 
83 Ação Coletiva: Vamos salvar a SEMEC II (06.12.2013). Disponível em: 
http://coletivoconscienciacoletiva.blogspot.com/2014/01/06122013-acao-coletiva-vamos-salvar.html 
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impresso da campanha SOS Patrimônio Cultural84 (Figura 133). O material gráfico, em boa 

parte produzido de forma artesanal pelos próprios artistas, representava de forma 

estilizada a fachada simples do prédio da SEMEC 2, marcante por suas formas limpas e 

industriais.  

Figura Figura Figura Figura 133133133133 – Ações pela preservação da Antiga Semec 2 em Novo Hamburgo. 

   

Fonte: Autor, 2014. 

Apesar da relativa repercussão em redes sociais e na imprensa, o grupo não 

obteve nenhuma sinalização positiva. O avançado estado de degradação fez com que no 

dia 09 de janeiro de 2015 parte da fachada do prédio desabasse, inclusive atingindo um 

transeunte. O grupo mobilizou rapidamente uma nova manifestação em frente ao local, 

radicalizando seu discurso85. O que antes era um processo de construção colaborativo, 

agora buscava criminalizar a postura de omissão dos órgãos públicos municipais, 

veiculando críticas também através de conteúdo audiovisual e entrevistas com ativistas 

e agentes culturais. 

Quatro anos depois, o espaço seria reabilitado e reinaugurado como a Casa das 

Artes de Novo Hamburgo. Viabilizado com verbas públicas (renúncia fiscal do Governo do 

Estado), o resultado da intervenção arquitetônica foi também controversa. O prédio, que 

caracterizava-se enquanto antigo modelo de prédio educacional da Secretaria de 

Educação e Desenvolvimento Profissional do Estado, foi parcialmente restaurado para 

recuperar a porção correspondente à fachada do Clube de Tiro. Para tanto, o restante da 

fachada foi idealizado para um aspecto historicista, assemelhando-se a um antigo 

sobrado residencial teuto-brasileiro (Figura 134). Desta forma, a edificação perdeu o 

aspecto industrial característico dos prédios escolares da época. 

 

84 #OCUPASEMEC2 Ação Arte Contemporânea Independente (04.04.2014). Disponível em: 
http://coletivoconscienciacoletiva.blogspot.com/2014/04/ocupasemec2-acao-arte-contemporanea.html 
85 Hoje parte da SEMEC 2 desabou (09.01.2015). Disponível em: 
http://coletivoconscienciacoletiva.blogspot.com/2015/01/hoje-parte-da-semec-2-desabou.html 
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As ações do Coletivo Consciência Coletiva pela recuperação do imóvel não foram 

registradas como parte da trajetória histórica e nem mesmo citadas entre as 

movimentações comunitárias que ensejaram o espaço. A narrativa oficial produzida pelo 

Município (SPOLIER, 2018) ficou restrita apenas aos grupos que atuaram na defesa do 

patrimônio nas décadas passadas e aos atos administrativos, promovendo o apagamento 

das movimentações insurgentes realizadas nos anos anteriores. 

Figura Figura Figura Figura 134134134134 – Casa das Artes de Novo Hamburgo. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

A exemplo dos movimentos do século passado, a atuação do Coletivo Consciência 

Coletiva também foi regionalizada. Em São Leopoldo, o grupo organizou em conjunto 

com a oscip Defender um abaixo-assinado pela preservação do imóvel da Rua Saldanha 

da Gama, nº 413; que ficou conhecido como “Casa da Praça XV”. De propriedade de uma 

empresa de transportes, a casa integrava a listagem de bens de interesse para 

preservação promulgada pelo Decreto Municipal nº 4428/2005. Apesar disso, sofria uma 

lenta agonia e arruinamento, após cedência do telhado e desabamento das paredes 

(Figura 135). 

O abaixo assinado, somadas as assinaturas da versão digital e da física, somaram 

centenas de adesões. Após a instalação de um precário escoramento e cercamento por 

tapumes, o processo de degradação acelerou-se, ensejando no final de 2013 um acordo 
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judicial que permitiu sua final destruição, ao invés da reabilitação demandada pelo 

movimento. 

Figura Figura Figura Figura 135135135135 – Casa da Praça XX em São Leopoldo. 

  

Fonte: Prefeitura Municipal de São Leopoldo, 2006; Autor, 2011. 

Em IvotiIvotiIvotiIvoti, foi realizado o salvamento emergencial do imóvel construído em técnica 

enxaimel e conhecido como Salão Holler (Figura 136). O imóvel encontrava-se em 

demolição, tendo perdido parte do telhado e assoalhos quando demolição foi paralisada. 

A ação foi realizada no dia 17 de junho de 2013 por dois ativistas - Cristiano de Brum, 

representante da oscip Defender, e Alexandre Reis, integrante do Coletivo Consciência 

Coletiva e também da Defender. Ambos fizeram vigília no local e, na sequência, reuniões 

em que conseguiram sensibilizar a Prefeitura Municipal, a Promotoria Ministério Público 

e principalmente, o IPHAE-RS - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, que 

efetivou o tombamento emergencial da edificação. 

Figura Figura Figura Figura 136136136136 – Salão Holler de Ivoti, durante tentativa de demolição e manifestação no local. 

   

Fonte: Alexandre Reis, 2013; Autor, 2014. 

As ações diretas movidas pelo grupo Coletivo Consciência Coletiva, enquanto 

processos de invenção, construção e/ou ativação patrimonial (PRATS, 1998, p. 69), 

impactaram diretamente na paisagem urbana, seja na forma de intervenções efêmeras 
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que buscam vincular novos significados simbólicos aos lugares ou, também, ao galgar a 

legitimação oficial destes significados, movendo as estruturas públicas para garantir a 

permanência física e restauro de alguns elementos significativos: 

No plano institucional, constata-se que o Estado nacional, que durante 
décadas operou com certa exclusividade na elaboração e 
implementação das políticas de patrimônio, já não detém a mesma 
hegemonia. Organizações não governamentais, movimentos sociais, 
empresas, grupos sociais e indivíduos assumem iniciativas no sentido 
de reivindicar, estabelecer e contestar “patrimônios culturais”. Sem 
deixar de ser uma agência legitimadora e apoiadora fundamental, o 
Estado se vê obrigado a reconhecer e a lidar com uma série de outros 
atores sociais engajados na identificação e preservação de patrimônios 
(GONÇALVES, 2015, p. 219) 

O Coletivo Consciência Coletiva constituiu uma narrativa autônoma, marcando 

uma outra forma de apropriação do passado no presente, e viabilizando ainda que 

parcialmente a concretização de algumas de suas pautas. Algumas das edificações ou 

elementos que se perderiam sem estes processos de construção do patrimônio foram 

preservados, ainda que a “mensagem” ou o protagonismo do grupo social tenha sido 

invisibilizada pelos poderes públicos e pelos discursos oficiais.  
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Considerações FinaisConsiderações FinaisConsiderações FinaisConsiderações Finais    

A paisagem da antiga colônia alemã de São Leopoldo está, de fato, impregnada 

do passado. O território teve seu processo de ocupação mediado pela presença prévia 

de povos indígenas, que deixaram muitos dos caminhos que até hoje constituem algumas 

das principais estradas da região. Com a ocupação luso-brasileira, a área tornou-se um 

importante projeto da Coroa portuguesa – A Real Feitoria do Linho Cânhamo – assumida 

pelo Império do Brasil quando da independência e rapidamente transformada em projeto 

de colonização europeia. Sendo a mais antiga das colônias alemãs gaúchas, São Leopoldo 

ficou conhecida como a Alt Kolonie (antiga Colônia). 

Geograficamente, o território é sinalizado pela presença do Königsberg, o morro 

Dois Irmãos, uma elevação de duplo cume marcante na encosta do Planalto gaúcho. A 

pesquisa bibliográfica e documental permitiu acompanhar a abertura de dezenas de 

picadas e travessões, que ocorreu em sucessão ao longo de mais de sessenta anos, até 

que praticamente toda a área estivesse ocupado por pequenas propriedades agrícolas. 

Também se verifica como a instalação da primeira ferrovia em terras gaúchas, ligando a 

antiga colônia com a capital Porto Alegre, impulsionou a indústria e o comércio, 

promovendo nas décadas seguintes a rápida urbanização dos núcleos situados ao longo 

da linha férrea. Sucessivos ciclos temporais acumulam-se na paisagem estudada, por 

vezes substituindo ou ressignificando elementos anteriormente consagrados. 

Ao longo da pesquisa, foi possível constatar a aproximação dos conceitos de 

paisagem e de patrimônio cultural nas últimas décadas, tanto no campo da reflexão 

teórica transdisciplinar quanto na formulação e aplicação de políticas públicas. No campo 

do patrimônio, a substituição do paradigma de monumento histórico por um novo 

enfoque plural e diversificado, resulta na tendência de um enfoque privilegiado nos 

sujeitos (comunidade) em detrimento aos objetos (bens patrimoniais). Mesmo as teorias 

voltadas ao restauro e conservação de bens tangíveis buscam privilegiar os valores 

simbólicos, no entendimento de que os valores patrimoniais não são objetivos e neutros, 

mas construídos socialmente. Este deslocamento de interesse reforça a aproximação das 

noções de patrimônio cultural e de paisagem, em especial sob o ponto de vista 

fenomenológico. 
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No âmbito das políticas públicas brasileiras, a paisagem está configurada como 

uma categoria do patrimônio nacional, e sua preservação deve ser pactuada através do 

instrumento da Chancela da Paisagem Cultural. De aplicabilidade limitada, este 

instrumento completou dez anos de promulgação por Portaria, não tendo sido 

efetivamente utilizado em nenhuma ocasião. O território estudado nesta dissertação, 

com características heterogêneas, área recortada por diferentes limites político-

administrativos, intensa dinâmica de crescimento urbano e com bens patrimoniais 

difusos pelo território, dificilmente seria alvo do reconhecimento enquanto “paisagem 

cultural” no viés apresentado pelo instrumento de chancela. Ao propor o recorte de sítios 

de interesse histórico e seus entornos, com foco nos acentuados valores culturais, o 

instrumento perpetua a ideia de paisagem excepcional e enquanto um monumento de 

grande escala, o que limita o potencial de aplicabilidade.  

A hipótese de pesquisa inicialmente lançada nesta pesquisa, de que a abordagem 

de paisagem cultural possibilitaria temporalizar e estabelecer as relações simbólicas 

intrínsecas entre o conjunto de bens patrimoniais e o território, mostrou-se correta. A 

partir da paisagem foi possível explorar os diferentes valores simbólicos conjugados por 

diferentes temporalidades. A construção de narrativas permitiu enlaçar em teias de 

significados os bens patrimoniais difusos pelo território da antiga colônia, ainda que não 

se encontrem unidos sob a mesma visada. 

Ao valorizar a sociedade e a sua relação com o território (paisagem) e com o 

passado (patrimônio), a leitura de paisagem cultural proposta nesta dissertação permitiu 

construir uma abordagem que reconhece os cidadãos como protagonistas. A paisagem e 

o patrimônio não são tomados como dados objetivos e neutros, sob um ponto de vista 

determinista, mas como uma construção empreendida e constantemente reapropriada 

pela sociedade. 

Verificou-se que os bens patrimoniais podem ser conectados através da estratégia 

das narrativas, reforçando uma leitura de conjunto que potencializa os bens enquanto 

referentes de significados, reconectando lugares de memória e bens patrimoniais 

distribuídos por todo território. Neste sentido, entendeu-se ser aplicável a metodologia 

para elucidar as relações entre diferentes bens, ainda que não estejam incluídos na 

mesma visada (recorte de sítio) ou mesmo não mais se encontrem nos limites do mesmo 

Município.  Como exemplos, as cascatas de São Miguel e do Herval, situadas no interior 
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da antiga Colônia, remetem imediatamente à urbanização e industrialização de São 

Leopoldo e Novo Hamburgo, devido ao seu aproveitamento para a geração de energia. 

Os monumentos constituídos ou apropriados nas comemorações do Centenário e do 

Sesquicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul demonstram a adoção de 

uma perspectiva territorial, sendo possível verificar a relação direta entre os 

monumentos construídos nos diferentes núcleos de urbanização. 

Ao investigar alguns elementos sob diferentes temporalidades, também 

percebemos a constante transformação dos significados socialmente construídos. É o 

caso de lugares como o Passo do Rio dos Sinos, do Königsberg (morro Dois Irmãos) ou 

mesmo de obras arquitetônicas como a Casa do Imigrante, que foram constantemente 

reapropriados física e/ou simbolicamente para novos fins, a cada grande transformação 

socioeconômica. O método da narrativa permite conhecer e elucidar estas diferentes 

camadas de significados sedimentadas ao longo dos tempos. 

Outro aspecto importante foi deparar-se com a diversidade de fontes disponíveis 

para o estudo. Em contato com as fontes documentais, foi possível constatar a relevância 

da apropriação da paisagem pela artealização in visu. Através da expressão artística 

(pictórica, fotográfica, literária e arquitetônica) a paisagem foi apropriada culturalmente, 

sendo investida de significados, interpretada e compartilhada. Constata-se também a 

dupla característica da paisagem enquanto marco e matriz, que possibilita relacionar 

diretamente o acervo documental estudado e o território tomado de forma objetiva. 

Entendemos que a aplicação de uma leitura ampliada de paisagem cultural no 

âmbito do Planejamento Urbano e Regional pode superar a adoção superficial da 

paisagem como um condicionante de enfoque determinista. A construção de narrativas 

da paisagem cultural, como as aqui ensaiadas, pode potencializar o entendimento de um 

território e de sua identidade cultural, constituindo-se foco para novas estratégias de 

ordenamento do espaço que levem em consideração os valores simbólicos e os sujeitos 

que teceram e foram tecidos por estas teias de significados. Em especial, pode contribuir 

com o processo de socialização e difusão destes valores identificados, subsidiando 

processos de planejamento participativo. A escolha de recortes temáticos facilitaria a 

constituição de leituras mais aprofundadas, que poderiam explorar de forma consistente 

as tensões entre natureza e cultura e entre passado e presente. 
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Nesta dissertação, o conceito de paisagem não se restringiu a um constructo 

aplicável para interpretar o objeto de pesquisa, posto que as próprias concepções de 

paisagem formataram e influenciaram aspectos da sociedade e do território estudado ao 

longo de sua trajetória. A noção de paisagem foi importante para a germanidade teuto-

brasileira, para a igreja e para o ensino. A partir da influência do pensamento romântico 

da geografia alemã para os intelectuais locais no final do século XIX e início do XX, 

concretizaram-se lugares de memória, mirantes de fruição da paisagem e mesmo 

algumas das estratégias de localização das instituições de ensino e religiosas de forma 

articulada com os panoramas do entorno.  

No âmbito dos ideais da germanidade teuto-brasileira, a paisagem tornou-se o 

Heimat dos habitantes da antiga colônia. O Königsberg (morro Dois Irmãos), o rio dos 

Sinos e outros elementos naturais da paisagem tornaram-se símbolos da presença alemã 

no Brasil, carregados de significados étnicos. O vínculo afetivo da comunidade teuto-

brasileira com a sua paisagem, difundida através da religião e da educação, reforçava a 

identidade cultural étnica ao mesmo tempo em que reforçava a condição de cidadania 

brasileira. Sobre esta mesma paisagem se intervinha constantemente, buscando nela 

materializar os significados. 

Uma vez que alguns dos bens arquitetônicos e sítios históricos estudados já foram 

oficializados e consagrados enquanto patrimônio cultural, esta pesquisa ajuda a elucidar 

o quanto as relações paisagísticas podem compor parte do valor histórico e cultural 

atribuídos a eles. É o caso da presença do perfil do Königsberg (morro Dois Irmãos) no 

panorama dos primeiros núcleos urbanos da antiga colônia, como no Centro Histórico de 

Hamburgo Velho, tombado em nível nacional pelo IPHAN. A relação do morro com este 

sítio histórico vai além de uma mera presença visual em segundo plano, sendo o 

resultado de um acúmulo de construções culturais sedimentadas ao longo das décadas. 

Da mesma forma, os monumentos comemorativos ao centenário da imigração não 

apenas buscaram sinalizar um lugar e uma mensagem, mas propunham-se desde a etapa 

de projeto a funcionar como espaço de contemplação do panorama da antiga Colônia. 

Também as edificações educacionais e religiosas dialogavam com o Heimat da antiga 

Colônia, servindo como mirantes para a paisagem cultural em que se inseriam. 

A leitura de paisagem aplicada nesta dissertação desperta para a necessidade de 

formular e debater instrumentos urbanos efetivos que resguardem as relações 
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paisagísticas do sítio tombado. Ao identificar que estas relações paisagísticas são 

intencionais e que vão além do acaso da mera visualidade, conclui-se que deveriam ser 

identificadas enquanto valores culturais destes bens. Consequentemente, a relação 

paisagística do bem patrimonial – que se dá, por vezes, com elementos situados a muitos 

quilômetros de distância – poderia ser formulada a partir de outros instrumentos 

específicos, como zoneamentos urbanos e regionais, dada a insuficiência do traçado de 

entornos. Da mesma forma, aponta para a necessidade de difusão e compartilhamento 

destes significados, para que de fato sejam conhecidos e compartilhados. 

A descoberta desta relação direta entre paisagem e germanidade, e suas 

implicações na apropriação cultural e nas intervenções urbanísticas e arquitetônicas do 

território estudado, não constava do escopo inicial desta pesquisa. A temática demonstra 

potencial e necessitaria um aprofundamento específico em trabalhos futuros. 

A inevitável fragmentação territorial da antiga Colônia em mais de uma dezena de 

municipalidades, que não mais se reconhecem como “São Leopoldo”, prejudica a 

contextualização e o entendimento da paisagem cultural numa perspectiva territorial 

ampliada. Em oposição a este processo fragmentário, os ciclos de rememoração e 

constituição de lugares de memória, como as comemorações do Centenário e do 

Sesquicentenário da Imigração Alemã, sempre demonstraram um resgate da 

territorialidade da antiga colônia e a reconstrução contínua da relação da sociedade com 

o seu passado. Estes ciclos configuram em algum nível processos de “ativação 

patrimonial”, que visam a reapropriação da histórica com fins práticos e pragmáticos no 

presente. 

Esta relação com o passado empreendida através da simbolização de espaços 

físicos ou naturais não se deu apenas sob os marcos conceituais ou legais do patrimônio. 

A construção desenfreada de réplicas, reconstruções ou de pretensas homenagens ao 

passado assume uma importante fração deste processo, que é complementado pela 

espetacularização do patrimônio. Os valores simbólicos são, neste contexto, elevados ao 

extremo na forma de caricaturas, visando expressar de forma superficial e quase 

publicitária o que se entende por identidade local. Percebe-se que estes enfoques 

caricatos encontram espaço na ausência de políticas públicas efetivas para a preservação 

do patrimônio e da paisagem. 
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No presente, a separação de parte significativa do patrimônio cultural do 

território estudado com a vida cotidiana, pode explicar a sua dificuldade em contar com 

apoio popular. Percebe-se que um extenso “acervo em ruínas” não mais dialoga com as 

teias de significado que originalmente os teceram, demandando um intenso processo de 

ressignificação para que sejam de fato incluídos como pauta presente da sociedade. A 

construção de narrativas ensaia esta possibilidade, por reunir lugares e memórias, 

valorizando sujeitos, necessitando maior difusão e construção de consensos para sua 

ativação. 

Quanto ao processo de patrimonialização do território estudado, verificou-se que 

o momento de início da construção de políticas públicas de preservação do patrimônio 

partiu de uma autorização por parte do poder público, promovida no âmbito do 

Sesquicentenário da Imigração. Ao fomentar um novo olhar sobre o passado, a efeméride 

comemorativa serviu de mote para a ascensão de lideranças intelectuais e de artistas, 

que com sua atuação “construíram” efetivamente o patrimônio regional. Percebe-se um 

claro protagonismo da sociedade civil na valorização e no tombamento dos bens 

arquitetônicos, em especial entre as décadas de 1970-1980; bem como nas insurgências 

da última década. 

No entanto, apesar do protagonismo da sociedade, as políticas de preservação 

em geral ainda ignoram a construção social do patrimônio. Muito embora a própria 

patrimonialidade provenha também da comunidade, e não seja intrínseca aos objetos, é 

a complacência do poder público que segue sendo definidora do que constitui 

oficialmente patrimônio cultural. Nos processos de tombamento, por exemplo, os bens 

alçados por movimentos comunitários ao status de patrimônio não são assim descritos. 

Os textos oficiais ignoram o contexto social que deu início aos processos de 

reconhecimento, tornando invisíveis todos os agentes culturais envolvidos. A gestão do 

patrimônio ainda busca impor ares de objetividade e de naturalidade ao patrimônio, o 

que afasta o protagonismo da sociedade, visto que em algo estático e já concluído não 

há como nem porque intervir. Valorizar a construção social do patrimônio é destacar o 

processo de construção do significado como momento chave da patrimonialização, o que 

convoca a sociedade ao protagonismo. 

Percebe-se, também, que a construção social do patrimônio cultural no território 

estudado ainda se dá restrita a limites temporais bastante específicos. O longo período 
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de colonização do território por imigrantes alemães e o período inicial de urbanização a 

partir da implantação da ferrovia são as temporalidades privilegiadas. No senso comum, 

mais de um século de história se “achatam” e são idealizados como os primórdios da 

história da imigração. A evolução da indústria e a importante identidade de núcleo 

industrial assumida em especial depois da década de 1940 ainda não são acionadas para 

a construção do patrimônio cultural local. Lugares e intervenções expressivas deste 

período – como a Vila do I.A.P.I. de Novo Hamburgo, os pavilhões da FENAC, o plano 

cicloviário de Campo Bom e as grandes plantas industriais relativas ao período das 

exportações calçadistas ainda não são alvo de movimentos comunitários pela 

preservação. 

No mesmo sentido, percebeu-se que os sujeitos interessados na construção e 

ativação do patrimônio ainda não encontram espaços dentro das estruturas de poder, o 

que desperta ações diretas que tomam a forma do patrimônio insurgente. Com uso de 

redes sociais virtuais e de discursos não hegemônicos, grupos de ativistas culturais 

fomentam novas abordagens, tensionando a construção de novas políticas públicas. No 

território estudado, os resultados alcançados por estas mobilizações quase nunca 

atingem os objetivos iniciais, mas os resultados ainda assim são extremamente 

significativos. 

Por fim, percebe-se que o Planejamento, ao intervir na paisagem, constitui-se 

também um ato cultural, dotado de uma temporalidade, de intenção e de valores 

simbólicos. O patrimônio cultural, sob a perspectiva territorial, pode ser entendido não 

como uma lista de exceções que a cidade contemporânea deve contornar, mas como um 

fórum participativo e permanente de memória para as comunidades. Os sujeitos dos 

quais provém a patrimonialidade e a própria paisagem não podem mais ser ignorados ou 

simplesmente tomados como objetos do Planejamento. 

A pesquisa revela que o objeto de pesquisa – a antiga colônia alemã situada sob 

o Königsberg, hoje mais conhecido como morro Dois Irmãos – é de grande relevância 

para o entendimento da formação da sociedade brasileira. Por este motivo, tem grande 

potencial para a formulação e aplicação de políticas públicas de preservação do 

patrimônio e da paisagem cultural. 
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