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Resumo 
 
 
REIS, Marina Gowert dos. A internet como ferramenta de participação social: 
uma análise das mobilizações para preservação do Centro Histórico de Santo 
Ângelo – RS. 2014. 128f. Dissertação (Mestrado em Memória Social e Patrimônio 
Cultural) – Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural, 
Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. 
A pesquisa aqui realizada trata-se de um estudo de caso sobre o processo de 
patrimonialização do Centro Histórico de Santo Ângelo – RS, caso no qual a 
comunidade faz uso da internet para se mobilizar no intento da preservação de seu 
patrimônio cultural. Como marco teórico desse estudo, utilizam-se as teorias de 
Tornatore sobre processo de patrimonialização integrado à comunidade, de Prats, 
sobre os agentes envolvidos no patrimonialização e a mercantilização do patrimônio, 
e ainda autores sobre a cibercultura, democracia e mobilização da sociedade civil na 
internet. O objetivo principal dessa pesquisa está em compreender como a 
mobilização de comunidades, potencializada pelo uso da internet, influencia o 
processo de reconhecimento e consequente patrimonialização de um bem, tendo 
como objeto de análise o caso do Centro Histórico de Santo Ângelo, a comunidade 
envolvida, e as normativas estatais que aí que estão envoltas aí. A metodologia 
utilizada nesta pesquisa foi de estudo de caso, analisando dados do grupo do 
Facebook “Defenda Santo Ângelo! Quero nossa História Viva!”, onde essa 
comunidade santo-angelense se organiza para discutir seu patrimônio. Analisou-se o 
grupo em 4 períodos, em consonância com uma análise dos principais fatos do 
processo de patrimonialização, sistematizados nesse estudo. Foram observados, 
portanto, quatro momentos: 1) setembro de 2011, quando o grupo é criado; 2) maio 
e agosto de 2012, que compreende a organização do abaixo-assinado, até o 
momento em que é postulado o tombamento provisório pelo Iphae; 3) agosto e 
setembro de 2013, etapa marcada pelo Protesto das Cruzes e pela audiência 
pública realizada na cidade; 4) e entre outubro e novembro 2013, quando o Iphae 
publica a notificação do tombamento e, por fim, não promulga esse ato, passando 
para o poder municipal a incumbência de construir uma Legislação de preservação 
patrimonial. Nesses períodos, as categorias de análise, quantitativas e qualitativas 
sobre o objeto de estudo, foram as seguintes: 1) atos do processo x respostas no 
grupo, que versa sobre o principal assunto discutido em cada período analisado; 2) 
sujeitos ativos x sujeitos observadores, buscando evidenciar se a grande maioria 
dos membros do grupo é ativa, se realmente posta e discute, e qual esse percentual 
em relação às pessoas que somente observam; 3) participação na internet x 
participação nas ações, relacionando o número de pessoas que está no grupo com o 
número de pessoas que se posiciona em ações efetivas no processo, como o 
abaixo-assinado e a presença em audiências públicas; 4) conteúdos postados x 
curtidas, buscando entender qual tipo de conteúdo gera maior repercussão dentro 
do grupo, se são comentários sobre o processo, se são imagens sobre Santo 
Ângelo, se são denúncias de casos de descaso com o patrimônio, entre outros. 
 
Palavras-chave: Centro Histórico de Santo Ângelo - RS; processo de 
patrimonialização; internet; participação social 



 

Abstract 
 
 
REIS, Marina Gowert dos. The internet as a mean to social participation: an 
analysis of the mobilization to preserving the Historic Centre of the city of Santo 
Ângelo. 2014. 128f. Dissertation (Master’s Degree) – Postgraduation Program in 
Social Memory and Cultural Heritage, Institute of Human Sciences, Federal 
University of Pelotas, 2014. 
 
The research undertaken here is a case study of the process of patrimonialization of 
the Historic Centre of Santo Ângelo – RS, in which a community, mostly based on 
the city, had used the internet as a way to mobilize action with the intent of preserve 
their past. As theoretical basis of this study are used theories of Tornatore, about 
ways to the process of patrimonialization integrates the communities, of Prats, about 
the social agents that are involved in this process and the mercantilization of cultural 
heritage, and also researches about cyber culture, democracy and mobilization of 
civil society with the use of internet. The main goal of this research is to understand 
how the mobilization of communities, maximized by the use of the internet, influences 
the recognition process and consequent patrimonialization a cultural object, having 
as a object of analysis the case of the Historic Centre of Santo Ângelo – RS, the 
community involved, and state regulations that appear there. The methodology used 
in this research was is the case study, analysing interference data of people 
movement of civil society input, observing the Facebook group “Defenda Santo 
Ângelo! Quero nossa História Viva!”. The group is analysed in 4 periods, in 
accordance with an analysis of the main facts of the heritage process, organized and 
diagrammed in this study. Therefore, 4 periods were analysed: 1) the month of 
September 2011, when the group was created; 2) May and August 2012, from the 
organization of the petition, until the date when the provisional tipping is postulated 
by Iphae; 3) August and September 2013, period marked by the Crosses’ Protest 
and the public hearing held in the city; 4) and between October and November 2013, 
when Iphae notifies the listing and, lastly, do not promulgate this act, moving to the 
municipal government the task of organizing a heritage preservation law. This 4 
categories were used to analyse the case: 1) actions of the process x discussions in 
the group, studying with what is happening in the process becomes a subject 
discussed by the group; 2) active members x observers, observing if the mayor part 
of the members of the group is active in the discutions; 3) active online x present in 
actions, relating the number of people that are in the groups that are active in social 
actions promoted by the group; 4) posted subjects x likes, seeking to understang 
which kind of subject generates greater impact within the group, if are comments 
about the process, whether they are images of Santo Ângelo, whether they are 
reports of cases of neglect of heritage, among others. 
 
Keywords: Historic Centre of the city of Santo Ângelo - RS; cultural heritage 
valuation process; internet; social participation  
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1 INTRODUÇÃO 

 
Pode-se dizer que a internet, como meio de comunicação, está trazendo 

novas possibilidades para que grupos declarem e defendam suas causas de 

preservação patrimonial. Esses grupos se agrupam a muitos outros que surgem 

nesses usos da internet como canal de participação social, em mobilizações que 

acontecem de maneira não normatizada, empírica, construída no uso, e que partem 

da nova prática de ter o digital como algo cotidiano. Ora, as pessoas projetam no 

virtual as suas vidas, os seus interesses, as suas relações, as suas práticas, e, 

como se pode observar intensamente a partir de 2011, em um processo de 

mudanças significativas que se inicia com a Primavera Árabe, projetam também 

suas causas e lutas sociais. Pode-se dizer que a sociedade civil vê no meio digital 

uma mídia de poder, de livre e facilitado acesso, e que já é do conhecimento de 

muitos. 

As mobilizações comunitárias que pedem a preservação do Centro Histórico 

de Santo Ângelo - RS surgem, nesse cenário, como um caso interessante no Estado 

do Rio Grande do Sul, tendo em vista algumas inquietações dessa autora sobre 

práticas de participação social e patrimonialização. Primeiro porque ainda que a 

Constituição fale da necessidade de diálogo e trabalho conjunto entre grupos 

organizados e órgãos de preservação patrimonial, não se tem instrumentos 

normatizados para promover  essa  integração. Segundo, porque ainda existe um 

certo estranhamento dos grupos sociais perante o patrimônio cultural, uma vez que 

esses, por vezes, ainda não consideram os bens culturais como algo próximo das 

pessoas. Terceiro, porque existem organizações da sociedade civil, como a Oscip 

Defender, que fazem bom uso das novas tecnologias de informação para promover 

e facilitar o diálogo entre grupos e o poder público, entrando aí também a questão de 



 
 

um pessoas que, pode-se dizer, protagonizam uma causa que é latente em toda 

uma comunidade. 

Em Santo Ângelo, cidade da região noroeste do Estado do Rio Grande do 

Sul, o que se pode observar é um processo de patrimonialização em nível estadual 

que é incentivado por ações de um grupo organizado. Esse grupo é formado, ao 

menos no seu momento inicial, por pessoas de Santo Ângelo. Tais mobilizações 

iniciam-se por ocasião da possível demolição de um sobrado da década de 1920,

considerado pelo COMPAHC – Conselho Municipal do Patrimônio Arqueológico, 

Histórico e Cultural de Santo Ângelo – como patrimônio da cidade, estando em 

processo de tombamento. Essa demolição é embargada em setembro de 2011, mas 

a necessidade de proteção do Centro Histórico através de legislação instaura-se na 

comunidade da cidade, isso porque essa passa a perceber um avanço da 

especulação imobiliária, com ações que partem não somente da premissa de 

destruir edificações históricas, mas também de modificar o entorno desse espaço 

que é testemunha do passado da cidade, e que conserva alguma disposição 

geográfica do que era o povoado missioneiro. A isso se junta o fato de Santo Ângelo 

não ter uma Legislação Municipal que regule as questões de preservação ao 

patrimônio cultural, o que, por vezes, possibilita esses avanços da especulação 

imobiliária. 

Dadas as divergências que se instauram a partir dessa situação e as 

discussões que já ocorriam na cidade, em setembro de 2011, um grupo de pessoas 

de Santo Ângelo organizou-se em um grupo digital através da rede social 

Facebook1. Esse grupo, o Defenda Santo Ângelo! Quero nossa História Viva!2, que 

atualmente tem 1.211 membros3, organizou, em maio de 2012, um abaixo-assinado 

digital4 pedindo ao Iphae – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do 

Rio Grande do Sul – o tombamento estadual desse Centro Histórico. Assim já se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 O Facebook é a rede social na internet que hoje em dia atinge, somente no Brasil, 72 milhões de 
usuários cadastrados, com uma penetração na população de 37,7%. Dentre suas ferramentas está a 
criação de perfil pessoal, envio de mensagens particulares entre usuários, criação de páginas para os 
mais diversos fins e organização de grupos de discussão. Disponível em: 
<http://www.facebook.com>. Acesso em: 1 ago. 2013. 
2  Grupo na rede social Facebook, com necessidade de convite para acesso. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/211236288937044/>. Acesso em: 01 de agosto de 2013. 
3 Dados de 29 de novembro de 2014.  
4 Disponível em: <http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2012N24905>. Acesso em: 1 ago. 2013. 
Esse abaixo-assinado digital foi organizado no website Petição Pública (Disponível em: 
<http://www.peticaopublica.com.br/>. Acesso em 1 ago. 2013.), que tem seu foco de ação no 
empoderamento de indivíduos e comunidades que buscam levar suas causas à outras instâncias. 
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pode perceber que em Santo Ângelo a mobilização não parte do meio digital, mas é 

na ocasião da utilização desse canal que a sua voz é ampliada e passa, de certa 

maneira, a ser reconhecida. 

O abaixo-assinado foi, então, o instrumento que incentivou a abertura do 

processo administrativo iniciado pelo Iphae. Essa solicitação partiu, em conjunto 

com esse grupo de Santo Ângelo, da sociedade civil organizada através da Oscip 

Defender - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público para a Defesa Civil 

do Patrimônio Cultural. A Defender tem sede em Cachoeira do Sul – RS, e atua, 

desde de 2002, no diálogo entre comunidades e o poder público, tendo foco em 

assuntos de defesa do patrimônio histórico e artístico. Esse processo culmina, em 

julho de 2012, no tombamento provisório da área do Centro Histórico. Esse 

momento e as ações que se sucederam, incluindo aí palestras à comunidade santo-

angelense organizadas por agentes patrimoniais do município em conjunto com a 

Defender, audiências públicas sobre o tombamento e as próprias discussões no 

grupo no Facebook, possibilitam observar as forças que ali se enfrentaram, os 

interesses que deviam ser considerados e os indivíduos que se colocaram contra ou 

a favor do tombamento. 

Essa é uma pesquisa que surge de maneira prática e experimental em 

relação ao objeto. Isso porque, em um sentido materialista-dialético, buscou-se, a 

partir do caso concreto, conceitos e perspectivas teóricas que melhor respondessem 

ao que é apresentado pela realidade. O estudo do caso do grupo digital Defenda 

Santo Ângelo! Quero nossa História Viva! apareceu a esta pesquisa como um caso 

efetivo de uso coletivo da internet como canal de participação social, sendo a 

preservação patrimonial o norte de um grupo que se organiza. Diz-se efetivo porque 

ainda que hoje não se tenha uma Legislação de proteção patrimonial na cidade de 

Santo Ângelo e que o Iphae tenha somente inventariado algumas construções, não 

promulgando definitivamente o tombamento, aconteceu o diálogo entre esse grupo e 

o poder público. Esse diálogo dá-se especialmente na entrega do abaixo-assinado 

ao Iphae, mas também pela presença social desses ideais de preservação, que são 

firmados até nas instâncias publicas municipais. É por motivo dessas características 

que esta pesquisa foi um profundo estudo de caso sobre tal objeto. É claro, como 

será percorrido ao longo do trabalho, que Santo Ângelo não é um caso isolado, mas 

o que faz com que se destaque enquanto um caso digno de estudo é a própria 
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movimentação gerada, e o que se vê aqui como uma efetivação, pois, como foi dito, 

ainda que não se tenha uma resolução, o diálogo aconteceu. 

O tema central dessa dissertação é a comunidade mobilizada em defesa do 

patrimônio cultural, fazendo uso do espaço das redes sociais na internet como 

ferramenta de participação social, e a repercussão desse uso nos processos de 

patrimonialização realizados pelo poder público. Tem-se como objeto de estudo o 

processo que se instaura no Centro Histórico de Santo Ângelo - RS, uma vez que é 

exemplo de caso onde a vontade de participação social surge da própria 

comunidade local, que faz uso da internet para mobilizar formas de alcançar suas 

causas e discutir o andamento das ações governamentais, e que pede ações do 

poder público que estejam de acordo com suas demandas. Observa-se que, em 

especial no caso de Santo Ângelo, o digital trouxe poder às comunidades, fazendo 

com que essas pessoas pudessem reunir suas ideias em torno de uma causa e 

potencializar suas ações a partir da rede de conexões, e que a partir de tal 

mobilização pudessem atingir os órgãos institucionais de preservação patrimonial. 

Essa pesquisa busca verificar, como objetivo principal, de que modo a 

mobilização de grupos, potencializada pelo uso da internet, tem influenciado no 

processo de reconhecimento e consequente patrimonialização de um bem cultural-

histórico, nos moldes instituídos para processos de patrimonialização no Estado 

brasileiro. Dentre os objetivos específicos da pesquisa está entender a internet, em 

um contexto de cibercultura, como um espaço de democracia e participação social, 

que possibilita poder aos grupos nas lutas por preservação patrimonial; 

compreender os conceitos que permeiam os processos de patrimonialização, 

atentando como os mesmos podem considerar as memórias das comunidades 

envolvidas e o contexto de mercantilização cultural; e observar o processo de 

patrimonialização do Centro Histórico de Santo Ângelo, buscando identificar a 

influência da internet nesse caso e se realmente ocorre uma presença desse grupo 

nas decisões tomadas. 

Dessa forma, o problema de pesquisa desse trabalho é organizado a partir de 

alguns conceitos e referências teóricas. A primeira é a ideia de Tornatore (2009) de 

que o expert, o profissional do patrimônio, deve ter uma visão participativa quando 

em um processo de patrimonialização, entendendo o grupo de pessoas que se 

organiza em torno desse bem e a memória do mesmo, para assim poder dar 
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subsídios para que o grupo faça uso e desenvolva o bem na atividade patrimonial. A 

segunda é a ideia que Prats (2005) defende quando afirma que um bem será 

patrimonializável, atrairá interesse de outros que não somente as pessoas próximas, 

somente se por trás desse bem existirem as memórias dessa comunidade que se 

identifica nele. E a terceira é referente ao conceito de que a internet é um espaço de 

democracia e de participação social, que possibilita voz às comunidades, algo que 

está na visão de Lévy, que afirma que “a democracia só progredirá explorando da 

melhor forma as ferramentas de comunicação contemporâneas” (LÉVY, 1998, p. 

59), o que faz com que se entenda a internet como um canal entre grupos e o poder 

público.  

Assim, as questões sobre as quais se debruçará essa pesquisa são: como 

uma mobilização social, potencializada pelos meios de uma rede virtual de grande 

alcance como o Facebook, pode influenciar nos processos de ativação patrimonial, 

de reconhecimento identitário e de valoração de um bem ou conjunto de bens como 

testemunho histórico? A internet funciona, assim, como forma de potencializar a 

maior integração entre grupos e poderes públicos nos processos patrimoniais hoje? 

Como tal questões são visualizadas no processo de busca pelo tombamento do 

Centro Histórico de Santo Ângelo? Parte-se ainda da hipótese, perante a situação 

em Santo Ângelo, de que o fato do poder público estadual, na figura do Iphae, 

atentar-se ao que um grupo organizado está reivindicando já é um resultado positivo 

à luz da participação social. 

A fim de observar o caso de patrimonialização em Santo Ângelo, 

considerando as questões apresentadas, estrutura-se esta dissertação em três 

capítulos. No primeiro trata-se da categoria patrimônio cultural, percorrendo os 

sentidos do conceito pertinentes ao objeto de pesquisa e a maneira que essa 

categoria está sendo entendida na atualidade através da obra de alguns 

pensadores. Faz-se, a seguir, uma incursão sobre os usos do patrimônio, as tensões 

entre as quais os processos de patrimonialização instauram-se, e formas de 

conduzir tais valorações considerando essas forças opostas, os interesses de quem 

está ali incluído, e, especial, a participação da sociedade. 

No segundo capítulo percorrem-se os temas da cibercultura, atentando para a 

relação dos indivíduos com a tecnologia, considerando essa como a constante atual 

da comunicação mundial e tendo a internet como ferramenta de participação social. 
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Inicialmente são percorridos pontos necessários para o entendimento dessa 

estrutura, como o surgimento da internet, o computador pessoal permeando a vida e 

o dia-a-dia dos indivíduos, e as características das redes sociais na internet. Em um 

segundo momento busca-se compreender o uso da internet como meio de 

mobilização em torno de causas sociais e políticas. Assim, observa-se a internet 

como meio que abre um espaço de democracia para grupos e para indivíduos, que 

tem nessa estrutura uma aliada na busca de seus direitos perante o poder oficial, 

fazendo uso de exemplos como os protestos de rua no Brasil em 2013. Esse 

capítulo culmina em um apanhado sobre casos de utilização da internet como meio 

de defesa do patrimônio cultural, atentando, em especial, para organizações como a 

Oscip Defender, que fazem dessa prática uma constante em suas ações. 

O terceiro capítulo é dedicado ao estudo do processo de patrimonialização do 

Centro Histórico de Santo Ângelo, buscando, em especial, entender esse grupo que 

surge no município, e que se conecta para buscar preservação patrimonial. 

Observam-se questões históricas da região, entendendo, assim, a comunidade do 

município e a importância do espaço que se busca salvaguardar, bem como 

pesquisas arqueológicas já realizadas na região, o que mostra que ainda que esses 

problemas hoje existam em Santo Ângelo, não é que lá se tenha “esquecido” do 

patrimônio cultural. A seguir atenta-se, especificamente, ao processo que acontece 

na patrimonialização do Centro Histórico, construindo uma sequência de 

acontecimentos, levantando pontos relevantes nessa trajetória de proteção e os 

apresentando de forma gráfica em uma linha do tempo.  

Foca-se, então, no estudo da mobilização digital que esse caso apresenta. No 

grupo do Facebook, o Defenda Santo Ângelo! Quero nossa História Viva!, separou-

se quatro períodos, em consonância com os principais andamentos do processo de 

patrimonialização. Observa-se, portanto, quatro momentos: as 1) postagens do mês 

de setembro de 2011, quando o grupo é criado; 2) entre maio e agosto de 2012, 

momento entre a organização do abaixo-assinado, até quando é postulado o 

tombamento provisório pelo Iphae-RS de cerca de 500 edificações; 3) entre agosto 
e setembro de 2013, etapa marcada pelo Protesto das Cruzes e pela audiência 

pública realizada na cidade; 4) e entre outubro e novembro 2013, quando o Iphae 

publica a notificação do tombamento de 116 edificações e, por fim, não promulga 

esse ato, passando para o poder municipal a incumbência de construir uma 
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legislação de preservação patrimonial. Essas dados são analisados, nesse estudo 

de caso, a partir das seguintes categorias quantitativas e qualitativas: 1) atos do 
processo x respostas no grupo, que versa sobre o principal assunto discutido em 

cada período analisado; 2) sujeitos ativos x sujeitos observadores, buscando 

evidenciar, a partir do  montante total do grupo, se a grande maioria é ativa, se 

realmente posta e discute, e qual esse percentual em relação às pessoas que 

somente observam; 3) participação na internet x participação nas ações, 

relacionando o número de pessoas que está no grupo com o número de pessoas 

que se posiciona em ações efetivas no processo, como o abaixo-assinado e a 

presença em audiências públicas; 4) conteúdos postados x curtidas, buscando 

entender qual tipo de conteúdo gera maior repercussão dentro do grupo, se são 

comentários sobre o processo, se são imagens sobre Santo Ângelo, se são 

denúncias de casos de descaso com o patrimônio, entre outros.  

É a partir dessa coleta, com dados observados e analisados com base nessas 

categorias, que se busca compreender como acontece essa mobilização, quem são 

essas pessoas, o que ocorre no grupo, e quais as respostas dessas ações no 

processo de patrimonialização levado pelo poder público. Esses dados quali-

quantitativos são observados a partir do aporte teórico desse trabalho, o que faz 

com que se possa estudar esses acontecimentos e manifestações, que por vezes 

aparecem somente nesse espaço digital, como atos legítimos desse processo de 

patrimonialização e da utilização da internet para promoção da participação social. 

Este trabalho busca apresentar um retrato sobre a mobilização desse grupo 

que é digital, mas que também acontece no âmbito da cidade, que tem 

características que se relacionam com outros grupos organizados, que é transitório 

para alguns, mas para outros é espaço vivo de discussão. Busca-se também refletir 

sobre a internet como um espaço de participação social, meio de comunicação que 

antes podia ser visto tão somente como um lugar de lazer, mas que agora emerge  

como um canal de diálogo entre comunidades e instâncias públicas. E esse novo 

sentido surge exatamente do uso cotidiano unido às vontades de lutar por direitos e 

causas específicas, algo que é potencializado pela característica de adaptabilidade 

desse meio de comunicação. 

E pensando especificamente sobre a mobilização desse grupo em Santo 

Ângelo, esta pesquisa trabalha contra a perecibilidade do meio digital. Vale aqui 
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considerar que se o grupo do Facebook for apagado não se terá mais acesso às 

discussões, ações, mobilizações in natura, pois esses arquivos digitais não 

permanecerão. Entretanto, com a realização deste trabalho, ainda se poderá ver um 

retrato do que lá aconteceu, a partir das coletas, análises e registros aqui feitos. 

Assim, inscreve-se essa mobilização no suporte físico, o papel, fazendo com que 

esses registros e as descrições desse processo de mudanças na interação 

comunidades-governos estejam disponíveis para quem interessar. 
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2 O PATRIMÔNIO CULTURAL E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NOS PROCESSOS 

DE PATRIMONIALIZAÇÃO 

 
 

 No primeiro momento dessa pesquisa é feito um apanhado de estudos que 

tratam sobre o patrimônio cultural, buscando entender as nuances dessa categoria. 

É através da observação de diferentes concepções que se constrói uma ideia 

patrimonial adequada ao que se vê em Santo Ângelo. É com essa base teórica que 

se passa ao entendimento das forças e usos que se enfrentam em torno de um bem 

patrimonial. Ainda, considera-se o processo de patrimonialização como uma 

instituição que se encontra entre as normativas estatais, que abre portas à 

preservação de bens patrimoniais, e a valoração que ocorre no interior das 

comunidades, de um bem como algo que as representam. E, de certa maneira, 

buscam-se formas de balancear esses opostos que se complementam na valoração 

patrimonial, passando pela educação patrimonial, a participação social e uma nova 

postura dos agentes patrimoniais, de entender as comunidades e suas memórias. 

 

2.1 Patrimônio cultural: em busca das diferentes concepções 

 Se o termo “Patrimônio” vem do latim patrimonium, que, para os antigos 

romanos, referia-se a tudo que pertencia ao pai de família, estando sob o domínio do 

senhor e podendo ser transmitido, com valor monetário ou não, em herança 

(POULOT, 2009, p. 16), incluindo pessoas (como mulher e filhos), posições e 

objetos, sem o sentido de excepcionalidade e de obra prima (FUNARI & 

PELEGRINI, 2006), esse sentido sofreu variações no tempo e no espaço. 

 Na Idade Média houve a inclusão do carácter religioso, que é simbólico e 

coletivo, diferente do aristocrático da Roma Antiga, de propriedade privada. Esse 
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momento inicia-se “com a difusão do cristianismo e o predomínio da Igreja a partir 

da Antiguidade tardia (séculos IV - V) e, em especial, na Idade Média (séculos VI - 

XV)” (FUNARI & PELEGRINI, 2006, p. 11). O entendimento de que a coletividade 

era integrante do universo patrimonial levou às pessoas a ideia de que não somente 

o objeto ou o lugar tinham importância patrimonial, uma vez os rituais que ali 

acontecem também eram relevantes. 

No Renascimento, a partir do pensamento humanista, o homem afastou-se, 

de certa maneira, do domínio da religião, passando a lutar pelos valores humanos. 

Assim, passou-se à recuperar ideias da Antiguidade Grega e Romana como forma 

de inspiração intelectual e política, negando as ideias religiosas de seus 

antecessores imediatos (FUNARI & PELEGRINI, 2006). Nessa vontade de inspirar-

se em um período passado, os humanistas começaram a ler obras antigas e a 

colecionar objetos e vestígios da Antiguidade, chegando a formar o que viria a ser 

chamado de “Antiquariado”. Os antiquários eram eruditos e colecionadores, que 

acumulavam fragmentos materiais do passado, e ainda organizavam documentos e 

dossiês com descrições e representações das antiguidades. Ainda se aponta para a 

existência de pesquisas de cunho patrimonial desenvolvidas por uma rede de 

antiquários de todas as nações da Europa, unidos por uma paixão pela Antiguidade 

e por antiguidades (CHOAY, 2006). Acrescenta Choay: 

Para os humanistas do século XV e da primeira metade do seguinte, os 
monumentos antigos e seus vestígios confirmavam ou ilustravam o 
testemunho dos autores gregos e romanos. Mas, dentro da hierarquia da 
confiabilidade, eles estavam abaixo dos textos, que conservavam a 
autoridade incondicional da palavra. Os antiquários, ao contrário, 
desconfiavam dos livros, principalmente quando escritos por ‘historiadores’ 
gregos e latinos. Para eles, o passado se revela de modo muito mais seguro 
pelos seus testemunhos involuntários, por suas inscrições públicas e 
sobretudo pelo conjunto da produção da civilização material. (CHOAY, 
2006, p. 63) 

Além disso, vale comentar um outro ponto das preocupações dos antiquários. 

A preservação, em especial para os franceses, não estava na conservação do 

monumento propriamente dito, e sim na organização iconográfica de livros, 

documentos e registros que falavam do bem patrimonial, sendo estes ilustrados com 

figuras. Tal prática se estendeu por três séculos, mas sem que a conservação 

material dos bens fosse considerada. Já os antiquários ingleses, meio século antes, 

observavam a questão de seus monumentos nacionais (CHOAY, 2006), buscando 

conservar a materialidade dos mesmos. 
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Entretanto, a fim de compreender a questão patrimonial na atualidade deve-

se atentar, em especial, para o momento no qual o patrimônio rompe com suas 

bases aristocráticas e privadas, na figura das coleções de antiguidades, e vira 

categoria que vem transformar a sociedade, com a formação dos Estados nacionais. 

Funari e Pelegrini (2006) tomam a França como exemplo de criação desse modelo 

patrimonial.  

A França era, antes da revolução de 1789, um reino de direito divino, 

conhecida como Filha Primogênita da Igreja, que se baseava na legitimação pela 

Igreja católica. O reino não tinha seus territórios centralizados e nele falavam-se 

diversas línguas. Com a Revolução Francesa, que destitui o rei e rompeu com a 

antiga estrutura de estado, emergiu a República, o sistema de governo que 

supostamente instituía o regime da igualdade civil entre governantes e governados. 

E assim, o novo regime “precisava criar os cidadãos, fornecer meios para que 

pudessem se comunicar entre si, para que tivessem um solo e uma origem 

supostamente comuns” (FUNARI & PELEGRINI, 2006, p. 15). A escola conseguiu 

aos poucos difundir o francês como língua nacional, esta que antes era a língua da 

elite, transmitindo também a ideia de uma origem comum, na figura dos gauleses. 

Territórios foram vendidos e cedidos a outras nações, centralizando a nação 

francesa no hexágono do continente europeu. 

Todavia, nem só de construção caracterizou-se a Revolução Francesa. Pode-

se dizer que, como resultado de um extenso processo, os revolucionários franceses 

assumiram uma postura de conservação do patrimônio nacional, incluindo aí bens 

que representavam o período medieval, sendo esse parte da história da nação 

(CHOAY, 2006), e renegando outros bens que seriam representantes de um 

passado que não desejavam lembrar. Uma das primeiras ações com vista nessa 

ideia foi, como relata Choay (2006), um dos primeiros atos jurídicos dos 

revolucionários, de 2 de outubro de 1979, que dizia respeito à colocar os bens do 

clero em disposição da nação, seguidos pelos bens do emigrados e os da Coroa. Tal 

ato trouxe problemas, uma vez que era preciso inventariar esses bens, categorizá-

los, conservá-los e, a partir do uso dos mesmos, levar um sentido à população. 

Nesse contexto, encontrou-se para esses bens nacionais “a saída mais fácil”: 

“vende-los aos particulares e recuperar a moeda sonante, de que o Estado 

revolucionário tanto precisava” (CHOAY, 2006, p. 100). 
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É também nas questões monetárias que, em partes, basearam-se os 

acontecimentos seguintes. Surge, a partir de 1792, a ideia de vandalismo ideológico, 

que se inicia com a destinação, ordenada por decreto, de bens relacionados à 

monarquia e igrejas do Antigo Regime para a fabricação de equipamento militar. Tal 

decreto culmina na aprovação e estimulação de destruição ou danificação do 

patrimônio nacional representativo do mesmo período (CHOAY, 2006). Segundo o 

depoimento de Vasari, parafraseado por Choay, isso “não se fez por ódio às artes, 

mas para insultar e destruir deuses pagãos” (CHOAY, 2006, 108). Foram, assim, 

atos de repúdio a um período que passou, que os revolucionários desejavam 

sobrepor com novas ideias de governo, e que, para tanto, sentiam a necessidade de 

destruir seus símbolos. 

Segundo Choay (2006), “como se notou, a destruição ideológica feita pela 

Revolução é iconoclasta” (p. 109). Desses acontecimentos alusivos à Revolução 

Francesa e na sua perspectiva em relação ao conceito moderno de patrimônio 

cultural fica a ideia de que “indivíduos e sociedades não podem preservar e 

desenvolver sua identidade senão pela duração e pela memória” (CHOAY, 2006, p. 

112). Mesmo o ato de destruir um certo passado é potência no estabelecimento de 

uma identidade. O Estado Moderno foi consolidado em cima dessa ideia, e de que o 

patrimônio assegura o sentido de nação e de pertencimento à essa. 

 Posteriormente à Revolução Francesa e à criação dos Estados nacionais, é 

possível apontar alguns momentos relevantes para a questão patrimonial na história 

mundial. São estes: a Revolução Industrial, a elaboração das primeiras legislações 

modernas de proteção ao patrimônio e a Segunda Guerra Mundial. 

 O advento da era industrial vem modificar o mundo através de uma 

transformação – e degradação – do meio ambiente e dos meios de produção. Os 

objetos que eram antes produzidos de maneira artesanal passaram a fazer parte de 

um processo industrial. O fazer manual trazia uma certa continuidade e 

homogeneidade ao mundo (CHOAY, 2006), uma vez que determinava o ritmo da 

vida, a arquitetura das cidades, o tempo que um produto levava para ficar pronto. 

Nessas mudanças, o monumento histórico também passou por uma nova 

determinação temporal. Se o patrimônio da Idade Média era próximo ao homem da 

Revolução Francesa, tanto que esse queria acabar com ele para poder promover 

mudanças, na Revolução Industrial, que marca a década de 1820, o sentimento 
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francês era outro: “o monumento histórico inscreve-se sob o signo do insubstituível; 

os danos que ele sofre são irreparáveis, sua perda irremediável” (CHOAY, 2006, p. 

136). Para os franceses, diante do progresso da industrialização, o patrimônio passa 

a ser símbolo da nação e a contar a história da mesma, o que os leva a promover 

uma concepção museológica. O monumento é um objeto concreto que deve ser 

preservado, mas, ainda assim, é passado. 

E assim, as primeiras legislações de proteção patrimonial foram formuladas 

como forma de proteger o patrimônio cultural do progresso trazido pela Revolução 

Industrial, que vinha acompanhado de riscos iminentes ao monumento histórico. A 

lei francesa de Proteção Patrimonial, de 1887, a primeira da Europa, serviu de base 

para que outras nações, inclusive o Brasil, repensassem a sua forma de preservar e 

conservar monumentos históricos. Essa normativa veio, assim, consagrar o 

monumento histórico. 

 A lei de 1887 começou a ser pensada em 1830, quando foi fundado o cargo 

de inspetor dos monumentos históricos, com a principal função de tombar os 

edifícios que fossem considerados como parte do patrimônio cultural da nação 

(CHOAY, 2006). Nesse sistema estavam incluídos o procedimento de tombamento e 

a autoridade do Estado, que centralizava (e centraliza) tal poder. A “legislação de 

1887 confirma a centralização, a unidade e a coerência da política francesa de 

conservação dos monumentos históricos, que se vê em seguida dotada de meios de 

ação próprios” (CHOAY, 2006, p. 148). Vem de uma necessidade de aprender a 

conservar esse patrimônio e efetivar essa proteção, ainda contanto com mão de 

obra especializada, sendo que no século XIX surgiram os arquitetos dos 

monumentos históricos, pessoas especializadas na prática de restaurar e preservar. 

Já a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente o seu final, em 1945, foi 

fundamental para interromper a relação entre patrimônio e nacionalismo. Isso 

acontece com a criação da ONU – Organização das Nações Unidas, e da UNESCO 

- Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Os 

horrores causados em nome do nacionalismo fascista e nazista, carregados de uma 

visão racista, fizeram com que o nacionalismo imperialista fosse mal visto, sendo 

que o racismo fosse atitude condenada mesmo em países democráticos, como 

Inglaterra e Estados Unidos, onde antes eram aceitos (FUNARI & PELEGRINI, 

2006). 
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Esse foi, portanto, um momento de emergência de novos agentes sociais. 

Povos que ainda eram colônia de outros países conseguiram independência, como a 

Índia, independente em 1947. Enquanto isso, nos países capitalistas desenvolvidos, 

observou-se o crescente desenvolvimento de movimentos sociais em prol dos 

direitos civis, de busca pelo reconhecimento das diversidades e minorias. Esses 

movimentos mostraram – e mostram - o quão uma nação não é uma só, não é 

constituída somente por uma identidade. Assim, no final da década de 1950, as 

legislações patrimoniais já consideravam a variedade de grupos sociais que se 

afastavam, em partes, da nacionalidade oficial, e também passaram a prover 

proteção a paisagens naturais, atentando para o patrimônio ambiental (FUNARI & 

PELEGRINI, 2006). 

A UNESCO firma, na sua convenção geral de 1972, o conceito de patrimônio 

mundial, cultural e natural, em meio à efervescência pela diversidade e por uma 

visão patrimonial e social que não fosse fundada no nacionalismo (FUNARI & 

PELEGRINI, 2006). Assim, constrói-se a ideia de que algo pode ser relevante como 

patrimônio da humanidade, pertencente aos povos de todo o mundo, relevante para 

a história de todos, e não somente de uma nação. Essa convenção é subscrita por 

mais de 150 países. A partir daí, os sítios que trazem o emblema de patrimônio 

mundial tornam-se um atrativo cultural e econômico, firmados pela atividade 

turística, mas também pelo pensamento que algo pode ser importante para a 

sociedade humana, representante de seu passado e evolução. 

Em uma perspectiva história, até o momento aqui tratado, as legislações 

patrimoniais atentam-se à sua faceta material: o monumento, o edifício, a peça de 

relevância representativa, a riqueza natural. Após a Segunda Guerra Mundial, 

perante essa mesma efervescente representação da diversidade dos povos, emerge 

a noção de imaterialidade do patrimônio cultural. Nesse processo: 

A noção de preservação passava a incorporar um conjunto de bens que se 
repetem, que são, em certo sentido, comuns, mas sem os quais não pode 
existir o excepcional. [...] Uma paisagem não é apenas um conjunto de 
arvores, montanhas e riachos, mas sim uma apropriação humana dessa 
materialidade. Assim, compõem o patrimônio cultural não apenas as 
fantasias de carnaval, como também as melodias, os ritmos e o modo de 
sambar, que são bens imateriais” (FUNARI & PELEGRINI, 2006, p. 25) 

 O anseio de trazer o imaterial para a categoria do patrimônio tem marco no 

ano de 2003, quando foi assinada a “Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 
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Cultural Imaterial” da UNESCO. A ideia de preservação do patrimônio imaterial já 

aparecia em outros textos da UNESCO, tais como na “Recomendação sobre a 

salvaguarda da cultura tradicional e popular”, de 1989, na “Declaração Universal 

sobre a Diversidade Cultural”, de 2001, e na Declaração de Istambul, de 2002. 

Esses documentos, em especial o de 2003, são formas de firmar que as nações 

deveriam considerar a diversidade social em suas legislações. A Declaração de 

2003 foi ratificada pelo Brasil em março de 2006, mas, antes disso, em 2000, já se 

observava esse tema nas políticas de preservação governamentais, quando foi 

gerado o mecanismo de proteção do “Registro de Bens Culturais Imateriais”.  

Essas mudanças nas legislações provocaram também importantes variações 

conceituais ao patrimônio, das quais serão destacadas as que mais contribuem com 

o problema e objeto desta pesquisa. 

Françoise Choay (2006) afirma o patrimônio ligado à ideia de monumento 

histórico como um dos “personagens da alegoria” patrimonial, mas que, a partir de 

uma função antropológica, não seria somente uma representação de um tempo, um 

meio que levaria a uma informação, mas sim uma forma material de se tocar em 

uma memória viva. Aí se encontraria a essência do monumento, que é levar os 

indivíduos à experienciar o tempo passado: “o monumento assegura, acalma, 

tranquiliza, conjurando o ser do tempo. Ele constitui uma garantia das origens e 

dissipa a inquietação gerada pela incerteza dos começos” (CHOAY, 2006, p. 18). 

Além disso, Choay vê o patrimônio cultural como uma categoria que, perante as 

características multiculturais e de diversidade identitária, remete a um norteador de 

valores para a sociedade:  

A expressão designa um bem destinado ao usufruto de uma comunidade 
que se ampliou a dimensões planetárias, constituído pela acumulação 
contínua de uma diversidade de objetos que se congregam por seu passado 
comum [...]. Em nossa sociedade errante, constantemente transformada 
pela mobilidade e ubiquidade de seu presente, ‘patrimônio histórico’ tornou-
se uma das palavras-chave da tribo midiática. Ela remete a uma instituição 
e a uma mentalidade. (CHOAY, 2006, p. 11) 

Jean-Louis Tornatore (2009) apresenta o patrimônio cultural a partir de sua 

visão antropológica. Critica a “pretensão” francesa em acreditar ter criado o próprio 

sentido de patrimônio, e pontua sua inquietação perante a contradição da tradição 

na França, que se origina de uma concepção hierarquizada e elitista de cultura que 

compreende a elevação do indivíduo através da mesma e que destaca como cultura 
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apenas as “mais altas obras do espírito humano ” (TORNATORE, 2009, p. 7). Nessa 

posição, o autor defende a inclusão, na Legislação nacional, das questões 

apresentadas pela UNESCO sobre o patrimônio imaterial, estas que destacam as 

expressões culturais tradicionais e populares, buscando a propriedade intelectual e a 

proteção econômica para grupos sociais. 

Tais pontos são trazidos como forma de mostrar que Tornatore trata as 

questões patrimoniais a partir de uma visão que não parte de ideias pré-concebidas, 

propondo uma visão do patrimônio cultural calcada na antropologia. Seguindo a luz 

de Hartog (2003 apud TORNATORE, 2009), ele afirma que o patrimônio celebra o 

passado, mas não é o passado, e sim a presença do mesmo no presente, sendo “a 

maneira pela qual as coisas do passado nos são apresentadas” (TORNATORE, 

2009, p. 19); e acrescentando que essa presença é organizada pelas comunidades, 

sendo essa uma forma delas entenderem e construírem suas identidades e se 

situarem no tempo presente. Vale aqui falar sobre o termo “comunidade” e como é 

tido nesse trabalho. Aqui, comunidade refere-se à um grupo de pessoas que 

compartilham um interesse, uma causa, um pensamento (FICHTER, 1973). Não se 

atem tanto às proximidades geográficas, e sim às proximidades de interesses. O 

grupo que se organiza para pedir a proteção do patrimônio cultural santo-angelense 

é uma comunidade conectada por esse interesse de preservação. Já as pessoas 

que compartilham dessas ideias e viram membros do Defenda Santo Ângelo! Quero 

nossa História Viva! formam uma comunidade virtual (LÉVY, 2007), com pessoas 

que dividem essas causas sociais e potencializam o grupo com o uso do meio 

digital. Já quando aqui se fala de uma “comunidade santo-angelense” refere-se ao 

grupo de pessoas que mora em Santo Ângelo, relacionados por uma característica 

geográfica. 

Tornatore, assim, defende que, no contexto da França atual, o patrimônio 

cultural teria, para as comunidades, um espírito distinto daquele vinculado ao 

desenvolvimento da representação de nação, no sentido do Estado moderno (onde 

se entendia o patrimônio como identitário, territorial e símbolo de modernidade). O 

patrimônio, então, representa uma ruptura com o passado, que, a partir desse 

momento, não é mais símbolo da nação. Isso também tem gerado, segundo 

Tornatore (2009, p. 16), o que Pierre Nora, nos anos 1970-1980, chamava de 

“proliferação patrimonial”, relacionado, então, com o suposto exagero de dispositivos 
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de gestão patrimonial praticado pelo Estado. Mas, por outro lado, em paralelo a 

essas práticas, observa-se uma emergência de memórias particulares, dos 

indivíduos, ocorrendo, neste ponto, “uma descentralização da decisão e uma baixa 

iniciativa do Estado em proveito das coletividades locais e territoriais, e de outra 

parte, uma setorização de identidades associadas” (TORNATORE, 2009, p. 17). 

Nesse contexto, o patrimônio não é mais representativo da totalidade da nação, mas 

sim se encontram diversos patrimônios representativos de determinadas 

comunidades, ainda que as normativas estatais não consigam gerir essas 

vivacidades de maneira efetiva. Usa-se aqui o panorama da França como exemplo e 

norteador, mas esse ”pobre diálogo” repete-se, de certa maneira, no âmbito 

brasileiro, como se pode ver na patrimonialização em Santo Ângelo, pois poderá ser 

visto posteriormente que em alguns momentos o governo municipal busca 

desconsiderar, com algumas ações, uma parte do passada santo-angelense, 

elevando somente os referenciais missioneiros, e não os do período das imigrações 

europeias. 

É nesse cenário que Tornatore afirma suas concepções patrimoniais, 

considerando os problemas da normativa francesa em analisar as práticas culturais 

populares, localizando nessas o patrimônio imaterial e os novos sentidos do 

patrimônio, diferenciados de uma noção totalizante, de uma nação, e mais próximos 

aos coletivos. Assim, o patrimônio é o passado no presente, a representação hoje do 

ontem, e também se refere aos saberes, “que possuem a particularidade de fazer 

retornar as coisas do passado para inventar um futuro – um passado celebrado é um 

passado que se torna factível para o futuro” (TORNATORE, 2009, p. 20). 

E assim, como foi visto, Tornatore (2009) e Choay (2006) consideram o 

patrimônio cultural como uma forma de passado no presente, entretanto, 

desenvolvem tal conceito de maneiras distintas. Enquanto Tornatore fala do 

imaterial, do coletivo que faz o passado retornar, para Choay essa percepção está 

atrelada à materialidade. O monumento é testemunha do passado, e deve ser 

conservado e preservado para estar “vivo” no presente, possibilitando que os 

indivíduos possam presenciar o passado (CHOAY, 2006). De certa maneira, essas 

duas concepções coexistem em Santo Ângelo, uma vez que o coletivo, a 

comunidade santo-angelense, ampara o passado, conhecendo sua história, 

mantendo tradições, como o uso de sociabilidade do espaço do Centro Histórico, e  
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até na própria representação física da diversidade cultural que ali existe. Entretanto, 

também é importante que o monumento seja preservado, bem como o seu entorno,  

pois assim é possível que as pessoas, e aí não falando somente dessa comunidade, 

acesse e “re-acesse” o passado e experimente a sensação que era estar ali nesses 

outros tempos. 

O patrimônio, e também os processo de ativação patrimonial, são, para Prats 

(2006), meios que tem a função de consagrar discursos identitários, no âmbito 

nacional, regional ou local. Assim, patrimônio é visto a partir de uma relação de 

poder, um processo de seleção de bens que serão classificados, e que serão 

preservados, conservados. Isso ocorre por meio de um processo de seleção “que 

conduz necessariamente à formação de discursos patrimoniais, tradicionalmente 

destinados a manter e sacralizar versões ideológicas da identidade (das 

identidades)5” (PRATS, 2006, p. 72). Essas escolhas são feitas pela comunidade 

científica, mas também pelo consenso social, em uma situação de enfrentamento de 

opiniões.  

Aliás, acrescenta Prats (2006), as relações de poder que se estabelecem em 

torno de bens patrimoniais não estão somente na dicotomia entre comunidade 

científica e consenso social, mas também na hierarquia que aponta agentes 

relacionados às instancias governamentais que têm poder de institucionalizar bens 

patrimoniais. Assim, Prats (1998) afirma que esse poder está, em primeira instância, 

nos poderes constituídos, os governos; em segunda instância, no poder político 

informal, na figura da oposição política; e, em terceira instância, na sociedade civil, 

nos agentes sociais diversos, quando contam com algum suporte do poder 

constituído. 

O patrimônio cultural é, assim, uma invenção e uma construção social, 

usando termos que poderiam ser contrapostos, mas que funcionam a partir de um 

mesmo processo. O processo de invenção estaria conectado à geração de discursos 

sobre a realidade, enquanto a construção social remete aos processos de 

legitimação, de assimilação desses discursos. Isso justifica-se no fato de que 

“nenhuma invenção adquire autoridade se não for legitimada como construção social 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Tradução livre da autora. Texto original: “que conduce necesariamente a la formación de discursos 
patrimoniales, tradicionalmente destinados a sostener y sacralizar versions ideológicas de la identidad 
(de las identidades)” (PRATS, 2006, p. 72). 
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e nenhuma construção social se produz instantaneamente sem um discurso prévio 

inventado6” (PRATS, 1998, p. 64). 

Prats vê a questão patrimonial a partir de pares que se complementam: 

invenção + construção social e comunidade científica + consenso social. Ainda 

assim, ele apresenta uma visão do patrimônio (em especial, no caso do patrimônio 

local) a partir de uma dinâmica cultural que o torna um instrumento social a serviço 

das comunidades (PRATS, 2005). E, por mais que ele considere os bens materiais 

como referenciais do tempo passado, o autor se atenta às pessoas, aos saberes, ao 

conhecimento que o patrimônio traz, como forma de transformá-lo em poder, seja 

econômico ou identitário (PRATS, 2005). Esse pensamento não parte tanto do 

patrimônio imaterial, mas sim de uma valorização das comunidades. 

Enfatizando a importância de uma análise específica por parte do cientista 

social, quando integrado a um processo de patrimonialização, Prats afasta suas 

ideias do sentido de patrimônio como símbolo, como referente, e o trata como 

potência presente. Essa presença é diferente da apresentada por Choay, que trata 

da materialidade. Para Prats, “nossa herança, nosso verdadeiro patrimônio como 

espécie, está constituído pela acumulação da experiência cultural humana em toda 

sua profundidade e diversidade, e é uma herança irrenunciável, da qual, por outra 

parte, estamos vivendo7” (PRATS, 2005, p. 23). 

A partir da observação dos conceitos de patrimônio trazidos por diferentes 

autores é possível identificar pontos de aproximação e de distinção, a uma 

concepção de patrimônio cultural envolvida no processo de patrimonialização do 

Centro Histórico de Santo Ângelo. É recorrente o pensamento do patrimônio cultural 

como o passado que se faz presente. Aqui se atenta à nuance dessa visão que traz 

o patrimônio como a forma que o passado que faz presente na atualidade 

(TORNATORE, 2009), sendo que essa presença é organizada, inicialmente, pelas 

comunidades, e não pelas instâncias políticas. Assim é estruturada uma outra 

dimensão do patrimônio cultural, esta que fala da dicotomia entre o poder político 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Tradução livre da autora. Texto original: “que ninguna invención adquiere autoridade hasta que no 
se legitima como construcción social y que ninguna construcción social se produce espontáneamente 
sin un discurso previo inventado” (PRATS, 1998, p. 64). 
7 Tradução livre da autora. Texto original: “Nuestra herencia, nuestro verdadeiro patrimonio como 
especie, esta constituido por la acumulación de la experiência cultural humana en toda su 
profundidad y diversidad y es una herencia irrenunciable, de la que, por outra parte, estamos vivendo” 
(PRATS, 2005, p. 23). 
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organizado, com suas normativas, e as comunidades, que passam por processos 

empíricos e práticos de valoração de bens patrimoniais e de uso dos mesmos. É na 

instância das comunidades, dos grupos, dos coletivos, que se apoiam os conteúdos 

seguintes desse estudo, tendo em mente que é a partir de memórias que os 

indivíduos “elevam” determinados bens, afixando-se a eles como representantes de 

suas identidades (PRATS, 2005). 

O caso de Santo Ângelo ainda traz essa quebra da conexão entre patrimônio 

e identidade nacional. É claro que o passado jesuítico faz parte da história brasileira 

e é presente, ainda mais, no contexto do sul do país. Entretanto, a história nacional 

não traz tanto esse referencial, até por estar mais próxima ao passado de 

colonização portuguesa, sendo que o período jesuítico se dá em investidas 

espanhola. Claro que se pode defender uma proximidade identitária do Rio Grande 

do Sul com países vizinhos de origem espanhola, como Uruguai e Argentina, ou 

ainda que o Centro Histórico da cidade é vestígio do período de imigrações 

europeias para o Brasil, o que ampararia a identidade de uma sociedade formada 

por colonizadores, mas, defende-se e se observa que, em Santo Ângelo, a figura é 

outra. É uma vontade de preservação de um patrimônio que é de uso cotidiano, de 

convivência da cidade. Também é atividade turística. Ora, não se vai visitar Santo 

Ângelo por seu (pretendidos) arranha-céus, mas sim pela presença desses 

passados, que são impressão da formação dessa comunidade. E essas pessoas se 

alimentam, bebem dessa fonte memorial, e fazem novos usos cotidianos desse 

espaço. 

 

2.2 Os usos do patrimônio: entre as comunidades, o mercantilismo cultural, a 
patrimonialização e a preservação 

O patrimônio cultural é uma categoria que está entre a sociedade (que usa tal 

patrimônio como recurso), o poder público (que o legitima), e o poder econômico 

(que o vê a partir de seu valor de troca, podendo este estar na sua conservação ou 

na sua destruição), ainda que, por vezes, os dois últimos se mesclem. É nesse 

campo de embates que os processos de patrimonialização são construídos, e é o 

enfrentamento entre esses atores que, também, observa- se na patrimonialização do 

Centro Histórico de Santo Ângelo. 
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Ainda, o patrimônio está relacionado à qualidade de vida e ao equilíbrio 

harmonioso das sociedades (ARANTES, 2006), sendo também um recurso 

simbólico na construção de sentidos de lugares, de identidades culturais e da cultura 

pública, podendo, ainda, ser potência econômica, sem que isso exclua os outros 

valores. Arantes (2006) diz que o “patrimônio urbano é bom para o desenvolvimento 

sustentável, para as festas, para a civilidade e, também, porque não, para os 

negócios” (p. 432). É nessa perspectiva que quando se fala aqui de “usos do 

patrimônio” quer-se fixar os bens como integrados à sociedade, e não como algo 

externo a ela, que se sobreponha, e, assim, que fique aos olhos dessa sociedade 

meramente como um suposto “espetáculo” de fins turísticos e comerciais, e não um 

espaço de uso e de experimentação. Ainda, pensando na perspectiva dos processos 

de patrimonialização: 

Esses usos sociais correspondem aos modos socialmente construídos para 
a participação da sociedade em geral na identificação, conservação, estudo 
e difusão dos bens que configuram a sua identidade. Isso implica que a 
população se sinta identificada com os elementos a serem conservados, 
que se reconheça neles, para que eles se tornem, de fato, representativos 
dela e para ela. O reconhecimento do pertencimento coletivo dos bens 
acarreta esforços comuns para sua conservação e, quanto mais coletivo e 
representativo eles forem, mais protegidos estarão. (ZANIRATO, 2009, p. 
139) 

Agora, pensando na patrimonialização, em um sentido conceitual mas 

também estratégico, esse é processo que envolve a valoração de bens, promovendo 

a ativação dos mesmos. O termo “ativação” se refere aos diferentes modos que um 

bem patrimonial pode ser ativado, “transformado” em patrimônio. Tal ativação é 

baseada em três princípios, segundo Prats (2006): o objeto, o lugar e a 

manifestação. Objetos são os museus, as coleções, delimitados a partir de um 

significado compartilhado; os lugares designam os monumentos e os espaços 

naturais que têm na unidade material do bem todo o seu significado e carga 

simbólica; e as manifestações falam dos referentes patrimoniais que existem a partir 

da produção ou representação, como é o caso das tradições culturais, das 

celebrações, dos modos de fazer, dos bens classificados como imateriais e das 

pessoas conectadas à eles. 

Não se pode deixar de perceber que, na atualidade, vive-se um momento de 

indústria cultural (CHOAY, 2006) e de mercantilização do patrimônio cultural 

(PRATS, 2006). Sobre o patrimônio cultural em um contexto de indústria cultural, 

Choay (2006) afirma que é possível relacionar o surgimento de tal conceito, 
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inicialmente, à convenção da UNESCO de 1972, que difunde uma mundialização 

dos valores e das referências, em uma perspectiva de um patrimônio que é de 

todos. Em um segundo momento, tal indústria cultural verifica-se na possibilidade de 

expansão do campo cronológico no qual se compreende o patrimônio, processo 

desencadeado pelas descobertas da arqueologia e pelo refinamento do projeto 

memorial das ciências. Por fim, a indústria cultural é observada na democratização 

do saber, conceito herdado do patrimônio como instrumento de consolidação da 

nação, em um perspectiva de que o saber deve estar ao alcance de todos, e que 

incentive a busca pelo turismo cultural. 

Nessa perspectiva, Choay (2006) visualiza que o contexto de indústria cultural 

faz com que o patrimônio cultural fique dividido entre dois sentidos. Um seria seu 

sentido tradicional, de passado que se faz presente, sendo fonte de saber e 

conhecimento para os indivíduos. Outro seria o patrimônio como produto cultural, no 

qual ele é vendido como mercadoria, em uma comparação que poderia aproximar 

um museu de um parque de diversões8. E, assim, o patrimônio é levado a uma 

metamorfose, na qual o seu valor de uso é convertido em valor econômico, gerando 

uma exploração dos bens patrimoniais, orquestrada por empreendimentos públicos 

e particulares, e que podem representar um risco ao patrimônio histórico, dado que 

ele precisa sofrer as “metamorfoses” para atender ao consumidor visitante. Sobre 

essa prática, Choay (2006) afirma que: 

O edifício entra em concorrência com um espetáculo ou um ‘evento’ que lhe 
é imposto, em sua autonomia. Associam-se exposições, concertos, óperas, 
representações dramáticas, desfiles de moda ao patrimônio histórico, que 
os valoriza; este, por sua vez, pode, em decorrência dessa estranha relação 
antagônica, ser engrandecido, depreciado ou reduzido a nada. (CHOAY, 
2006, p. 217) 

Em contraponto a esse processo de indústria cultural, há casos de processos 

de patrimonialização em que a espetacularização pode reavivar a memória e a 

ativação patrimonial. Esse foi o caso do Alto forno de Uckange9, analisado por 

Tornatore (2009), onde o “espetáculo” ganhou um sentido distinto, sendo o valor 

artístico uma forma de fundar o monumento, fazendo dele um patrimônio. Tal bem, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Afirmação alusiva à citação que Choay faz à um discurso do Ministro do Turismo francês, em 9 de 
setembro de 1986: “nosso patrimônio deve ser vendido e promovido com os mesmos argumentos e 
as mesmas técnicas que fizeram o sucesso dos parques de diversão” (CHOAY, 2006, p. 211) 
9 Um alto forno é um elemento central de uma usina siderúrgica, uma estrutura de metal de grande 
extensão. O caso em questão fala do auto forno localizado na cidade de Uckange, desativado em 
1991, e inscrito, junto a edifícios e máquinas da cadeia de produção da usina, no inventário 
suplementar dos monumentos históricos desde 1995. 
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de importância social e histórica, estava “adormecido”, suas estruturas não eram 

observadas, não funcionavam nem como produto cultural nem como fonte de 

reconhecimento. A administração pública local iniciou um projeto onde Claude 

Lévêque, artista francês de renome internacional, projetou uma obra sua sobre o 

monumento, projeto financiado por diversos órgãos governamentais franceses, além 

do Fundo Europeu. Assim, em outubro de 2007, 12 anos após essa estrutura ser 

inscrita no inventário nacional, a exposição foi inaugurada. Ainda que fosse uma 

exposição artística, o alto forno tinha outra função: durante o dia era possível 

participar de uma visita guiada às instalações, conduzida por siderúrgicos 

aposentados que trabalharam no local. No período da noite, a exposição da obra 

sobreposta acontecia. Essas duas faces do monumento complementavam-se 

mutuamente. Entretanto, um foi a condição do outro: sem a obra de arte não haveria 

objeto de história, sendo que “a monumentalização procede de um trabalho de 

imaginação no sentido da produção de uma imagem do patrimônio” (TORNATORE, 

2009, p. 12). 

Entretanto, essas duas faces do alto forno de Uckange enfrentaram-se em 

uma relação de disputas. O artista não compreendeu os indivíduos que queriam 

organizar visitas guiadas ao espaço, e a comunidade relacionada ao alto forno 

sentiu-se excluída. Além desse ponto, a comunidade contestou os custos da 

realização da obra, ainda mais no contexto socioeconômico em que a cidade se 

encontrava, que, segundo Tornatore (2009), o qual não era favorável. Ainda assim, 

tal caso mostra que o referencial patrimonial por si só, como vestígio do passado, 

não é patrimônio, pois “considerar o patrimônio como vestígio, não é mais do que 

cumprir a metade do caminho”; para que exista essa presença viva, “é preciso seguir 

na vida da imaginação: sem imaginação, não há patrimônio” (TORNATORE, 2009, 

p. 13). 

Já Prats vai ver esse processo de uma suposta espetacularização de maneira 

distinta quando fala da mercantilização do patrimônio cultural. Tal mercantilização 

mostra-se, principalmente, na indústria do turismo a sítios históricos, museus, 

monumentos, em interesses que passam pela curiosidade ao passado, até ao lazer 

propriamente dito. O crescimento desse interesse turístico é, para Prats (2006), uma 

consequência do aumento da capacidade aquisitiva dos indivíduos, bem como fruto 

da instituição do tempo livre nas legislações trabalhistas. Tal uso movimenta a 
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economia em torno de bens patrimoniais, sendo assim uma forma de subsistência 

econômica tanto para o governo como para as comunidades. Assim, os bens 

patrimoniais passam por alterações a fim de se adequarem a novas demandas, algo 

que Prats não vê de maneira tão degradante quanto Choay, pois verifica que nessas 

alterações formam-se, muitas vezes, oportunidades de subsistência para as 

comunidades com o uso proveitoso do patrimônio (PRATS, 2006).  

Prats (2006) ainda afirma que um dos modos de medir a eficácia da ativação 

simbólica de um bem patrimonial pode ser através da aceitação do público, em 

especial nas atrações turísticas, de acordo com o número de visitantes. Ainda assim, 

observa-se um panorama onde “as ativações patrimoniais passam, de certo modo, 

de um refletir nossas diferentes identidades, para um refletir as diferentes 

identidades dos outros10” (PRATS, 2006, p. 74), o que pode criar um problema 

identitário a partir de uma banalização excessiva. Isso porque “ainda que o 

patrimônio não seja a identidade, não há que duvidar que seus referentes 

mantenham um caráter de sacralidade para o grupo11” (PRATS, 2006, p. 78). 

É pela existência dessa linha tênue que Prats fixa a importância que as 

memórias das comunidades estejam no fundamento de uma ativação patrimonial. O 

que torna um bem relevante, e o processo de patrimonialização bem-sucedido aos 

moldes do mercantilismo patrimonial, em especial no âmbito local, são as memórias 

das comunidades e a presença dessas no “espetáculo patrimonial”. Mais ainda, “no 

âmbito local, o ideológico se torna vivencial [...] e isto nos revela a verdadeira 

natureza do patrimônio local, que se baseia na memória12” (PRATS, 2005, p. 26). 

Mas, atesta o autor, essas memórias são coletivas, são construções sociais: “a 

memória, em todos os casos, é mutável, seletiva, diversa, contraditória e relativa às 

situações, interesses e inter-relações do presente13” (PRATS, 2005, p. 26), ainda 

que constituam um conjunto de discursos da comunidade sobre a comunidade. É a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Tradução livre da autora. Texto original: “las activaciones patrimoniales pasan, en certo modo, de 
reflejar los distintos nosotros de nosotros a reflejar el (o los) nosostros de los otros” (PRATS, 2006, p. 
74). 
11 Tradução livre da autora. Texto original: “Aunque el patrimonio no sea la identidade, no hay que 
olvidar que sus referentes mantienen un carácter de sacralidad para el grupo” (PRATS, 2006, p. 78). 
12 Tradução livre da autora. Texto original: “en el ámbito local, por decirlo así, lo ideológico se torna 
vivencial [...] y esto nos revela la verdadeira naturaliza del patrimonio local, que se basa en la 
memoria” (PRATS, 2005, p. 26) 
13 Tradução livre da autora. Texto original: “La memoria es cambiante, selectiva, diversa, incluso 
contradictoria y relativa en todo caso a las situaciones, interesses e interrelaciones del presente” 
(PRATS, 2005, p. 26). 
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partir dessa memória que a comunidade irá determinar a quais referentes 

patrimoniais ela irá fixar seus discursos identitários. E aqui, retomando o patrimônio 

como um campo de embate de poderes, fixam-se, nessas memórias, uma forma de 

proteção das comunidades:  

Isso confere aos processos de patrimonialização, em um nível local, um 
potencial de reflexidade e de complexidade dialética na formalização dos 
discursos muito maior do que em qualquer outro nível, assim como uma 
ampliação na margem de manobra para refletir uma realidade igualmente 
multifacetada e mutante. [...] A valoração e ativação dos referentes 
patrimoniais não corresponde à população, mas aos poderes locais, que se 
veem forçados a refletir as sensibilidades majoritárias da população e a 
seguir com o processo, com riscos de perder apoios políticos (eleitorais ou 
clientelistas, ou de ambos), o que raramente acontece.14 (PRATS, 2005, p. 
26)  

Se o patrimônio cultural e, assim, os processos de patrimonialização 

encontram-se entre esses diversos poderes, fatores, diferentes memórias, como 

conduzi-los de maneira à equilibrar esses opostos? Assim, observa-se a 

necessidade de uma participação da sociedade e de uma mudança na maneira de 

administrar normativamente os processos de patrimonialização. 

E essas mudanças partem de todos os fatores da “equação patrimonial”. 

Firma-se isso porque, apesar dos usos do cotidiano – para a harmonia de 

sociedades, a formação de identidade, o acesso ao passado – que são próximos às 

comunidades, as pessoas tendem a pensar que patrimônio cultural é algo ligado às 

elites sociais e intelectuais (ZANIRATO, 2009), e não a si próprias. A noção de 

patrimônio também é vista como algo que depende de um sentido de 

monumentalidade, e que independe de elementos mais vívidos, como são os 

fazeres, as celebrações, os costumes. Na contramão desse hábito, Zanirato (2009) 

afirma que a participação social é premissa para a sobrevivência patrimonial, que 

um bem patrimonial só sobreviverá se sua importância for compreendida pela 

sociedade. Entretanto, afirma Arantes (2006), a preservação, em termos de recursos 

financeiros para a sua efetivação, depende, em sua maior parte, do governo, e que 

esses investimentos só serão bem sucedidos se o valoração e a preservação que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Tradução livre da autora. Texto original: “Esto confiere a los procesos de patrimonialización a nivel 
local un potencial de reflexidad y complejidad dialéctica en la formalización de los discursos mucho 
mayor que la de cualquier otro nivel, así como un amplio margen de maniobra para reflejar una 
realidad asimismo igualmente poliédrica u cambiante. […] La puesta en valor y activación de los 
referentes patrimoniales no corresponde a la plobación, sino a los poderes locales, pero estos 
poderes se ven forzados a reflejar las sensibilidades mayoritarias de la población al respecto y darle 
curso, so pena de perder apoyos políticos (electorales o clientelares, o de una y otra condición a la 
vez), lo cual raramente se pueden permitir” (PRATS, 2005, p. 26). 
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envolve os bens forem uma ação compartilhada com a sociedade civil. 

Aliás, essa participação é prevista em lei, uma vez que a Constituição de 

1988 pontua que “o Poder Público com a colaboração da comunidade, promoverá e 

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

vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 

preservação” (BRASIL, 1988, Parágrafo 1o do artigo 216). Contudo, o que se 

observa é a situação da sociedade e, em especial, das comunidades, isentarem-se 

desses direitos e deveres, ainda que ocorram casos contrários, como em Santo 

Ângelo. Isso se dá por dois principais motivos, a partir do cenário brasileiro: uma 

visão instituída de que patrimônio deve estar sempre ligado ao progresso, e que as 

“coisas” do cotidiano cultural não devem estar contidas, salvo casos excepcionais, 

no arcabouço patrimonial. Esses dois motivos, somados a uma quase inação pública 

em processos de educação patrimonial, e a maneira pela qual foi organizada e 

normatizada a preservação no país, que centraliza as decisões em uma elite 

intelectual e cultural (ZANIRATO, 2009; ARANTES, 2006) reforçam a desvinculação 

social e esses pensamento das comunidades. 

Arantes (2006) afirma que esses confrontamentos intensificam-se, em 

especial, quando os usos cotidianos não podem coexistir com os usos econômicos. 

Assim, de um lado está a “alternativa de explorar as potencialidades de mercado do 

patrimônio edificado (seu valor de troca) e, de outro, a de facilitar os meios de sua 

apropriação pelos habitantes da cidade, em razão de sua utilidade e valor simbólico” 

(ARANTES, 2006, p. 431). E aí, exatamente, o que prevalece é o valor de troca, 

como acontece em diversos momentos do processo de preservação em Santo 

Ângelo, com o poder público dando preferencia à especulação imobiliária, quando o 

Legislativo Municipal toma a frente e propõe uma Legislação patrimonial, que seria 

uma forma adequada de defender os bens locais, mas que acaba sustentando 

interesses que não são calcados na preservação patrimonial e na identidade local. 

Assim, as comunidades veem-se distanciadas pela maneira que os processos 

são conduzidos e pela própria noção institucionalizada de patrimônio. Nessa 

perspectiva, o simples ato de incluir na Legislação o fator da participação social e de 

propor programas que coloquem esse trabalho coletivo na última ponta do processo 

não resolveriam a questão, pois geraria uma situação de participação com 

estranhamento. Ainda, sobre esses “estranhamentos” para com o patrimônio: 
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A identificação de itens culturais a serem protegidos e a implementação de 
procedimentos de proteção resultam de um processo de negociação 
complexo, e freqüentemente conflituoso, que envolve mediadores culturais, 
ou seja, agentes de políticas públicas (técnicos e burocratas) e agentes 
profissionais, políticos e empresariais. Esta é, portanto, uma atividade 
especializada - e não parte da cultura comum – que coloca em cena o 
Estado como representante do interesse público nos processos de 
construção de representações simbólicas da nação e da identidade dos 
grupos que a formam. (ARANTES, 2006, 426) 

Na contramão, ainda que não represente uma constante da sociedade e, em 

especial, das comunidades populares no Brasil, a partir da década de 1980 observa-

se uma pressão e mobilização da sociedade civil e de grupos organizados por 

garantir um lugar mais representativo nas decisões publicas, não somente referentes 

ao patrimônio cultural. Entretanto, o que se observa é que muitas comunidades 

ainda seguem com o pensamento de que patrimônio deve vir "de cima", e por isso, 

em alguns casos, se isentam dessas decisões. Acontece, ainda, que alguns grupos 

organizados tomam esse espaço e "falam" pelas comunidades, ação que, por vezes, 

pode vir com objetivos negativos e discursos inventados. Entretanto, essas ações 

também podem acontecer de maneira positiva, como é o caso do “Defenda Santo 

Ângelo! Quero nossa História Viva!” em Santo Ângelo, onde alguns membros do 

grupo assumiram esse protagonismo patrimonial, mas buscando integrar a 

comunidade, promover a educação patrimonial e alcançar a patrimonialização que 

represente esse grupo maior. 

Então, a proposta de incluir a participação social nas decisões que versam 

sobre preservação patrimonial passa por um caminho de mudanças no pensamento 

que as pessoas e as comunidades têm sobre patrimônio social, o que necessita de 

ações de educação patrimonial, e também por modificações no modo normativo de 

conduzir os processos patrimoniais. Isso porque esses propõem uma participação 

que não é efetiva, o que acaba fazendo um mal duplo, pois seguem incutindo nas 

comunidades o pensamento de que o patrimônio é distante, e também não 

promovem uma colaboração efetiva. Logo:  

As lutas pela conservação do patrimônio natural e cultural requerem a 
mudança dessas concepções. Isso demanda políticas de valorização da 
natureza e da memória. Políticas que deem sentidos diferentes aos lugares 
conservados mediante investimento público, que não podem ser destinados 
à contemplação, ou à exploração mercadológica, mas ao usufruto da 
população contribuinte. A garantia dos usos sociais do patrimônio requer 
uma gestão adequada desses bens, a defesa da aplicação de políticas 
públicas adotadas por ações compartilhadas. (ZANIRATO, 2009, p. 145) 
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Essas mudanças, tem-se por hipótese, é o que se está observando no 

processo de patrimonialização do Centro Histórico de Santo Ângelo, por intermédio 

da organização social de uma comunidade na rede social Facebook, e em outras 

formas de agregação e de proposição de demandas. São novas possibilidades de 

participação social que são tomadas por atores sociais como instrumento para dar 

voz à uma comunidade. 

Nessas vontades institucionais de ter a participação da sociedade nas 

decisões patrimoniais observa-se também uma necessidade de alterações no modo 

de atuação dos profissionais do patrimônio, que podem promover essa integração. 

Para citar um exemplo desse tipo de profissional, tem-se o caso do Castelo de 

Luneville, analisado por Tornatore (2009), onde as diferentes nuances de um bem, 

que pode ser patrimonial ou não, só aparecem quando existe uma real sensibilidade, 

por conta do profissional, acerca das estreitas, e muitas vezes não precisas ou 

explícitas, vinculações entre comunidade e o bem. 

 O Castelo de Luneville, explica Tornatore (2009), está localizado na Lorena, 

região do nordeste da França, em Luneville, próximo a Nancy. O local foi residência 

dos últimos Duques da Lorena, em período anterior à reanexação do Ducado à 

França, em 1766. Possui valor histórico, e também patrimonial, por ser considerado 

uma das mais grandiosas construções arquitetônicas do século XVIII na Lorena, 

frisando que foi, ainda, reconstruído entre 1703 e 1723, seguindo a inspiração 

arquitetônica do Palácio de Versalhes, fato que o fez ser apelidado de Versalhes de 

Lorena (TORNATORE, 2009). Ainda que essa relevância já fosse considerada, o 

castelo ainda não era registrado como patrimônio francês. 

Os acontecimentos narrados por Tornatore baseiam-se, em especial, em 

pesquisa coletiva que o autor orientou, observando os eventos que se sucederam a 

partir do incêndio acidental que atingiu o castelo, em 2003, sob a ótica de um caso 

de emoção patrimonial. Tal pesquisa atenta-se às noticias, eventos, mas, 

principalmente, às cartas de apoio ao castelo e à comunidade que se organizou em 

torno dele. 

Como é relatado, o castelo estava ocupado pelo museu da cidade e pela sede 

de um regimento do exército, sendo, para os locais, não somente um monumento, 

mas um espaço de convivência, local de eventos importantes para a comunidade, 

famílias e indivíduos, uma vez que ali eram realizados casamentos, batizados, entre 
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outros, o que o tornou uma espécie de “casa do povo”. Esse espaço ainda se 

destacava perante a economia local, que estava em recessão por conta do 

fechamento de indústrias da região. 

Mas, um incêndio atingiu o museu, o que fez com que se perdesse a maior 

parte de suas coleções, dentre essas as faianças, referencial para os habitantes 

locais. O setor militar foi destruído, incluindo uma galeria que mostrava o passado 

militar de Luneville, e ainda, boa parte da biblioteca foi atingida, essa que contava 

com mais de 8000 obras. Assim, observa-se que o acontecido trouxe um impacto 

patrimonial para a localidade, mas também para a nação. Entretanto, o que o 

Tornatore busca destacar não é a perda do monumento, mas a de um lugar de 

convivência da comunidade, de um lugar recheado de lembranças, em uma 

dicotomia entre uma “emoção fundada sobre uma apreensão estética e/ou histórica, 

e uma emoção vinculada a uma memória biográfica, uma ligação pessoal associada 

a uma lembrança” (TORNATORE, 2009, p. 10). 

Nas cartas observadas, Tornatore pôde perceber a existência de dois 

sentimentos, duas “emoções patrimoniais”, em relação ao castelo e ao incêndio: 

uma de cunho histórico e, em partes, material, da perda do monumento 

representativo para a nação, apresentada, normalmente, por indivíduos que não 

estavam integrados à comunidade local; e outra, que se fixava às lembranças, ao 

espaço que era histórico, mas também de construção de memória, de 

acontecimentos que reuniam pessoas. Assim, é possível se observar, nesse caso, 

duas relações com o passado, uma que se refere a ele como patrimônio, e outra 

como memória (TORNATORE, 2009). O autor até afirma que o castelo é um lugar 

de memória, não a partir do sentido histórico, de um lugar onde a memória se 

cristaliza e se refugia (NORA, 1993), mas de um lugar que é “tomado pela memória” 

(TORNATORE, 2009). 

O incêndio acidental atraiu olhares para Luneville, sendo que o castelo, 

apesar de seu valor histórico e patrimonial inegável, não havia passado pelo 

processo de valoração patrimonial por ser um monumento que estava em dificuldade 

de patrimonialização, em especial pelo seu intenso uso pela comunidade. E, assim, 

no processo patrimonial convencional, a primeira etapa seria, justamente, a 

separação do castelo  em suas dimensões de patrimônio e de lugar tomado pela 

memória. Essa separação, em Luneville, trouxe um estranhamento à comunidade, 
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pois a partir dali somente se poderia experienciar o passado, não mais vivenciar o 

presente, perspectiva que só poderia ser observada através de uma análise 

participativa, do expert que se integrasse aos locais. E, assim, nesse caso, 

enfrentam-se as pluralidades da comunidade e do poder político: 

Nessa perspectiva, e não contrariando nosso inspetor da cultura, constata-
se que a ‘comunidade do castelo’ é plural, contrastante e potencialmente 
conflituosa. A sequência nos dirá se essa pluralidade é respeitada ou 
transformada. A sequência é política: a de se conformar à razão patrimonial, 
como aquela de ultrapassar as categorizações pré-constituídas. 
(TORNATORE, 2009, p. 11) 

A ideia de uma abordagem participativa do expert do patrimônio é explorada 

por Tornatore nesse caso, onde afirma que a contribuição do pesquisador na 

valoração patrimonial está “menos para participar na elaboração da norma 

patrimonial” (p. 16), e mais para aferir uma sensibilidade viva às formas de 

aderência ao bem e de resistência a todas as formas de tentar aliená-lo da 

sociedade de base – reforçando o patrimônio como um recurso/bem da comunidade 

(TORNATORE, 2009). 

 Essa integração levada pelo processo de valoração, tal como delineada na 

experiência de Luneville, que é feita de maneira participativa, pode levar à 

observação de que as memórias, e o posicionamento da população, não são 

unânimes. Conecta-se essa visão ao que Prats (2006) propõe, de que o patrimônio, 

e o processo de patrimonialização, devem ser como um fórum, que possibilite que 

essas “adaptações da memória” sejam identificadas, e que se tenha uma 

“carvoeira”, onde essas memórias também pudessem ser eliminadas, se assim se 

entendesse necessário. Deste modo, a memória pode ser compreendida em sua 

complexidade e refletida, de maneira mais adequada, nos seus mais diversos 

suportes e sentidos. 

A comunidade, assim, deve ser integrada ao processo de patrimonialização 

porque é ela que vai manter a dinâmica que ali será constituída. Prats (2005) propõe 

passos para que esse aprendizado aconteça, sendo esses a organização de 

exposições temporárias e o retorno de instalações à comunidade. As exposições 

temporárias, organizadas durante o processo de valoração, trazem sentido e 

visibilidade ao trabalho que se está fazendo sobre o patrimônio, provocando a 

unidade do grupo, levantando, aí, a importância dos agentes culturais locais, e 

trazendo a necessidade da participação da comunidade para gerar o 
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compartilhamento de lembranças ou o empréstimo de objetos ou documentos 

(PRATS, 2005). Já o retorno de instalações à comunidade, uma vez que o processo 

de valoração patrimonial transforma o espaço local com a incidência patrimonial e 

memorial, ocorre não somente através da restauração e conservação de 

edificações, mas também na reativação de nomes e memórias de lugares da região, 

como praças, ruas, casas. Assim é possível “resgatá-los do anonimato e devolvê-los 

a sua natureza de espaço vivo15” (PRATS, 2006, p. 30). Esse retorno à vida não está 

somente na materialidade, uma vez que um processo de patrimonialização que 

integre a comunidade local deve considerar suas práticas tradicionais, 

manifestações e celebrações. Tal processo deve buscar, em um plano ideal, que 

esses espaços sejam integrados à comunidade seguindo suas funções originais, 

ainda que acompanhando transformações do presente. Quando não é possível que 

os lugares tenham o seu uso original, o ideal seria que tivessem um uso social, que 

trouxesse algum retorno à população. 

Em suma, pode-se perceber que a patrimonialização de bens patrimoniais é 

influenciada pelas conjeturas atuais, pelas especificidades dos bens e de seus usos, 

pelas condições de memória e identidade envolvidas, conflitos de interesses em 

jogo, usos da espetacularização (com a ponderação de seus riscos e vantagens), e, 

ainda, pela própria memória no interior das comunidades e os referentes que essas 

fixam em suas identidades. Françoise Choay (2006) chega a perceber que o 

processo de patrimonialização é um risco ao qual é colocado o patrimônio histórico, 

uma vez que sua materialidade não estará mais presente da mesma maneira, essa 

que era a possibilidade de presenciar uma “memória viva”. Assim, a autora teme as 

“metamorfoses” que tais processos provocam nos bens patrimoniais, podendo essas 

estarem nos usos que são dados ao espaço, na interferências de guias que 

apresentam o monumento, nos shows de luzes e sons agregados, entendendo-os 

como “dificultantes” do diálogo original entre o visitante e o monumento.  

Já Jean-Louis Tornatore (2009) observa esse panorama a partir de outras 

perspectivas. Primeiramente, diz que o especialista que vai analisar o contexto de 

um bem patrimonializável deve ter uma atitude participativa, entendendo aquela 

comunidade, aquele bem, e a convivência de ambos. Ainda se deve ponderar que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Tradução livre da autora. Texto original: “rescatarlos del anonimato y devolverles su naturaliza de 
espacio vivido” (PRATS, 2006, p. 30). 
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cada caso é um caso, e que devem ser analisados de maneira específica. Assim, os 

procedimentos seguidos em um processo podem não ter o mesmo sentido em outro 

processo, pois é preciso “abrir a caixa preta do monumento” (TORNATORE, 2009), 

perceber as várias formas em que a ativação de memória e a pragmática do 

patrimônio se dão, e isso não pode acontecer em um processo preso a categoriais 

simplificadoras e universalizantes. Do profissional que intermedia esse processo 

também se exigem novas capacidades, tais como a sensibilidade em entender o 

sentido que tem um bem patrimonial para a sua comunidade, tanto no passado 

como no presente, a capacidade de integrar essa comunidade no processo, e o 

domínio de técnicas não somente de apreensão  das memórias, mas também de 

técnicas de análise e conservação do monumento, de organização desse como 

espaço turístico e para experimentar a memória coletiva de uma comunidade. E 

nesse perspectiva, por vezes o espetáculo é que vai fazer o monumento “renascer”, 

existir como patrimônio. 

Llorenç Prats (2005), por sua vez, percebe o processo de patrimonialização 

enfatizando suas aproximações com a política, o poder, e as questões econômicas. 

Para ele, a herança do passado também está ligada à acumulação de experiência 

cultural humana, em partes distanciando o patrimônio de seu conceito material, da 

“memória-viva” defendida por Choay (2006). Prats, ainda, vê o patrimônio cultural 

como uma potencial atividade econômica para as comunidades, uma vez que o 

processo de patrimonialização valorizará esse bem, atraindo o olhar de fora, que 

também é instigado pela presença das memórias da comunidade, e pela sua 

capacidade de representar uma identidade (PRATS, 2005). Essa noção de 

sustentabilidade econômica, aliás, é um dos argumentos que encontram bom eco na 

opinião pública santo-angelense no movimento de luta pela preservação do Centro 

Histórico em Santo Ângelo. Essa ressonância positiva da comunidade local, como 

será detalhada adiante, pode ser deduzida a partir da reiterada apresentação de 

dados acerca do crescimento das atividades turísticas e da economia correlata ao 

turismo na região em virtude de ações de espetacularização, como o espetáculo de 

luz e som nas ruínas de São Miguel das Missões, e seus resultados, em termos de 

aumento de renda, para a comunidade local. 

Essas teorias levam à percepção de que, uma vez que os processos de 

patrimonialização são iminentes aos referentes e às memórias, sejam essas de 



43!
!

comunidades, nações, ou do mundo como um todo, tais processos precisam ser 

enquadrados não apenas através de normativas, como forma de gestão, mas 

também por meio de outras estratégias de ação e captação desses valores. Isso 

possibilita que cada caso de patrimonialização seja analisado especificamente, e 

que se busque considerar as identidades das comunidades, os sentidos do 

patrimônio, além de dar subsídio a essas pessoas, para que tenham no patrimônio 

uma forma de subsistência, não apenas econômica, mas produtiva em termos de 

proximidade de suas origens, tradições e, assim, de sua memória e identidade. 
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3 A CIBERCULTURA E A SOCIEDADE: A INTERNET COMO MEIO DE 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DAS MOBILIZAÇÕES NA ATUALIDADE 

 

Neste capítulo, dividido em três partes, faz-se um estudo do processo de 

cibercultura, tratando esse como norteador da comunicação na atualidade. Em um 

primeiro momento, são trazidas informações básicas sobre o que é a cibercultura, 

sobre o surgimento da microinformática e da internet, e sobre um breve histórico de 

como tal tecnologia, e os aparatos que essa compreende, entraram na vida das 

pessoas, bem como o lugar que hoje ocupam nas relações interpessoais,. Nesse 

momento, também é abordado o tema das redes sociais na internet, que são os 

sistemas digitais que concentram as comunicações de mobilização social, incluindo 

nesse processo o caso de Santo Ângelo. Em um segundo momento, adentra-se o 

tema da internet como um espaço de democracia e participação social, enfatizando 

os usos sociais da internet e   buscando entender as “engrenagens” dos atuais 

protestos de rua que se repetem ao redor do mundo. Em um terceiro momento, o 

trabalho vira-se para as mobilizações digitais de pessoas e comunidades que 

buscaram a preservação de bens patrimoniais, comentando casos que se 

enquadram nessa categoria,  atentando para grupos que fazem do Facebook um 

espaço de defesa do patrimônio cultural, e ainda observando alguns casos de 

atuação da Oscip Defender, uma ação que vai se repetir em Santo Ângelo. 

Este capítulo é construído pensando na base teórica necessária ao estudo do 

caso de mobilização em torno do Centro Histórico de Santo Ângelo. Tendo-o em 

mente, pontua-se que para se observar uma ação digital é preciso compreender 

como a internet, sendo essa um meio de comunicação, é fixada aos costumes 

preexistentes, como esse meio modifica relações e modos de agir atualmente. 
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3.1  O meio digital e os recursos para usos sociais 

Essa pesquisa organiza-se em torno da internet, tendo-a como um meio de 

comunicação e de participação social, destacando-a como importante mídia das 

relações comunicacionais na atualidade. Entretanto, para pensar em uma 

comunidade que faz uso da internet como instrumento de mobilização, deve-se 

pensar primeiro no processo social que envolve esses indivíduos, a estrutura técnica 

que possibilita essas ações, e, especialmente, a maneira como se dão as interações 

comunicacionais no momento atual. 

A cibercultura, em uma observação inicial, fala dos fenômenos relacionados à 

comunicação mediada por computador. Para Pierre Lévy (2007), ela trata das 

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensamento e valores que se desenvolvem a 

partir e em conjunto ao crescimento do universo virtual possibilitado pela internet. 

Tendo em mente as “respostas orgânicas” que tais tecnologias incitam nos 

indivíduos, alega-se que “é a vida social contemporânea, enfim, que deve ser 

observada, não numa perspectiva de conceitos congelados, mas pela óptica do 

movimento caótico e sempre inacabado entre as formas técnicas e conteúdos da 

vida social” (LEMOS, 2010, p. 17).  

Pensando na amplitude que essas mudanças alcançaram e alcançam, 

observa-se a seguinte ideia, central quando se considera a cultura tomada pelas 

tecnologias da informação: a cibercultura deve ser observada como uma cultura 

vitalista, como “uma manifestação da vitalidade social contemporânea” (LÉVY, 2010, 

p. 11), não como uma subcultura de tribos específicas, mas como uma constante da 

sociedade contemporânea. Assim, não se diz que esse processo ocorre para grupos 

específicos, mas, sim, que ocorre uma mudança de atitude da sociedade como um 

todo, ainda que esse todo seja uma generalização, tendo em mente que essas 

tecnologias não estão disponíveis ao acesso de todas as pessoas.  

As tecnologias da informação penetram na cultura de forma a complementar 

outras maneiras de comunicação, como a oralidade ou a escrita, sendo assim um 

prolongamento das mesmas, e não um meio que as anula. É um momento de 

integração do homem com a tecnologia. Elas se afirmam como “um momento”, 

porque a técnica e a tecnologia sempre estiveram relacionadas ao humano e 

influenciando a sociedade. Se hoje a tecnologia está em destaque entre as questões 
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prioritárias, esse é um processo que está relacionado às raízes do fenômeno de 

domínio da técnica. Tal é essa relação que “a tecnologia faz parte da cultura 

humana e não podemos pensar o aparecimento do ser humano sem a dimensão da 

tecnicidade” (LEMOS, 2010, p. 261).  

Para Lemos (2010), é possível dizer que o processo de cibercultura se inicia 

junto à cultura dos mass media, falando da televisão, rádio, jornal, entre outros, que 

fizeram com que o homem ampliasse o “desejo de agir a distancia da ubiquidade” 

(LEMOS, 2010, p. 68). Entretanto, tal processo adquire maior delimitação a partir da 

massificação das novas tecnologias da informação. Com esses, o significado social 

da informática foi modificado, saindo de um panorama onde o homem se colocava 

contra a máquina, pois essa era desenvolvida para oprimi-lo e substituí-lo, e 

chegando a um processo de convergência com a tecnologia, quando a capacidade 

da máquina é colocada a serviço do homem. Essa nova relação homem-

computador, de proximidade, junto ao preço acessível de máquinas, foram 

propulsores da democratização dos computadores, isto é, do fato de computador 

tornar-se  um dispositivo de uso facilitado, chegando a um maior número de 

usuários.  

Já a internet foi desenvolvida a partir de projetos militares da década de 1960, 

e fez com que a máquina pudesse ser conectada a outras máquinas, criando a rede 

mundial de computadores. E mais, através de sua estrutura, a internet modificou a 

maneira pela qual as informações são apresentadas na atualidade, tornando tal 

apresentação descentralizada, livre e acessível aos indivíduos, e isso tudo feito a 

distância, por intermédio de um clique no teclado. O uso social e a atitude contra 

cultural, muitas vezes, sem uma consciência direta deste fazer, ajudou a 

desenvolver e a difundir a internet, seja na utilização dessa para comunicação, seja  

no desenvolvimento de elementos necessários para seu funcionamento 

(CASTELLS, 2007). Sobre esses esforços, Castells afirma: “a criação e o 

desenvolvimento da Internet [...] põe em relevo a capacidade que têm as pessoas de 

transcender metas institucionais, superar barreiras burocráticas e subverter valores 

estabelecidos no processo de inaugurar um mundo novo” (CASTELLS, 2003, p. 13). 

 Nesse processo de descentralização e popularização de tais tecnologias, 

observa-se a corporificação da máquina, a “quase ciborguização” do homem, 

situação na qual os meios se tornam extensões do corpo humano, sendo essas 
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extensões algo como protéticas ou interpretativas (MCLUHAN, 2002). O ciborgue 

protético nos remete à ideia de um ser humano que tem suas funções fisiológicas 

facilitadas por ou dependentes de aparelhos eletrônicos ou mecânicos, como ocorre 

no uso de marca-passos, membros mecânicos, aparelhos auditivos, entre outros. Já 

o ciborgue interpretativo fala da influência que as novas tecnologias da informação 

têm sobre o homem, a ponto de criar a dependência de algo que antes nem existia. 

Para Lemos (2010), essa ciborguização se manifesta na aparente imperiosa 

necessidade dos indivíduos de ter seu aparelho celular sempre por perto, de manter-

se atualizado no que é postado nas redes sociais, de acessar o correio eletrônico 

periodicamente, de ter o mouse como extensão do corpo ou o dedo como operador 

de aparelhos com tela sensível ao toque. 

E, por todas mudanças promovidas, em especial, pela possibilidade de 

acesso à uma tecnologia única e tão rica, a cultura contemporânea acaba 

intimamente integrando-se a essas novidades.. Lévy (2007), teorizando sobre o 

ciberespaço, o vê como o novo meio de comunicação que se estabelece a partir da 

conexão mundial de computadores, o universo virtual possibilitado pela internet. 

Tanto que “o termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação 

digital, mas também o universo oceânico de informações que ele abriga, assim como 

os seres humanos que navegam e alimentam esse universo” (LÉVY, 2007, p. 17). 

O ciberespaço pode ser definido a partir de três palavras de ordem: 

interconexão, criação de comunidades virtuais e inteligência coletiva (LÉVY, 2007). 

A interconexão versa sobre a possibilidade de uma aproximação das fronteiras que 

dividem a humanidade, sendo que a internet propicia a superação de barreiras 

geográficas e temporais. Nesse princípio apoia-se a ideia das comunidades virtuais, 

sendo que essas são “construídas sobre as afinidades de interesses, de 

conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um processo de cooperação ou de troca” 

(LÉVY, 2007, p. 127). A inteligência coletiva vem do ideal do coletivo inteligente, do 

conhecimento participativo construído em conjunto, tendo no ciberespaço, 

possivelmente, a técnica indispensável para alcançar tal objetivo. “As novas 

tecnologias tornam-se vetores de novas formas de agregação social” (LEMOS, 

2010, p. 16). Essa nova maneira de estabelecer relações é possibilitada pela 

estrutura das tecnologias, em especial pelo princípio de interconexão. 
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São, na verdade, três lados da mesma ideia. A internet possibilita que 

pessoas se conectem a partir de ideais e interesses em comum, ultrapassando 

barreiras geográficas e temporais, e o conhecimento que vem dessa reunião é 

impar, só possível através do uso da virtualidade. Vale falar aqui do conceito de 

virtual, que não é o oposto ao real, mas sim é “aquilo que existe apenas em potência 

e não em ato” (LÉVY, 2007, p. 47), encontrando-se antes da concretização efetiva 

ou formal, algo que pode vir a ser. Além disso, agrega-se a esse conceito a questão 

de desterritorialidade, sendo o ciberespaço uma entidade “capaz de gerar diversas 

manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados, sem, 

contudo, estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em particular” (LÉVY, 2007, p. 

47). 

E mais, observando a interação entre pessoas no contexto das novas 

tecnologias, afirma-se que qualquer indivíduo pode ser um emissor, sem a 

necessidade de estar relacionado a uma rede de televisão, um jornal, uma mídia 

tradicional instituída (PRIMO, 2008). Um usuário que publica um vídeo no Youtube16 

é um emissor, um usuário do Facebook é um emissor. E o receptor, que antes 

somente recebia a mensagem, hoje é, potencialmente, um outro emissor. O 

feedback transforma-se em uma nova mensagem e a internet possibilita diálogos 

digitais, esses que podem ser preenchidos pelas mídias que o meio aceita, como 

vídeos, imagens, mensagens de voz, animações, textos. Essas possibilidades fazem 

com que a internet seja estabelecida como um meio de comunicação “forte”, ficando, 

em alguns casos, próximo das mídias tradicionais (RECUERO, 2012). 

 Nesse ensejo, vale observar o horizonte atual da evolução das novas 

tecnologias da informação, que inclui smartphones – celulares com funções que 

ultrapassam às de um telefone, possibilitando acesso à internet e aplicativos das 

mais diversas naturezas – tablets, que, em suma, são uma versão dos smartphones 

em maior escala e, ainda, a ideia de uma internet “inteligente”, que personaliza uma 

seleção de conteúdo para cada usuário, uma tendência na Web 3.017 . Esses 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Sistema de compartilhamento de vídeos. Disponível em: <http://www.youtube.com>. Acesso em: 11 
ago. 2014. 
17 Aqui se fala da Terceira geração da internet. Se inicialmente a internet funcionava a partir do 
princípio da disponibilidade de informações, com sites pensados como unidades isoladas (PRIMO, 
2008, p. 2), e não a partir da ideia de uma rede participativa, onde o usuário também é parte da 
criação do conteúdo, A Web 2.0 é marcada como o surgimento e a popularização de ferramentas 
como Wikipédia17, Flickr, Youtube, sites de redes sociais, ou seja, ambientes colaborativos, onde o 
conhecimento é construído a partir de esforços coletivos, e que têm como finalidade o 
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aparelhos e tecnologias aproximam a relação homem-tecnologia, primeiro porque 

podem ser acessados em qualquer lugar, não somente em casa ou no trabalho, e 

segundo pela tecnologia de touch-screen, tela sensível ao toque, que faz com que o 

usuário acesse as funções dos aparelhos a partir de toque direto na tela, não mais 

através de botões ou mouses. Assim, afirma-se que “não ‘entramos’ mais na 

Internet, ela nos atravessa de diferentes formas em conexões a céu aberto que 

lutamos para democratizar e acessar” (BENTES, 2013, p. 10). 

Levando em conta esse panorama de proximidade à tecnologia e o que se 

busca observar nesse trabalho, discorre-se sobre as redes sociais na internet. Boyd 

& Ellison (2007) definem essas ferramentas das redes sociais no ciberespaço como:  

serviços estabelecidos na rede mundial que permitem que indivíduos (1) 
construam um perfil público ou semi-público dentro das fronteiras do 
sistema, (2) articular uma lista de usuários com os quais eles compartilham 
uma conexão, e (3) ver e percorrer a sua lista de conexões e aquelas feitas 
por outros incluídos no sistema.18 (BOYD & ELLISON, 2007, p. 2) 

Os sites de redes sociais na internet partem da premissa de metaforizar os 

padrões de conexão dos grupos sociais em um espaço virtual de comunicação, onde 

é possível estabelecer um diálogo entre indivíduos próximos ou distantes 

(RECUERO, 2009). Desde o seu surgimento, as redes sociais alcançam alta 

penetração na população conectada à rede mundial, e seus usuários, normalmente, 

integram o uso desses serviços à vida cotidiana (BOYD & ELLISON, 2007). Assim, 

os indivíduos constroem uma projeção (que pode ser real ou inventada) de suas 

vidas, seus interesses, relações, questões, ideias, no espaço das redes sociais. 

Mais ainda, é possível dizer que a extensa utilização atual desses serviços é um 

“sintoma da necessidade de apresentar espaços de identidade, de histórias e de 

memória na internet” (HENRIQUES & DODEBEI, 2013). 

Recuero já dizia que “a grande diferença entre sites de redes sociais e outras 

formas de comunicação mediada pelo computador é o modo como permitem a 

visibilidade e a articulação das redes sociais” (RECUERO, 2009, p. 102). Se fora 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
compartilhamento de informações. Já a Web 3.0 busca fazer com que as ferramentas da internet 
tenham uma relação “mais orgânica” com o usuário: possibilita que se entenda as suas preferências, 
os seus costumes, e, fazendo uso dessas informações, tal mecanismo selecione as informações que 
lhe serão apresentadas, buscando facilitar o acesso à conteúdos (BRAVO, 2007). 
18 Tradução da autora. Texto original: We define social network sites as web-based services that allow 
individuals to (1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list 
of other users with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections 
and those made by others within the system. The nature and nomenclature of these connections may 
vary from site to site. (BOYD & ELLISON, 2007, p. 2) 
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desses espaços o diálogo acontece de forma localizada, de indivíduo para indivíduo, 

como, por exemplo, em uma conversa por mensagens eletrônicas, os sites de redes 

sociais possibilitaram uma ampliação na rede de conexão das pessoas (RECUERO, 

2012). Essas já foram ampliadas com o uso da internet, todavia, desenvolveram-se, 

sobremaneira, com as redes sociais, uma vez que nesses sistemas é possível 

navegar pelas conexões estabelecidas por cada usuário. O nome “rede social” não 

surgiu por acaso, uma vez que realmente existem laços,  uma malha, formada a 

partir de cada indivíduo conectado. E, é claro, essas malhas se entrelaçam, se 

conectam, estabelecendo um espaço onde conversações acontecem “recebendo 

interferências e participações de indivíduos que, muitas vezes, não estão sequer 

conectados aos participantes iniciais do diálogo” (RECUERO, 2012, p. 123). 

Unindo esses conceitos aos princípios de Lévy, compreende-se que as redes 

sociais na internet são espaços que abrigam as comunidades virtuais. Afinal, se são 

espaços de onde a sociabilidade é facilitada, acabam virando nichos para diálogo 

não somente entre pessoas, mas para grupos que compartilham interesses. É 

possível, ainda, enumerar categorias19 de redes sociais na internet, dentre essas 

estão sistemas que se assemelham aos diários virtuais, com fotologs e weblogs, 

ferramentas de mensagens curtas, como Twitter20 e Plurk21, além de sistemas como 

Orkut22 e Facebook (RECUERO, 2009). Essas categorias derivam das diferentes 

funções e maneiras de usar cada sistema de rede social, sendo também que os 

usuários apresentam uma navegação fragmentada, com tempo de permanência 

variável em casa uma dessas, isso tudo considerando que se é usuário de mais de 

um website (RECUERO, 2012). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Cada rede social tem um uso específico: o Twitter é usado para postagens rápidas, sejam notícias, 
piadas, e não é, usualmente, um espaço para conversas pessoais; o Foursquare 
(<http://pt.foursquare.com>) é uma ferramenta que permite ao usuário indicar o local onde está através 
de aplicativo para celular, utilizando localização por sistema de posicionamento global (global 
positioning system - GPS), este é usado para mostrar aos outros usuários o local onde se está ou se foi, 
e postar opinião sobre os mesmos. Perante tais ferramentas de uso específico, os usuários de redes 
sociais, que fazem uso das mesmas para transpor seu dia-a-dia ao ciberespaço, são ativos em diversos 
sites, tendo uma navegação fragmentada e específica. 
20 Disponível em: <http://twitter.com/>. Acesso em: 11 ago. 2014. 
21 Disponível em: <http://www.plurk.com/>. Acesso em: 11 ago. 2014. 
22 Disponível em: <http://www.orkut.com.br/>. Acesso em: 11 ago. 2014. O website Orkut foi fechado 
no ano de 2014, após estar no ar por mais de 10 anos. No endereço eletrônico onde antes era 
possível acessar o website, agora se tem um arquivo de comunidades famosas. Comunidades no 
Orkut era uma maneira através da qual as pessoas encontravam outras que compartilhavam 
interesses, opiniões, mas também era uma forma de representar identidade. 
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Apesar das questões de navegação fragmentada e migração entre redes 

sociais, atualmente, o Facebook é uma das redes sociais com maior adesão do 

público conectado e com maior fluxo de informações. Esse é um espaço digital 

democrático, de navegação simplificada e acesso livre. Segundo o Social Bakers23, 

o Brasil é o segundo país na contagem de usuários conectados ao Facebook, 

alcançando o número de 58.404.860 usuários24. Assim, a rede social tem 37,7% de 

índice de penetração na população do país e 76,91% na população online. Dentre 

suas ferramentas está a criação de perfil pessoal, envio de mensagens particulares 

entre usuários, criação de páginas e grupos, postagem de informações e recursos 

como “curtir” e “compartilhar”. 

No que tange aos grupos organizados no Facebook, um dos quais que é o 

objeto central dessa pesquisa, no caso o grupo “Defenda Santo Ângelo! Quero 

nossa História Viva!” (DSAQNHV), vale levantar algumas especificações. Os grupos 

do Facebook têm estrutura semelhante a um fórum digital de discussão (esses 

fóruns eram populares no passado da internet, até o início dos anos 2000 

[HENRIQUES & DODEBEI, 2013], ainda que hoje sigam sendo usados por alguns 

nichos), sendo ambientes que podem ser fechados ou abertos à visualização de 

usuários que não são membros do mesmo, e propiciam espaço onde se publicam 

informações que são comentadas por outros membros. O DSAQNHV é um grupo 

que não pode ser visualizado por quem não é membro (grupo fechado), ainda que 

passe por um processo de aceitação de novos usuários. Atualmente, conta com 

1.212 membros25, o que pode ser considerado um grande número, levando em 

conta que ali se discutem questões específicas de índole memorial e patrimonial, 

referentes a uma comunidade localizada, ainda que os membros não sejam todos de 

Santo Ângelo. Esse montante mostra-se ainda mais relevante quando comparado 

aos números de outros grupos com propostas semelhantes, e também amparados 

pela Defender, como é o caso do Defenda Taquara26, com 34527 membros, e do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 O Social Bakers é uma empresa que oferece ferramentas de monitoramento de dados para análise 
de redes sociais. Disponível em:< http://www.socialbakers.com/>. Acesso em: 3 out. 2012. 
24  Dados coletados em 3 de Outubro de 2012. Disponível em: 
<http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/brazil>. Acesso em: 3 out. 2012. O website não 
apresenta dados recentes por ter modificado sua estrutura de coleta de informações. 
25  Dados de 15 de novembro de 2014. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/groups/211236288937044/>. Acesso em: 15 nov. 2014. 
26 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/defendataquara/>. Acesso em: 15 dez. 2014. 
27 Dados de 15 de dezembro de 2014. 
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Santa Rosa – História é vida!28, com 63129 membros. É um grupo de discussão 

ativo, considerando que, normalmente, as evoluções no processo de tombamento 

são comentadas, em acréscimo a outras questões, como discussões em torno do 

conceito de patrimônio cultural, acesso à bibliografia da área, memória de Santo 

Ângelo, fotografias de denúncia, entre outros assuntos. 

 

3.2 Um meio de democracia e mobilização social 

A microinformática desenvolveu-se pelo uso e apropriação dos computadores 

por parte de jovens que buscavam estudar tal tecnologia (CASTELLS, 2007). A 

internet seguiu caminho semelhante, nasceu no âmbito militar, mas logo foi 

apropriada por estudantes e pesquisadores. As novas mídias passaram pelos 

movimentos contra culturais, aqui falando de indivíduos e comunidades que 

buscavam desenvolver as novas tecnologias sem necessariamente estarem 

apoiados em empresas ou no capital público, para que chegassem onde hoje estão. 

E mais, é possível dizer que as evoluções tecnológicas e sociais acarretadas pela 

cibercultura levaram “sementes” da ideia de contracultura às mais diversas esferas 

da sociedade. Chega-se ao ponto de ponderar que a cibercultura leva um pouco de 

contracultura a todos que por ela são atingidos. 

Essa ideia baseia-se, em partes, no que afirma Lévy (1998), que o 

ciberespaço poderia funcionar como um dispositivo de democracia direta em tempo 

real, esse que, por sua estrutura livre, seria de todos e não de uma elite. A 

inteligência coletiva e a participação social potencializadas pela internet 

funcionariam para que os cidadãos construíssem a paisagem política. Assim, o voto, 

como acontece hoje, é somente um meio de participação pública, sendo que “o ideal 

da democracia não é a eleição de representantes, mas a maior participação do povo 

na vida da cidade” (LÉVY, 1998, p. 64). Nesse ensejo, Lévy postula que: 

poderíamos viver um desses momentos extremamente raros em que uma 
civilização inventa a si própria, deliberadamente. [...] O ciberespaço poderá 
se tornar um meio de exploração dos problemas, de discussão pluralista, de 
evidência de processos complexos, de tomada de decisão coletiva e de 
avaliação dos resultados o mais próximo possível das comunidades 
envolvidas. (LÉVY, 1998, p. 60 - 61) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/197740053643557/>. Acesso em: 15 dez. 2014. 
29 Dados de 15 de dezembro de 2014. 
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Ainda que essa seja uma visão utópica, como o próprio Lévy (1998) percebe, 

é possível visualizar que alguns pontos dessas ideias acontecem na sociedade 

atual. É claro que a paisagem apresentada por Lévy (1998) não inclui somente as 

comunidades, mas também a esfera política. Talvez o maior desafio aí esteja no 

diálogo entre essas duas forças, ou ainda, na necessidade da força política permitir, 

de maneira efetiva, que as comunidades participem das decisões. Mesmo assim, o 

uso da internet para a mobilização social, a organização de comunidades em torno 

de causas específicas, a ordenação de manifestações nas ruas, é uma forma de 

transformar esse meio de comunicação em um meio de participação social e 

democracia, pois, para Lévy (1998),  

A verdadeira democracia eletrônica consiste em encorajar, tanto quanto 
possível – graças às possibilidades de comunicação interativa e coletiva 
oferecidas pelo ciberespaço –, a expressão e a elaboração dos problemas 
da cidade pelos próprios cidadãos, a auto organização das comunidades 
locais, a participação nas deliberações por parte dos grupos diretamente 
afetados pelas decisões. (p. 186) 

É com essas questões em mente que se observa a internet, em especial, as 

redes sociais, como espaço digital de organização de movimentos sociais, discussão 

de causas e mobilização em busca de democracia. Esse olhar parte, 

particularmente, da existente onda de manifestações que surgem no meio digital, 

fazendo uso dele para mobilizar, informar e organizar, e vai às ruas, de certa 

maneira concretizando essas lutas.  

É um momento de volta das revoluções populares (MALINI & ANTOUN, 

2013), tendo com marco inicial a “Primavera Árabe”, movimento que organizou atos 

públicos já nos primeiros meses de 2011, em locais como o norte da África, a 

Tunísia e o Egito, que pediam, em especial, o fim do regime ditatorial que perdurava 

nesses países (MALINI & ANTOUN, 2013). Nessas ações é que foram inspiradas as 

manifestações na Espanha, em 2011, o “15M Espanhol”, com Madri tomada por 

indivíduos indignados, carregando a bandeira da “Democracia Real Já”, 

reivindicando mudanças na política e na sociedade do país, incluindo nesse contexto 

também a “Geração à Rasca” em Portugal, os trabalhadores gregos que vão às 

ruas, e também movimentos na Itália, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Estados 

Unidos, com o Occupy Wall Street, e os protestos no Brasil em 2013. 
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 Nesse panorama ainda se incluem as Jornadas de Junho30, no Brasil, como 

exemplo de protesto dessa “onda”. Tal movimento inicia-se com atos públicos pela 

redução do preço das passagens de ônibus na cidade de São Paulo em junho de 

2013, reunindo alguns milhares de participantes. Ocorreram alguns atos seguindo 

essa sistemática, até que a repressão policial e os atos de vandalismo por parte de 

manifestantes trouxeram repercussão nacional ao movimento. A partir do dia 17 de 

junho de 2013 esses atos passaram não só a atrair um maior número de populares, 

como também a ocorrer em diversas cidades, no país e no exterior. Os 

manifestantes chegaram ao número de milhões nos atos em cidades de grande 

porte. E as reivindicações não ficavam somente em torno do preço das passagens, 

somando-se, a esse, temas como os gastos públicos na Copa do Mundo de 2014, 

violência policial, denuncia à precariedade dos serviços públicos e a impunidade 

perante a corrupção pública. Uma das dúvidas da mídia, e dos próprios 

manifestantes, sobre os protestos era em relação às causas ali buscadas: perante 

tantas reinvindicações, o que pediam aquelas pessoas? Seria uma forma da 

sociedade civil mostrar a insatisfação geral com a maneira com que o país estava 

sendo governado? 

Essas mobilizações estão conectadas por alguns pontos em comum: um 

levante coletivo de indivíduos que não são movidos necessariamente por um partido 

ou um grupo social, mas por ideias e insatisfações com a situação atual (MALINI & 

ANTOUN, 2013); suas vontades e questionamentos já vêm de um tempo passado, 

mas “explodem” somente no presente (MALINI & ANTOUN, 2013); e, em especial, o 

uso da internet e das redes sociais para o que pode ser chamado de uma “revolução 

em tempo real” (BASTOS, RECUERO & ZAGO, 2014) onde diversas forças ativistas 

aparecem a partir de uma mídia “livre” (ZAGO, RECUERO & BASTOS, 2014). 

Consideram-se as conversações nas redes sociais como relevantes no 

âmbito das mobilizações, pois, a partir dessas, pode-se “organizar movimentos de 

ocupação em todo mundo e influenciar revoltas armadas” (RECUERO, 2012, p. 

122). A própria arquitetura e estrutura das redes sociais, falando aqui do Facebook, 

potencializam esse uso, distanciando os usuários do “publicador” da mensagem, e 

aproximando-o da mensagem, possibilitando a integração do conteúdo produzido 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Jornadas de Junho, no Brasil, é o nome recorrente em jornais e textos para internet, ainda que, 
normalmente, artigos acadêmicos de autores da área não usem tal título, preferindo, assim, chamar 
de Protestos no Brasil, mobilizações, atos públicos. 
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em diferentes redes sociais (RECUERO, 2012). Esses fatores também multiplicam 

os destinos das informações. Muitos publicam e as mensagens podem chegar à 

muitos e, assim, a informação permanece e não pode ser excluída, pois outros já 

tem sua posse. Tal amplitude, de integração e expansão, só é possível pela 

presença das ferramentas das redes sociais. 

São essas possibilidades técnicas que potencializaram o uso da internet 

como ferramenta da rede em lutas sociais e de participação social: 

As teias de páginas virtuais [...] propiciam a reunião do material segmentado 
nas conversações dos grupos de discussão. Esse material disperso aflui 
para as páginas web levado pela reunião das diferentes formas de defesa e 
resistência, constituindo os novos momentos das guerras em rede. (MALINI 
& ANTOUN, 2013, p. 55). 

 Como meio de mobilização, a rede é usada para fins de organização 

estratégica, onde ocorre a divulgação e a discussão em torno de ideias e propostas, 

e, ainda, para a sistematização de ações políticas e sociais. Malini e Antoun (2013) 

afirmam que as comunidades virtuais e redes de esforços andam em conjunto com 

os movimentos políticos e sociais que lutam por direitos, estando nessas estruturas 

a própria essência de tais lutas. Assim, o uso da internet e dos sites de redes sociais 

seria somente uma transposição desses costumes para o mundo digital. Sobre isso, 

afirmam Bona e Bonin (2014): 

Acostumados a elaborar panfletos caseiros, pasquins, cartazes, realizar 
passeatas, utilizar rádio-corneta, distribuir filipetas voadoras, fazer tevê de 
rua, esses movimentos viram surgir formas de produção de comunicação 
mais amplas, como as rádios comunitárias e, mais recentemente, a internet 
(p. 115) 

 E assim, segundo Malini e Antoun (2013), é possível observar duas formas de 

engajamento ativistas definidas: o indivíduo ativo no ambiente digital e no protesto 

nas ruas, e o indivíduo que é ativo somente no meio digital. Pensando em nomear 

algumas formas de engajamento digital nesses protestos, busca-se o norte de 

alguns teóricos, que vão afirmar que se percebe que a internet obtêm diversos 

papéis de mobilização (MALINI & ANTOUN, 2013), onde diferentes atores sociais 

polarizam as mobilizações digitais (ZAGO, RECUERO & BASTOS, 2014), e que as 

redes sociais são o espaço do “ao vivo” dessas mobilizações (HAWTHORNE, 

HOUSTON & MCKNNEY, 2013). Assim, desenvolvem-se algumas categorias que 

versam sobre as maneiras de usar a internet no âmbito das mobilizações digitais, e 

que serão exemplificadas a seguir. Buscando momentos dos protestos no Brasil, 
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procurar-se-á evidenciar a internet como: o espaço digital de discussão, ferramenta 

de organização de atos públicos, de difusão de informações, de publicar atualização 

em tempo real de informações que poderiam proteger manifestantes e de transmitir 

em tempo real os acontecimentos dos protestos. 

 Quando se fala de espaço digital de discussão pontua-se o uso do Facebook, 

em especial da ferramenta de criação de grupos (RECUERO, 2012; 2013). Os 

grupos de discussão são espaços criados dentro do Facebook que possibilitam a 

inclusão de membros, postagem de arquivos de textos, imagens, vídeos, e conversa 

entre essas pessoas. Os grupos podem ser fechados ou abertos, característica que 

configura a proteção do que ali é discutido. No âmbito das mobilizações sociais, os 

grupos de discussão funcionam para reunir pessoas a partir de ideais, para o debate 

de questões, sendo uma dessas a organização de atos públicos. Essa é a principal 

forma de engajamento digital em Santo Ângelo, com a figura do Defenda Santo 

Ângelo! Quero nossa História Viva! centralizando as discussões dessa comunidade. 

 O recurso de criação de eventos oferecido pelo Facebook é utilizado nesse 

âmbito quando um grupo organizado busca reunir indivíduos para uma 

demonstração concreta do que estaria sendo discutido na internet. Um evento pode 

ter como criador um usuário da rede social, mas também pelo administrador de um 

grupo, o que faz com que o mesmo fique relacionado a um grupo de discussão. Lá é 

possível que sejam definidas as especificações de protestos, como o local de 

encontro, o percurso, as possíveis regras de conduta. Falando dos eventos no 

Facebook organizados marcando protestos em cidades no Brasil, observa-se que o 

número de usuários que confirmavam presença no evento digital, afirmando que 

estaria presente no evento era maior do que o número de pessoas que 

compareciam ao protesto31. Ainda que esse seja um dado negativo para os grupos 

mobilizados, os números vistos nas redes sociais geraram discussão em diversas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Evento no Facebook de protesto na cidade de Pelotas – RS no dia 20 de junho de 2013, com 19 
mil e 300 pessoas com presença confirmada. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/186403958187176/?ref=14>. Acesso em: 11 ago. 2014. O evento 
digital foi alterado para convidar para uma reunião no dia 23 de junho de 2013, prática que funciona 
como forma de informar aqueles que estão relacionados à página do novo encontro. Em cobertura da 
manifestação no website do Diário Popular, jornal da cidade, segundo dados do Comando Regional 
de Policiamento do Sul (CRPO/Sul), 12 mil pessoas compareceram ao protesto em Pelotas, número 
inferior ao de usuários que confirmaram presença no evento no Facebook. Essa disparidade repetiu-
se em outras cidades do país. Disponível em: 
<http://www.diariopopular.com.br/index.php?n_sistema=3056&id_noticia=Njk4OTE=&id_area=Mg==m
ail>. Acesso em: 11 ago. 2014. 
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mídias, causando impacto nos cidadãos, fazendo com que as mobilizações fossem, 

ainda mais, um assunto em pauta no cotidiano. 

 Agora comenta-se um uso do Facebook como ferramenta aberta e por onde 

se busca atingir o maior número possível de usuários. A publicação de mensagens, 

essas que podem ser acompanhadas de fotografias e vídeos, é forma de difusão de 

informação. Essas publicações possibilitam que um usuário mostre aos seus amigos 

dentro da rede o que pensa sobre uma questão, e que esses compartilhem,  levando 

a mesma a outros usuários, não necessariamente relacionados ao primeiro (MALINI 

& ANTOUN, 2013). No Brasil, essa estrutura funcionou como forma dos grupos 

mobilizados mostrarem aos cidadãos informações que, teoricamente, eram omitidas 

pela mídia tradicional (RECUERO, 2013). O momento dos protestos incitou o 

surgimento de diversos textos32 sobre a situação do país, vídeos que mostravam o 

que estava acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro33 em virtude da Copa do 

Mundo de 2014, além de imagens e vídeos que registravam episódios ocorridos nos 

protestos34.  

 Um outro uso do Facebook para a participação social tem sido a fala de 

usuários que compartilham informações, incitam discussões, dizem que estariam 

presentes nos protestos, mas não buscam efetivar essas ações (ZAGO, RECUERO 

& BASTOS, 2014; GLEASON, 2013). Pode-se dizer que esses indivíduos buscavam, 

por uma série de fatores, somente a luta digital. Esses usuários eram movidos, 

possivelmente, pela própria falta de vontade de ir à rua, a falta de crença na 

efetividade de um protesto, o medo perante a violência presente nesses ambientes, 

ainda que acreditassem nas causas ali discutidas. Ainda assim, esse indivíduo traz 

contribuições positivas para a mobilização, uma vez que ajuda à difundir 

informações nas redes sociais e incita a discussão. Dessa forma, é possível 

categorizar, segundo Malini e Antoun (2013), duas formas gerais de engajamento 

ativistas: o indivíduo ativo no ambiente digital e no protesto nas ruas, e o indivíduo 

que é ativo somente no meio digital. No decorrer das manifestações, em tempo real, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Exemplo de texto sobre as manifestações e a situação do país: A Revolta do Vinagre: reviravoltas 
de uma manifestação na era do espetáculo. Disponível em: 
<http://www.obviousmag.org/archives/2013/06/a_revolta_do_vinagre_reviravoltas_de_uma_manifesta
.html>. Acesso em: 15 ago. 2014. 
33 Disponível em: <http://catarse.me/pt/dominiopublico>. Acesso em: 15 ago. 2014. 
34 Vídeo mostrando protesto em Pelotas – RS, publicado dia 28 de junho de 2013, intitulado O dia em 
que “atrapalhamos” o trabalho técnico da Brigada Militar. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=sbpT95lkjfY>. Acesso em: 16 ago. 2014. 
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a internet obtém outras funções: a proteção dos manifestantes e a transmissão de 

vídeos via internet. A proteção dos manifestantes, em especial nos protestos no 

Brasil, ocorreu na postagem de informações sobre locais onde estariam ocorrendo 

atos de violência, essa oriunda ou dos policiais ou dos próprios manifestantes. 

Essas informações eram, assim, acessadas através de dispositivos móveis. A 

internet móvel potencializa esse uso, uma vez que as pessoas não precisam estar 

em contato com o computador para acessar informações.  

 Ainda se percebe a existência de grupos sociais que organizavam 

transmissões em tempo real de manifestações fazendo uso da internet. No Brasil, 

essa prática pôde ser observada na cidade de São Paulo35, onde os protestos 

começaram a reunir maior número de pessoas e registraram-se casos de violência. 

Essas transmissões foram organizadas, normalmente, por grupos estabelecidos, 

como o Mídia Ninja36 (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação), projeto que 

ganhou visibilidade por suas ações durante os acontecimentos37. Os websites que 

oferecem recursos de transmissão ao vivo agregam ferramentas de redes sociais, 

fazendo com que esses espaços também sejam locais de discussão. 

 Pensando no âmbito de Santo Ângelo e da defesa patrimonial, observa-se 

que a internet é usada como espaço de discussão, onde ações e causas são 

debatidas, sem que haja a necessidade de encontros presenciais. Outro uso 

corrente é para denuncia através da publicação de imagens38 que comprovam o 

quão necessário seria o ato de tombamento. Ainda assim, as interações são 

concentradas no espaço do grupo, que é protegido, e não em uma rede ampla, de 

divulgação extensa. Em Santo Ângelo, ainda, foi organizado um abaixo-assinado 

digital, que difere das ações comentadas anteriormente. Para tal ato, as pessoas 

fizeram uso de um sistema especialmente criado para esse fim, o website Petição 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Como exemplo de transmissão durante os protestos de 2013, traz-se aqui a transmissão do grupo 
Mídia Ninja para protesto em São Paulo no dia 11 de julho de 2013, com duração de 28 minutos e 
que alcançou 1.052 visualizações: Disponível em: 
<http://us.twitcasting.tv/midianinja_sp/movie/15358814>. Acesso em: 20 ago. 2014. 
36 Aqui, o grupo Mídia Ninja apresenta os canais midiáticos onde publica suas transmissões em 
tempo real. Disponível em: <https://ninja.oximity.com/article/Coberturas-em-tempo-real-1>. Acesso 
em: 20 ago. 2014. 
37Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1317943-grupo-midia-ninja-se-projeta-
ao-cobrir-protestos-ao-vivo.shtml>. Acesso em: 20 ago. 2014. 
38 Exemplo de postagem que busca denúncia, feita no grupo DSAQNHV, no dia 4 de fevereiro de 
2014, por Juliani Borchardt. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=535474923227321&set=gm.648702541857081&type=1&t
heater>. Acesso em: 25 ago. 2014. 
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Pública. O abaixo-assinado digital tem funções semelhantes às do abaixo-assinado 

tradicional, feito com assinaturas colhidas em papel, identificando que aquelas 

pessoas que assinam ali concordam com o que está sendo dito. Ações como 

eventos digitais, transmissões ao vivo, postagens em tempo real não aparecem na 

mobilização em Santo Ângelo, mostrando, de certa maneira, as diferenças entre um 

movimento social que se organiza em vários lugares de um país e que atrai um 

grande número de pessoas, e um que é localizado, pertencente a uma comunidade 

local, com um número menor de adeptos. Outra diferença que já pode ser 

apresentada é que se nos protestos no Brasil as causas eram difusas e dispersas, 

existindo uma dificuldade de após um período de tempo levar aquelas pessoas às 

ruas para lutar por aquelas bandeiras, em Santo Ângelo não, pois ainda que a 

discussão no grupo não tenha sempre um grande número de postagens diárias e um 

alto volume de discussões, quando acontecia um novo passo decisivo no processo 

normativo de tombamento, os membros voltavam a falar sobre o que isso iria 

resultar, se era bom ou não. Em um grupo menor, a dispersão também acaba sendo 

menor.  

 

3.3 A internet e a defesa do patrimônio cultural 

 Como forma de introduzir o universo que será estudado no caso de Santo 

Ângelo, observam-se ações que fazem uso da internet para buscar a defesa de 

patrimônio cultural. Destaca-se, em especial, a rede de ações que se forma a partir 

da Oscip Defender, organização que apoia as mobilizações em Santo Ângelo, em 

especial no intermédio entre comunidade e poder público. 

  Para que os bens patrimoniais sejam protegidos pelas instâncias públicas,  

municipais, estaduais, nacionais ou até mundiais, é necessário que esses passem 

pelas normativas que tal processo implica, como os processos de inventário e 

tombamento. Inclui-se aí o trabalho dos agentes públicos que estudam os bens e a 

comunidade, os especialistas do patrimônio, sendo que partiria desses a 

identificação do patrimônio que deve ser elevado à essa categoria. Entretanto, 

observa-se hoje que a vontade das comunidades em preservar algo que lhe 

representa é relevante em tais processos, como acontece no caso de Santo Ângelo. 

E, considerando a presença da internet como meio de comunicação, suas 
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ferramentas enquadram-se tanto no que diz respeito à comunidade mostrar essa 

vontade, com abaixo-assinados digitais, websites e páginas em redes sociais, como 

quanto um instrumento de organização e discussão no interior das comunidades. 

 Esse uso é resposta, de certa maneira, ao que a Legislação brasileira afirma 

sobre a necessidade de participação da sociedade nos processos de 

patrimonialização, tanto no andamento dos mesmos, como na preservação dos bens 

salvaguardados. Sobre isso, Zanirato (2009) afirma que: 

Ainda que as premissas para a sobrevivência patrimonial digam respeito à 
participação social, o fato é que a participação nas decisões relativas à 
política patrimonial no Brasil é reconhecidamente pequena. Mesmo que 
tenha havido um aumento do número de pessoas envolvidas com a 
proteção patrimonial, prevalece o desinteresse de muitos com a 
salvaguarda desse legado (p. 138) 

 Assim, esses movimentos de defesa começam a quebrar, de certa maneira, o 

estigma levantado por Zanirato (2009). São as comunidades, os grupos, as 

organizações não governamentais que veem na internet um espaço de democracia 

e de participação social. 

 Ainda que esses usos sejam legítimos e tragam resultados efetivos, como é 

visto em Santo Ângelo, o diálogo entre comunidades conectadas e o poder público 

não acontece de maneira tão facilitada. A internet, por vezes, ainda é vista como 

meio dúbio, pois existe a desconfiança ao conteúdo ali presente. Alguns órgãos só 

iram considerar como verdadeiro o que está no papel (BONA & BONIN, 2014). No 

intermédio desse diálogo encontra-se, aqui no Rio Grande do Sul, a Oscip Defender. 

 A Defender, que tem sigla que remete à Defesa Civil do Patrimônio Histórico, 

é uma organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), qualificada 

assim desde maio de 200239, com sede e foro em Cachoeira do Sul – RS. É uma 

organização que atua nas áreas da cultura, patrimônio histórico e artístico, turismo 

cultural e social, meio ambiente e cidadania, sem fins lucrativos. A Defender atua, 

especialmente, no diálogo entre as comunidades e o poder público. A relevância 

dada aqui a tal organização acontece por dois motivos: a visão participativa que a 

organização tem em se inserir em uma comunidade, com seleção de delegados, 

agentes da Defender, que sejam da própria comunidade; e pelo uso que tais 

comunidades, ligadas à Defender, fazem da internet como instrumento de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Informações do website oficial da Defender. Disponível em: <http://www.defender.org.br>. Acesso 
em: 25 ago. 2014. 
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preservação participativa. 

 Sobre os delegados da Defender destaca-se que esses são pessoas da 

comunidade, que têm conhecimento sobre os trâmites normativos patrimoniais, e 

das ações e políticas da organização, e que também tem conhecimento do que 

ocorre no interior da comunidade, algo que se percebe em informações que a 

Defender coloca em seu website40. Ao que se perceber nessa organização, a 

Defender prega que essa proximidade faz com que os outros integrantes da 

comunidade confiem nas ações do delegado, uma vez que ele vem da mesma 

realidade. Essa também é maneira para que a Defender possa entender as causas 

da comunidade colocando-se próxima à ela, pois quem fala é um representante da 

mesma. Essa estrutura também funciona para que os órgãos públicos se atente para 

tais causas, pois essas são levadas pela comunidade representada e por uma 

organização que propicia o diálogo entre essas duas partes. De certa maneira, os 

delegados da Defender podem ser relacionados à ideia do expert participativo de 

Tornatore (2009), que buscam entender a comunidade, ao mesmo tempo que 

possuem o conhecimento normativo.  

 No âmbito de Santo Ângelo é possível observar tal interação. Fala-se sobre 

Juliani Borchardt41 que é delegada da Defender. Ela é pessoa ativa nas questões 

históricas e culturais da cidade, atuando como guia turística, tem conhecimento da 

área patrimonial, uma vez que desenvolve pesquisas no Programa de Pós-

Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de 

Pelotas, e tem envolvimento com a Defender, participando de eventos onde fala 

sobre os acontecimentos em Santo Ângelo42. Juliani ainda acompanhou a Defender 

em ida ao Iphae, quando na apresentação do abaixo-assinado digital que foi 

organizado pedindo a preservação do Centro Histórico de Santo Ângelo, documento 

que serviu para a abertura do processo em instancia estadual.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40  Disponível em: <http://www.defender.org.br/atividades/>. Acesso em: 11 ago. 2014. Pode-se 
perceber esse modo de agir quando aí é dito que, por exemplo, o Fórum Patrimônio Cultural e 
Paisagem Urbana de Novo Hamburgo foi realizado por delegados regionais da Defender de Novo 
Hamburgo e do Vale dos Sinos. 
41Postagens relativas à ações dos delegados da Defender, onde é possível acessar textos publicados 
por Juliani Borchardt, que falam de sua atuação em Santo Ângelo e do andamento do processo de 
preservação. Disponível em: <http://defender.org.br/category/noticias/defender/delegados-regionais/> 
Acesso em: 11 ago. 2014. 
42 Juliani Borchardt proferiu palestra sobre o processo de patrimonialização em Santo Ângelo e a 
atuação da Oscip Defender no 7o SIMP - Seminário Internacional em Memória e Patrimônio, realizado 
na cidade de Pelotas – RS, no dia 8 de novembro de 2013. 
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 Traz-se, assim, algumas ações de busca por proteção patrimonial que fazem 

uso da internet como ferramenta de comunicação, em especial no ato de mostrar 

suas causas para o grande público, e que tem parceria com a Defender. Um desses 

grupos é o que busca proteger o patrimônio cultural do Vale do Rio dos Sinos, região 

que pertence à área metropolitana de Porto Alegre, afirmando-a como de grande 

potencial econômico e industrial, além de ter atrativos turísticos em suas paisagens 

naturais. Esse grupo organiza a página no Facebook Vale dos Sinos RS: nosso 

patrimônio43, curtida por 67344 usuários, e reúne informações sobre o patrimônio 

cultural dos municípios compreendidos no Vale do Rio dos Sinos. 

 Um outro caso notório acompanhado pela Defender é o movimento Chega de 

Demolir Porto Alegre, que objetiva articular moradores e entidades do município na 

defesa do patrimônio cultural. Esse movimento faz amplo uso de seu blog45 e 

página46 no Facebook para a publicação de atualizações no andamento de ações, 

denúncia de bens que estão em estado precário, e memórias relacionas aos bens 

patrimoniais. 

 Agora, afastando-se das práticas amparadas pela Defender, mas buscando 

outros exemplos de usos da internet na defesa patrimonial, chega-se ao grupo 

Chega de Demolir S!P – Reminiscências Paulistanas, que traz uma visão 

semelhante ao Chega de Demolir Porto Alegre na cidade de São Paulo. Esse 

movimento faz uso de blog 47  para publicar fotografias de edificações 

patrimonializáveis em iminente destruição. Outro seria o grupo “Basta de Demoler”, 

que luta pela conservação do patrimônio arquitetônico da cidade de Buenos Aires. O 

grupo faz uso de website48  para apresentar casos de bens que precisam ser 

protegidos, e busca ações efetivas junto aos órgãos governamentais que tratam de 

assuntos patrimoniais, como o pedido para participar do Consejo Asesor de Asuntos 

Patrimoniales (CAAP), tendo direito à voto, alegando que essa seria uma maneira de 

levar a opinião das comunidades para as decisões do Conselho, solicitação que não 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Disponível em: <https://www.facebook.com/ValedoSinosPatrimonio>. Acesso em: 11 ago. 2014. 
44 Dados de 30 de maio de 2014. 
45 Disponível em: <http://chega-de-demolir-portoalegre.blogspot.com.br/>. Acesso em: 11 ago. 2014. 
46  Disponível em: <https://www.facebook.com/pages/Chega-de-Demolir-Porto-
Alegre/496197030458160>. Acesso em: 11 ago. 2014. 
47 Disponível em: <http://chega-de-demolir.blogspot.com.br/>. Acesso em: 30 mai. 2014. 
48 Disponível em: <http://bastadedemoler.org/>. Acesso em: 30 mai. 2014. 
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foi atendida49. Ainda se tem o blog50 do Movimento Petrópolis, grupo que defende a 

salvaguarda de imóveis do bairro porto-alegrense Petrópolis, que apresenta 

vestígios da modernização da cidade, em especial da passagem do tempo que o 

transporte público era focado no uso de bondes para o predomínio de ônibus. 

 A fim de mostrar que essas práticas não são encontradas somente no Brasil 

ou na América Latina, traz-se aqui o exemplo das mobilizações em torno da 

preservação da casa de campo utilizada como cenário para o filme de 1952, “Depois 

do Vendaval”, dirigido por John Ford, que se passa na Irlanda, país de origem da 

família do diretor americano. Essa casa é conhecida como White O’Morn, e 

pertenceu à família Joyce, sendo construída antes de 1820. A White O’Morn 

Foundation organizou-se e pediu ao Conselho do Condado de Galway a 

preservação dessa casa pela sua importância cultural e histórica, tanto por ser um 

local histórico verdadeiro, como pelo que representa, estando inserida no filme. Tal 

fundação faz uso do Facebook para difundir a história do local e suas ações 

mobilizadas, atraindo o reconhecimento mundial. Essas ações estão presentes, em 

especial na página White O’Morn Foundation51, curtida por 26.33152 usuários, e pelo 

grupo “Save The Quiet Man Cottage”53, com 7.40254 membros.  

 A partir de tais exemplos observa-se que o caso de Santo Ângelo não é 

isolado, e, sim, encontra-se conectado a outros através de uma rede de esforços 

digitais em defesa do patrimônio cultural, que foi apresentada aqui a partir de uma 

amostra. Esses exemplos mostram que indivíduos e coletivos levam sua vontade de 

preservar ao meio digital, fazendo uso desse como espaço de democracia e 

participação social, enquadrando-se até no que a Legislação brasileira pede, que é a 

participação ativa da sociedade na preservação do patrimônio cultural. 

 

!
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49  Pode-se acompanhar tal processo no website da organização. Disponível em: 
<http://bastadedemoler.org/?page_id=462>. Acesso em: 1 abri. 2014. 
50 Disponível em: <http://protejapetropolis.blogspot.com.br/>. Acesso em: 1 abri. 2014. 
51 Disponível em: <https://www.facebook.com/quietmancottage>. Acesso em: 1 abri. 2014. 
52 Dados de 24 de outubro de 2013. 
53 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/139441216076635/>. Acesso em: 1 abri. 2014. 
54 Dados de 24 de outubro de 2013. 



4 SANTO ÂNGELO - RS, E A COMUNIDADE CONECTADA PELA PROTEÇÃO 
DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

Assim, chega-se ao objeto no qual essa pesquisa se debruça – a mobilização 

e organização digital da comunidade da cidade de Santo Ângelo no esforço de 

defender o seu Centro Histórico, considerando esse como representante de sua 

memória e identidade. 

 Em um primeiro momento faz-se um apanhado histórico sobre o município, 

observando seu passado como redução jesuítica e, posteriormente, como ponto de 

fixação para imigrantes vindos do continente europeu. Destaca-se, aí, os diversos 

sentidos que a Igreja Matriz, localizada no Centro Histórico, tem para a comunidade. 

Esses passados refletem-se no presente dessa comunidade, seja na construção de 

identidade, seja no uso de espaços, seja na busca pela preservação dos mesmos. 

Observa-se, também, como o governo municipal vê o patrimônio da cidade, fazendo 

um apanhado sobre os projetos que visaram estuda-lo e preserva-lo. 

 Em um segundo momento atenta-se ao caso propriamente dito: a mobilização 

em defesa do Centro Histórico, com foco no seu aspecto de uso da internet como 

meio de participação social. Assim, observam-se marcos da mobilização, como a 

criação do Defenda Santo Ângelo Quero Nossa História Viva!, o abaixo-assinado 

digital, o início do processo de tombamento em instância estadual, os impasses 

entre comunidade, proprietários de imóveis, governo municipal e estadual. 

Contempla-se, em especial, o que é discutido no grupo do Facebook e a relação 

desses temas com acontecimentos efetivos no processo de patrimonialização e 

movimentações na cidade. 
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4.1 Santo Ângelo: a diversidade cultural formadora da comunidade e os inícios 
da preservação ao patrimônio local 

Quando se considera os momentos históricos relevantes na formação do 

município de Santo Ângelo, seja no seu crescimento político, como cidade 

importante no contexto nacional, seja na formação da identidade de sua 

comunidade, é possível demarcar três pontos: Santo Ângelo como redução jesuítica, 

Santo Ângelo como destino de imigrantes vindos da Europa no século XIX , e a 

Santo Ângelo atual, cidade turística e em crescimento econômico. 

O marco inicial da cidade de Santo Ângelo é 12 de agosto de 1706, quando o 

padre jesuíta Diogo de Haze fundou a redução de Santo Ângelo Custódio, ou 

Sant’Angel Custódio. Essa afirmação baseia-se na existência de um documento de 

batismo, cerimônia essa que foi realizado na redução (PORTO, 1943 apud 

DOMANSKI, 2013). Ainda se considera uma segunda teoria, que fala sobre o 

deslocamento de 737 famílias da região de Concepción, no Paraguai, para o local no 

ano de 1707 (FURLONG, 1962 apud DOMANSKI, 2013). 

Inclui-se o estabelecimento dessa redução no contexto do sistema reducional, 

quando os missionários da Companhia de Jesus tinham, como representantes da 

coroa espanhola, a missão de ocupar territórios e instituir vida comunitária em locais 

até então habitados somente por nativos, no caso os índios guaranis. Esses eram 

inseridos gradualmente à religião cristã e aos princípios sociais europeus. Tal 

esforço vêm da tentativa de conter o avanço territorial do colonialismo português. 

Nesse sistema traçam-se dois períodos, o do Tape e os Sete Povos das Missões 

(DOMANSKI, 2013). 

O nome Tape vem de “população grande” (SCHALLENBERGER, 2006, p. 

92), circunstância que caracteriza esse período. O número de indígenas era 

elevado, o que dificultou o contato entre os jesuítas e os guaranis, além da 

resistência aos ensinamentos religiosos. Para equilibrar essas relações foram 

estabelecidas alianças entre jesuítas e caciques, como forma de organizar o espaço 

e a coesão social. Fala-se aqui de reduções jesuíticas fundadas a partir de 1626, 

chegando a somar 30 povoados, organizadas em torno do Rio Uruguai, e outros que 

banham a região, como Jacuí, Ibicuí, Ijuí e seus afluentes. 
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Apesar dos acordos entre religiosos espanhóis e guaraníticos, o período do 

Tape encerra-se pela resistência de alguns grupos indígenas que sentiam que seus 

costumes e cultura estavam sendo prejudicados pelo avanço jesuítico. Ocorreram 

revoltas no âmbito das reduções, bem como o assassinato de padres. A isso se 

somam os ataques realizados por bandeirantes, que capturavam indígenas para tê-

los como mão de obra para engenhos de cana de açúcar no sudeste e nordeste do 

Brasil. Esses fatos fizeram com que os guaranis migrassem para a margem direita 

do Rio Uruguai e que os jesuítas ficassem dispersos. 

Entretanto, segundo Domanski (2013), os jesuítas foram enviados novamente 

à região do Tape entre o final do século XVII e o início do século XVIII, como forma 

de conter, novamente, o avanço territorial português e em resposta à fundação da 

Colônia do Santíssimo Sacramento, em 1680, também pela coroa portuguesa, local 

estratégico de acesso ao rio do Prata, e Laguna, em região onde hoje está situado o 

estado de Santa Catarina. Assim, os Sete Povos das Missões foram uma maneira 

da Espanha cuidar do território que lhe pertencia de acordo com o Tratado de 

Tordesilhas. A partir de 1682 foram fundadas sete reduções jesuíticas na região que 

hoje é o noroeste do estado do Rio Grande do Sul. A primeira foi São Francisco de 

Borja; em 1687 foram fundadas três reduções, São Nicolau, São Luiz Gonzaga e 

São Miguel Arcanjo; em 1690, São Lourenço Mártir; e em 1697, São João Batista. 

Santo Ângelo Custódio foi a última a ser fundada, entre 1706 e 1707. 

 Sobre as características das missões e do povo que ali residia, ainda que 

não seguissem um mesmo padrão, é possível traçar algumas semelhanças. Eram 

localizadas nas proximidades de rios, fato que facilitada as atividades agrícolas e 

pesqueiras. Organizavam duas áreas para o cultivo de culturas, uma destinada à 

família e outra coletiva, com meios de produção comunitários. 

Com a introdução dos costumes europeus, modificou-se a arquitetura dos 

povoados indígenas. Se antes os nativos abrigavam-se em construções 

rudimentares, a partir daí, eles passaram a construir edificações, sob orientação dos 

missioneiros. O povoado tinha como principal construção a Igreja, que ficava no 

centro do mesmo. Na construção eram utilizadas técnicas, formas, dimensões e 

acabamentos superiores às outras construções, fazendo com que a Igreja fosse um 

ponto imponente da redução (BARCELOS, 2000). Os próprios índios construíam os 

adornos, pilares, altares e imagens sacras que eram utilizados no interior da Igreja. 
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Segundo Barcelos (2000), a arquitetura dessa edificação, que era grandiosa e se 

destacava das demais, tinha a função de reforçar o caráter social que estava sendo 

imposto pela introdução da religião cristã. Além da Igreja, uma redução tinha o 

claustro, a casa onde ficavam os padres, com quartos individuais, biblioteca, 

cozinha, refeitório, acomodação para autoridades que estivessem de passagem, o 

cabildo (sede política da redução), o cotiguaçu (local de refúgio para viúvas e 

crianças órfãs [SILVEIRA, 1979 apud DOMANSKI, 2013]), as oficinas (onde ofícios e 

ensinamentos eram transmitidos aos guaranis), além das moradias dos indígenas, 

as quais eram habitadas por mais de uma família, que “não possuíam janelas ou 

chaminés, as paredes normalmente eram feitas de adobe ou madeira e as 

coberturas passaram a ser de telhas” (DOMANSKI, 2013, p. 28), mas mantiveram o 

assoalho de chão batido e o costume do fogo acesso no centro da casa. 

Sobre as mudanças culturais que influenciaram a arquitetura da localidade 

fala-se das alterações na maneira como os guaranis passaram a tratar seus 

falecidos. Se antes os indígenas tinham o costume de sepultar em recipientes 

cerâmicos em posição fetal, passaram à prática do sepultamento horizontal em 

cemitério, esse que ficava ao lado da Igreja (BARCELOS, 2000). 

Levanta-se, ademais, a praça como centro da vida social (BARCELOS, 2000) 

do povoado jesuítico. Ali ocorriam cerimônias, atos políticos, religiosos e militares, 

sendo um espaço do cotidiano da comunidade, onde todos passavam diariamente. 

Seu traçado era delimitado pelas edificações do entorno, sendo na praça  não havia 

vegetações, apenas espaço aberto. 

Ainda, sobre as mudanças sociais acarretadas por esse processo, retomam-

se as alianças político-administrativas entre caciques e jesuítas. Esses acordos 

facilitaram as relações entre a Espanha e os guaranis, uma vez que, “como 

funcionários do governo, os caciques cabidantes, subordinados à coroa espanhola e 

ao Governo de Buenos Aires, assumiam essa posição de submissão fazendo com 

que, automaticamente, o povoado inteiro fizesse o mesmo” (DOMANSKI, 2013, p. 

27). 

Sobre a redução de Santo Ângelo Custódio, a última a ser fundada, fala-se de 

uma mudança de localidade. Deduz-se que a redução foi fixada, em 1706, às 

margens dos rios Ijuí e Ijuizinho, sendo transposta, em 1707, para as proximidades 

dos rios Itaquarinchim e Santa Bárbara, local onde hoje está localizada a cidade de 
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Santo Ângelo. Segundo Domanski (2013), essa mudança pode ter sido acarretada 

pelo grande volume de chuva na região o que fazia que as margens dos rios Ijuí e 

Ijuizinho se estivesse mais exposto às a enchentes. Ainda, é possível dizer, segundo 

os diários de Gomes Freire de Andrade, que Santo Ângelo Custódio chegou a ter 

uma população de mais de 4 mil pessoas.  

Pensando nas diferenças entre Santo Ângelo e outras missões, destaca-se 

sua arquitetura, uma vez que a Igreja do povoado tinha frente voltada para o sul, 

sendo que as Igrejas missioneiras normalmente eram voltadas para o norte. Ainda 

destaca-se que o povoado estabeleceu-se também como ponto de comércio 

missioneiro, exportando erva mate, algodão, tabaco e couro. 

Segundo Nagel (1994 apud DOMANSKI, 2013), Santo Ângelo era ponto 

estratégico para proteção das fronteiras da América Espanhola, uma vez que era 

fixada em ponto avançado em comparação às outras missões. Retoma-se o fato de 

que esses territórios foram firmados em decorrência do Tratado de Tordesilhas, 

assinado em 1494, entre a coroa portuguesa e espanhola. Os limites estabelecidos 

no tratado não eram respeitados, causando conflitos e invasões, em especial pelo 

“desconhecimento do território americano em relação ao rio da Prata” (DOMANSKI, 

2013, p. 35). As monarquias buscaram atenuar essas questões com a assinatura do 

Tratado de Madri, em 1750, que propunha uma troca de territórios, sem que essas 

questões fossem estabelecidas de maneira específica, com prazos e normativas. 

Segundo o tratado, os Setes Povos deveriam ser entregues para Portugal, junto com 

seus bens imóveis, e, em troca, a Colônia do Sacramento passaria a pertencer à 

Espanha, sendo que os moradores dessa poderiam escolher se permaneceriam ou 

não no local (NAGEL, 1994 apud DOMANSKI, 2013).  

Essas imposições causaram resistência nos indígenas perante a necessidade 

de deixar o espaço que antes lhes pertencia. A isso se juntou a dificuldade de mover 

os moradores e o gado para o outro lado do rio Uruguai. Esse processo ainda foi 

dificultado pela pressa portuguesa em tomar posse de seu território. Nessa situação 

iniciou-se a Guerra Guaranítica, uma vez que: 

espanhóis e portugueses já estavam impacientes à espera da desocupação 

do território. Em 1754, uma expedição luso-espanhola foi organizada para 

tomar as missões, dando início à guerra. Já em 1755, a segunda expedição 

foi organizada e consolidada em janeiro de 1756; e, em fevereiro deste 
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mesmo ano, acontece a batalha de Caliboaté, que resultou em cerca de 

1500 índios mortos, marcando o final dos conflitos. (DOMANSKI, 2013, p. 

37) 

Tal conjunção colocou os jesuítas em uma posição difícil, uma vez que eles 

queriam defender o fruto do trabalho que já tinham construído, tanto no que diz 

respeito à edificações como na evangelização do nativos, e mais, eles estavam sob 

a jurisdição dos interesses da coroa espanhola e não da portuguesa. Com o 

translado forçado para o novo local de habitação, muitos indígenas fugiram, 

buscando fixar-se em outras regiões. Os índios de Santo Ângelo foram separados, já 

que, segundo Nagel (1994 apud DOMANSKI, 2013), 1041 foram para São Xavier, 

674 em Mártires, 440 em Concepción, 9 em Itapua e 9 em Apóstoles. Desses 

números já se pode perceber o quão extenso foi o número de baixas na comunidade 

da redução de Santo Ângelo Custódio, que chegou a abrigar aproximadamente 

5.400 pessoas. 

Sendo o Tratado de Madri anulado em 1760, os indígenas retornaram aos 

seus territórios, encontrando esses abandonados e em condições precárias para 

viver e produzir. Já os jesuítas foram substituídos, tanto por religiosos de outras 

congregações como por leigos, uma vez que em 1768 a Companhia de Jesus fora 

expulsa da Espanha. Segundo Porto (1943 apud DOMANSKI, 2013), em 1801, 

Santo Ângelo tinha 1960 habitantes, baixando para 350 em 1822 e para 103 

pessoas em 1827. O povoado passou por um período de abandono, fazendo com 

que as construções do período jesuítico se transformassem em ruínas. 

O povoado “volta a vida” com o processo de Independência do Brasil, quando 

os Sete Povos passam a fazer parte da Província do Rio Grande do Sul, e quando, 

em 1859, Antônio Manuel de Oliveira e Dr. Antônio Gomes Pinheiro Machado, esse 

segundo vereador de Cruz Alta, iniciam a fixação de uma nova paróquia onde era a 

antiga redução (DOMANSKI, 2013). 

A comunidade ressurgia, formava-se, e crescia. Em 1873, o povoado vira “vila 

de Santo Ângelo”, e, depois, torna-se município, agregando os territórios de São 

Luiz e São Borja (BINDÉ, 2006 apud DOMANSKI, 2013). Ainda vale falar sobre a 

Igreja e suas reconstruções, pois, mesmo com as alterações sofridas, ela se 

mantem no mesmo local do período jesuítico, o que é levado em conta na afirmação 

de sua importância para o espaço do Centro Histórico, o qual se busca preservar. 
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Figura 1 – Gravura feita por Carlos Petermann, de 1861, mostrando as ruínas da Igreja da 

redução de Santo Ângelo Custódio. Fonte: SILVEIRA, 1979 apud DOMANSKI, 2013. 

 

Figura 2 – Fotografia da Igreja na década de 1920.  
Fonte: <http://santoangeloemfatosefotos.blogspot.com.br/2011_08_01_archive.html.> Acesso 

em: 24 nov. 2014. 

Em 1888, a antiga Igreja da redução foi demolida, tendo início à construção 

do novo templo, fazendo uso dos materiais retirados da primeira. Essa nova 

construção tinha dimensão menor do que a igreja anterior e não contava com 

adornos externos, como na Igreja originária da Redução, e nessa obra, parte dos 

custos foram subsidiados pela comunidade católica (BINDÉ, 2006 apud DOMANSKI, 

2013). Entretanto, por volta de 1940, essa nova construção foi demolida, dando 
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lugar ao soerguimento da atual Catedral Angelopolitana, obra iniciada entre 1929 e 

1930, “com o intuito de reproduzir uma réplica do antigo templo da redução de São 

Miguel Arcanjo” (DOMANSKI, 2013, p. 42). Nesse impulso de replicar o passado da 

Igreja missioneira já se percebe uma vontade do município de reaproximar-se do 

seu passado jesuítico, enquanto fato notório das origens da cidade. Esse projeto era 

para uma Catedral, com maiores dimensões, e que foi concluída em 1955, contando 

com adornos externos do escultor austríaco Valentin Von Adamovich (MARCHI, 

2011 apud DOMANSKI, 2013). Nessa primeira etapa da obra, ainda ficaram faltando 

as duas torres, essas que foram entregues somente em 1971. 

 
Figura 3 – Catedral Angelopolitana, 2005. Fonte: GOMES apud DOMANSKI, 2013. 

O espaço do Centro Histórico, que inclui a Catedral, a praça à sua frente e 

outras edificações como o Museu Municipal Dr. José Olavo Machado, está 

localizado “exatamente onde foi instalada a redução jesuítica de Santo Ângelo 

Custódio, espaço que mais tarde serviu para o repovoamento e construção da Igreja 

em 1888 e [...] para a construção da Catedral Angelopolitana” (DOMANSKI, 2013, p. 

43). Assim, pode-se dizer que nesse esforço para defender o Centro Histórico e seu 

entorno, a comunidade santo-angelense não somente busca proteger uma 

edificação histórica, que representa a sua história, mas sim um local que é 

testemunho vivo da formação identitária dessa comunidade, que é testemunho das 

diversas etapas pelas quais o município passou, além de ser importante espaço de 

descobertas arqueológicas. 
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Outro momento que se considera relevante não só para a história de Santo 

Ângelo, mas para a construção da identidade da comunidade que lá se organiza, e 

para as concepções dessa em relação ao patrimônio cultural, é o período de 

entrada, no território brasileiro, de imigrantes vindos do continente europeu. A 

chamada de imigrantes europeus para o território brasileiro ocorreu, especialmente, 

como resposta ao final da escravidão em 1888 – e a consequente necessidade de 

mão de obra assalariada para substituir à escrava –  mas, também, pela expansão 

da economia nacional, impulsionada pelas grandes plantações de café no estado de 

São Paulo (CRUZ, 1986).  

No âmbito de Santo Ângelo, o período de chegada de imigrantes aconteceu 

entre 1891 e 1910. Em 1981, dirigiram-se à Santo Ângelo, via Rio de Janeiro e Porto 

de Santos,  “18 alemães, 06 poloneses, 05 suecos, 03 belgas e 02 búlgaros e mais 

imigrantes” (CRUZ, 1986, p. 163). A partir desse momento inicial, um maior número 

de imigrantes alemães foi para o município, ainda que as nacionalidades italiana e 

polonesa sejam mais representativas. Ainda vale pontuar que a imigração, em sua 

maior parte, era de caráter espontâneo e privado. Entretanto, algumas regiões que 

já pertenceram a Santo Ângelo, como é o caso de terras que hoje pertencem à Ijuí, 

foram povoadas a partir de solicitação ao governo provincial de que fossem 

enviados imigrantes para povoarem locais vazios (CRUZ, 1986). O movimento de 

imigrações fez com que o território de Santo Ângelo diminuísse, uma vez que, por 

exemplo, o município de Santa Rosa emancipou-se nesse período, oriundo do 

povoado 14 de Julho, esse que era formado por colonos de várias etnias, e que 

antes pertencia ao território de Santo Ângelo.  

Além dos motivos já citados, é possível trazer alguns documentos legais que 

proporcionaram e influenciaram a vinda do imigrante para o Brasil e, em especial, 

para Santo Ângelo. Dentre esses, elenca-se:  

o Decreto no 528, de 1891, que declarava ‘inteiramente livre a entrada nos 
portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho, que não 
se achem sujeitos a ação criminal... exceto os indígenas da Ásia e da 
África’...; a Constituição de 1891, que assegurava a igualdade de direitos  
entre brasileiros e estrangeiros residentes, declarando, no parágrafo 10, do 
art. 72: ‘Em termos de paz, qualquer um pode entrar no território nacional ou 
dele sair com a sua fortuna e bens, quando e como lhe convier, 
independente de passaporte’ (CRUZ, 1986, p. 169). 

A esses documentos ainda se agrega a Constituição política do Estado do Rio 

Grande do Sul, ou Constituição Rio-Grandense, de 14 de Julho de 1891, que no art. 
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71, § 7, assegurava o direito dos indivíduos de exercerem livremente seus cultos 

religiosos, bem como de adquirir bens para exercer tais práticas (CRUZ, 1986). 

A distância geográfica entre os imigrantes e os brasileiros, resultante da 

organização e localização de terras em Santo Ângelo, fez com que as famílias 

vindas da Europa mantivessem costumes, hábitos e língua de seu local de origem. 

Ainda se deve levar em conta o fato desses imigrantes considerarem-se superiores 

aos brasileiros e aos outros imigrantes (CRUZ, 1986), seja pela educação formal 

(pelo conhecimento oriundo da cultura europeia), seja pelo próprio sentimento de 

colonizado do cidadão local, o que faz com que mesmo o imigrante que veio para o 

Brasil, que era o produtor rural, muitas vezes distante do estudo e da cultura, tivesse 

uma auto percepção de ser superior ao “nativo selvagem”. Essa ideia perdurou por 

muito tempo, uma vez que os imigrantes tentam distinguir-se dos brasileiros, sendo 

que consideravam que tinham “melhor preparo profissional, pelos vínculos que 

mantinham com padrões culturais considerados superiores aos do elemento 

nacional, e também porque tinham padrões de consumo mais variados, contribuíram 

para ampliar o mercado local” (CRUZ, 1986, p. 172). 

Sobre as características do trabalho desses imigrantes, em sua grande 

maioria alemães, pode-se dizer que praticavam a plantação de produtos, e não a 

criação de gado, uma vez que as terras que lhes foram vendidas ou doadas eram 

pequenas, assinalando o minifúndio. Ainda, o imigrante tinha o costume do trabalho 

rural organizado pela família. 

A chegada desses indivíduos traçou uma nova fisionomia à situação nacional: 

o imigrante era um trabalhador livre, portador de capital e de força para o trabalho, 

diferenciado do escravo; ele impulsionou a diversificação da agricultura, pois 

possuía conhecimentos avançados em comparação à comunidade local, abastecia 

necessidades de centros urbanos e das grandes fazendas de gado, e ainda 

alcançava uma maior dimensão da produção, com a consequente expansão da 

renda e da concentração demográfica da economia de subsistência (CRUZ, 1986). 

No contexto específico de Santo Ângelo os imigrantes europeus influenciaram 

o desenvolvimento da sociedade e do município. Além das contribuições recorrentes 

no espaço nacional, é possível elencar outras, talvez características de um 

município que, no momento da chegada e estabelecimento desses imigrantes, não 

contava com um elevado número de habitantes:  



74!
!

a propagação da policultura e o sistema de minifúndio, numa região de 

tradição latifundiária e pecuarista; nos hábitos e nos costumes; na culinária, 

uma variedade de pratos foram inseridos à alimentação, como a 

macarronada, a pizza, o chucrute, a polenta; o kerb, festa tradicional dos 

alemães [...]; a influência linguística; o fortalecimento da religião, tanto 

católica como protestante” (CRUZ, 1986, p. 176-177) 

Entretanto, constata-se que: 

se o imigrante incrementou o processo de desenvolvimento dos setores 

médios santo-angelenses, por outro lado não teve condições de inovar o 

sistema político, porquanto não tinha espaço para tanto [...] a partir de 1930, 

esses grupos sociais reivindicaram a  participação no sistema político, e o 

sistema teve de proporcionar meios para essa participação [...] Logo, o 

imigrante não se opôs ao sistema constituído, mas integrou-se a ele, 

evitando, com isso, conflitos ou secessões. (CRUZ, 1986, p. 176) 

Cruz (1986), ainda, afirma que no momento de sua pesquisa, sendo que seu 

trabalho foi publicado em 1986, percebia-se a coexistência de duas maneiras 

comportamentais na sociedade santo-angelense. Uma seria a “herança de um 

passado e transformações recentes, representado pelo elemento considerado 

‘brasileiro’; por outro lado, há toda uma cultura europeia adaptada à situação 

regional” (CRUZ, 1986, p. 177). 

Ainda, na perspectiva da constituição identitária dessa comunidade, observa-

se o panorama atual da cidade de Santo Ângelo. A cidade é o maior município da 

região das Missões, como é conhecida atualmente, uma vez que tem 78.908 

habitantes, conforme dados do Censo de 2014 (INSTITUTO, 2014), saindo daí o 

título de Capital das Missões. É também o município mais populoso da região 

noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Santo Ângelo, bem como os diversos 

municípios do estado, tem economia baseada na agropecuária. O que a diferencia, e 

a aproxima dos outros municípios da região das Missões, é a atividade turística, com 

todo o aporte de gastronomia, hotelaria e entretenimento dela decorrente. Traz-se, 

aqui, essas informações para assegurar, junto à questão histórica, a importância do 

Centro Histórico, pois esse é um dos mais importantes pontos atrativos do turismo 

cultural, que desloca indivíduos para ver locais preenchidos de memória. E, apesar 

dessas questões e da importância da cidade para a região, o seu Centro Histórico,  

que é espaço de vestígios arqueológicos do período missioneiro, não foi tombado 
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em nenhuma instância, seja, estadual, nacional ou internacional, e assim está 

protegido somente por leis municipais, essas que não trazem uma normativa 

detalhada desses processos, por lidarem com um complexo de interesses prós e 

contra ações de preservação. 

E, assim, quando se atenta à comunidade e à cidade de Santo Ângelo a partir 

da concepção de preservação patrimonial, tem-se duas separações: uma, o 

momento das pesquisas nos sítios arqueológicos Pré-Históricos e Históricos, que 

ocorreram em quatro momentos e, outra, a atual preocupação da comunidade em 

proteger, de maneira específica e definitiva, através de tombamento, o Centro 

Histórico de Santo Ângelo, momento este que será abordado a seguir neste estudo. 

Ainda que as primeiras pesquisas arqueológicas no sítio de Santo Ângelo 

Custódio datem de 1969, quando José Proenza Brochado realizou um trabalho na 

região e definiu a Fase Missões, com a caracterização de dois tipos de cerâmica 

encontradas, uma sendo de tradição indígena e outra europeia (CARLE, 2007), o 

maior impulso nesses estudos ocorreu a partir da década de 1980. Esse processo é 

estimulado pelo tombamento pela UNESCO do sítio arqueológico da Redução 

Jesuítica de São Miguel Arcanjo como Patrimônio Histórico e Cultural da 

Humanidade, considerando-se que, na época, esse território pertencia ao município 

de Santo Ângelo, emancipando-se somente em 1988 (DOMANSKI, 2013). 

É nesse momento que o professor Dr. Arno Alvarez Kern inicia o projeto 

“Arqueologia Histórica Missioneira”, em 1984, com o intuito de realizar escavações 

na região dos Sete Povos das Missões. Com o andar das pesquisas, o projeto 

modificou-se a fim de abarcar as necessidades de preservação e recuperação dos 

sítios. Assim, o projeto  teve tempo de ação de 10 anos, entre 1985 e 1995, sendo 

guiado, em especial, pelo objetivo de fomentar a criação de políticas de proteção e 

preservação de tais vestígios em âmbito local (KERN, 1998). Sobre os resultados e 

a importância desse projeto, Domanski (2013) afirma que: 

Essas pesquisas realizadas nos sítios missioneiros tiveram grande 
importância: foram os primeiros passos dados na pesquisa arqueológica 
sobre o período jesuítico-guarani na região e são, ainda hoje, referencias 
quando pensamos em Arqueologia Histórica no Estado do Rio Grande do 
Sul. A partir desse ocorrido, os interesses ou desinteresses das prefeituras 
locais ficaram evidenciados através das ações como o cercamento dos 
sítios, facilitando a proteção, ou o inverso, impondo obstáculos para os 
trabalhos arqueológicos e de proteção. (p. 46) 



76!
!

Ainda, o tombamento em São Miguel Arcanjo fez com que fossem criados 

órgãos responsáveis por organizar e monitorar projetos arqueológicos nos sítios 

missioneiros, como é o caso do Núcleo de Arqueologia (NARQ), criado em 1988, 

vinculado ao Centro de Cultura Missioneira da Universidade Regional Integrada do 

Alto Uruguai e das Missões (CCM/URI). Foi com esse apoio que, a partir de 1990, 

inicia-se um novo projeto (DOMANSKI, 2013), este que buscava estudar os períodos 

Pré-Histórico e Histórico na cidade de Santo Ângelo, com prospecções 

arqueológicas e escavações, e coordenado pelo professor Gionani Scaramella, 

assessorado pelo Dr. Arno Alvarez Kern.  

Uma das contribuições que tal projeto trouxe para a área patrimonial foi o fato 

de que incentivou a criação de leis municipais55 que versassem sobre a proteção 

dos sítios arqueológicos, ainda que essas tenham sido implantadas de maneira 

efetiva somente a partir de 2006 (DOMANSKI, 2013). Esse também foi o objetivo de 

Kern em seu projeto realizado a partir de 1985, mostrando a resistência do município 

em estabelecer instrumentos de proteção patrimonial. É nesse momento, também, 

através da Lei Municipal no 1658/1993, que o espaço do Centro Histórico, o sítio 

arqueológico de Santo Ângelo, é definido, correspondendo a 730.000m2, 

abrangendo o local onde existiu o povoado missioneiro e sendo demarcado entre a 

Av. Rio Grande do Sul ao sul, Rua Marechal Floriano ao leste, Rua Sete de 

Setembro ao norte e Rua Quinze de Novembro ao oeste. 

Ainda sobre os benefícios trazidos por esse projeto, fala-se do subprojeto 

intitulado “Uma Proposta Pedagógica de Educação Patrimonial Quanto às Culturas 

Indígenas da Região Platina”. Esse subprojeto tinha como público alvo os docentes 

de instituições escolares, e, em especial, alunos de ensino fundamental e crianças 

moradoras de rua, e consistia no oferecimento de oficinas e atividades como forma 

de promover a educação patrimonial, sendo que essas partiam de uma equipe 

interdisciplinar composta por profissionais de pedagogia, história, psicologia, 

geografia, informática, arquitetura e engenharia (DOMANSKI, 2013). Nessa prática 

já se vê o esforço de levar as questões patrimoniais ao entendimento da 

comunidade, algo que se repete na atualidade, com as ações do grupo que busca 

proteger o Centro Histórico através de tombamento. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Fala-se aqui das Lei no 1.658 de 19 de maio e do Decreto no 2.299 de 8 de outubro de 1993, que 
tratam da proteção dos sítios arqueológicos Pré-Históricos e Históricos no município de Santo Ângelo 
(DOMANSKI, 2013). 
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Entretanto, a principal constatação que vem do projeto de Scaramella 

estavam em perceber que o crescimento do município acompanhou o traçado 

urbano do povoado missioneiro (DOMANSKI, 2013). Chegou-se a essa conclusão 

comparando o Plano del Pueblo de Santo Angel de Las Missiones Guaraníes, 

produzido por José Maria Cabrer em 1784, como membro das Partidas 

Demarcadoras de Limites, com as plantas construídas por Scaramella (1990 apud 

DOMANSKI, 2013). 

Nos anos 2000 inicia-se a terceira etapa de pesquisas no Centro Histórico 

santo-angelense, que se focalizaram em pontos importantes que ainda não tinham 

passado por exploração. Esses projetos partem da cooperação entre a comunidade 

acadêmica local, na figura da Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ) e da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com o Projeto de 

Levantamento, Salvamento e Monitoramento: Arqueologia e Valorização Patrimonial 

do pátio de residência em Santo Ângelo Custódio, coordenado pelos arqueólogos 

Cláudio Baptista Carle, Klaus Peter Kristian Hilbert e Clarissa Sanfelice Rahmeler. 

Nesse projeto buscava-se estudar o “impacto ambiental na instalação de 

empreendimentos turísticos na área” (CARLE, 2003 apud DOMANSKI, 2013, p. 52), 

algo que iria repercutir no que se fala agora em Santo Ângelo, pois é exatamente a 

relação entre a especulação imobiliária e o patrimônio que causa divergências, 

atualmente, no município. Até aquele momento tal pesquisa havia focado, em 

especial, uma área delimitada, que até então alocava um estabelecimento comercial 

e seria espaço para uma nova edificação. Na pesquisa, descobriu-se que no espaço 

havia vestígios de diferentes momentos do povoamento, classificados em quatro 

camadas (CARLE, 2007). A primeira, que chega até 35 cm de profundidade, com 

vestígios, possivelmente, do século XX. Já as outras três camadas mais profundas 

remetem, provavelmente, à ocupação do povoado missioneiro. Segundo Carle 

(2007), o trabalho arqueológico resultou em mais de 10 mil fragmentos encontrados 

no local escavado, bem como no estudo de estruturas ainda existentes. Comenta-se 

que nesse projeto também foi realizado o cadastramento do sítio arqueológico da 

redução de Santo Ângelo Custódio no cadastro do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), sob a denominação de RS-Uli.01. 

A mesma equipe desse projeto desdobra-se em outras pesquisas, segundo o 

objetivo de observar espaços que ainda não tinham recebido estudos e que estavam 
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passando por reformas e modificações. Tais reformas dificultaram as pesquisas 

arqueológicas, impossibilitando maiores descobertas. Apesar do panorama que se 

destaca, ou seja, dos vestígios do passado sendo destruídos para dar espaço à 

novas construções, Carle (2007) afirma que existe um sistema de proteção ao local 

englobado pelo sítio arqueológico que é assegurado pela Lei Municipal de 

proteção56. Entretanto, esse sistema de proteção não se instala de maneira efetiva, 

uma vez que a especulação imobiliária ainda está transformando o Centro Histórico 

e colocando em perigo a coexistência entre o passado e o presente. 

O último momento das pesquisas arqueológicas em Santo Ângelo seria o 

período de 2006 e 2007, quando a prefeitura do município, com anuência do IPHAN, 

organizou um projeto para “realizar pesquisas históricas e arqueológicas que 

comprovassem a existência de vestígios da redução” (DOMANSKI, 2013, p. 59), 

bem como para realizar a reforma e a revitalização da Praça Pinheiro Machado, em 

comemoração aos 300 anos da fundação da redução jesuítica. 

Tem-se, nesse momento, dois projetos: o Programa de Acompanhamento e 

Monitoramento Arqueológico das Obras de Modificações na Praça Pinheiro 

Machado, Sítio Arqueológico da Antiga Redução de Santo Ângelo Custódio, 

realizado entre 2006 e 2007, e o Programa de Vistoria, Prospecção, Resgate e 

Monitoramento Arqueológico de Obras no Centro Histórico de Santo Ângelo, Área do 

Sítio Arqueológico da Antiga Redução de Santo Ângelo Custódio, criado como forma 

de monitorar permanentemente as ações arqueológicas. Ambos não só foram 

coordenados pela arqueóloga contratada Raquel Machado Rech, que agora, no 

momento desta pesquisa, é funcionaria permanente da Prefeitura de Santo Ângelo, 

como também partem do trabalho cooperativo entre o poder municipal e o CCM/URI, 

sendo que o primeiro ainda teve apoio da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), do laboratório de química e do Núcleo de Geoprocessamento da URI 

e do UNIMED/UNICRED Missões. 

No projeto traçado entre 2006 e 2007, as pesquisas arqueológicas foram 

centralizadas no entorno da Catedral Angelopolitana, na busca por vestígios 

especialmente Pré-Históricos. Os artefatos encontrados, que podem ser cerâmicas, 

líticos, vidros, metais, ossos, dentes, entre outros, estão armazenados e disponíveis 

para pesquisa no Núcleo de Arqueologia do Centro de Cultura Missioneira da URI e 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Falando aqui, novamente, da Lei e do Decreto de outubro de 1993. 



79!
!

no Núcleo de Arqueologia do Museu Municipal Dr. José Olavo Machado (RECH, 

2007 apud DOMANSKI, 2013). Ainda, os resultados das escavações estão expostos 

a céu aberto através de janelas arqueológicas e placas explicativas construídas no 

entorno da Catedral, transparecendo as ruínas jesuíticas (RECH, 2009 apud 

DOMANSKI, 2013). 

Ainda são elencadas outras contribuições: a identificação do perímetro da 

igreja jesuítica, que media 82 metros por 26 metros, e a evidenciação do desenho 

predominante do piso interno da edificação, sendo composto por ladrilhos de barro 

cozido em formas de trapézios e quadrados (RECH, 2007 apud DOMANSKI, 2013). 

Nesse projeto também foram instauradas as Jornadas Pedagógicas, atividades de 

educação patrimonial promovidas pelo Museu Municipal Dr. José Olavo Machado, 

que perduram até o presente momento com o objetivo de “ensinar sobre o passado 

da antiga redução de Santo Ângelo Custódio por meio de seus vestígios 

arqueológicos in loco na área do Centro Histórico de Santo Ângelo” (RECH, 2009, p. 

4 apud DOMANSKI, 2013, p. 63). 

 A partir do panorama apresentado, que compreender os projetos de pesquisa 

arqueológica realizados no Centro Histórico de Santo Ângelo, em um período que se 

inicia em 1984 e chega até 2007, é possível traçar algumas ações, necessidades e 

motivações que se repetem, seja nos objetivos dos projetos, nas respostas da 

comunidade ou na conduta do poder municipal. São essas: a necessidade de um 

processo de integração com a comunidade, sendo que muitas vezes era necessário 

que moradores da região do Centro Histórico permitissem que escavações fossem 

realizadas em suas residências, bem como no compartilhamento de informações, 

que contribui para a reconstituição da história do município; as ações e iniciativas 

dos projetos arqueológicos para levar à comunidade o conhecimento patrimonial e 

sobre os vestígios encontrados nas pesquisas; o objetivo recorrente de impulsionar 

a criação de uma Legislação municipal para a preservação patrimonial, essa que 

funcione de maneira efetiva; e a realização de obras, reformas, demolições, 

colocando o patrimônio de Santo Ângelo em iminente desaparecimento e destruição, 

bem como impossibilitando que as pesquisas arqueológicas chegassem à maiores 

descobertas. 

Ainda, nesse ensejo, retoma-se a ideia de Tornatore (2009) sobre um lugar de 

memória que versa sobre um lugar preenchido pela memória, onde ela viva. Afirma-
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se aqui que, para a comunidade de Santo Ângelo, o Centro Histórico é um lugar de 

memória, um lugar que é tomado pela memória, pois esse espaço foi testemunha do 

crescimento da cidade, tendo suas modificações ali registradas, e também, que é 

lugar para pensar memória e patrimônio, pois é lá que se reúnem o que querem 

estudar e falar sobre esses temas os que se interessam por essa história e memória. 

 

4.2 Uma aproximação ao processo de patrimonialização do Centro Histórico: 
entre a comunidade, as normativas e o poder econômico  

E assim, chega-se ao segundo momento de pesquisa e da preservação 

patrimonial em Santo Ângelo, que é traçado a partir de 2011, com a movimentação 

de grupos sociais para discutir o patrimônio local, a criação do Defender Santo 

Ângelo! Quero nossa História Viva! (DSAQNHV) no Facebook, e a abertura do 

processo de tombamento pelo Iphae, indo até 2014, quando o município declara a 

intenção de criar uma Legislação de proteção ao patrimônio santo-angelense e esta 

pesquisa é realizada. 

O grupo do Facebook foi criado no dia 6 de setembro de 2011, por Darlan De 

Mamann Marchi, membro do Conselho Municipal do Patrimônio Arqueológico, 

Histórico e Cultural de Santo Ângelo (COMPAHC). Contudo, ele surge como uma 

extensão dos debates que já aconteciam na cidade, esses que discutiam a 

necessidade de mobilizar a criação de uma Legislação Municipal que defendesse o 

patrimônio cultural local. Esse objetivo já foi visto em outros projetos realizados na 

cidade, que datam desde 1984, fato que salienta a necessidade da concretização de 

tal Legislação, uma vez que se o patrimônio já estava ameaçado na década de 

1980, a ação do tempo e o aumento do desejo pelo progresso desenfreado somente 

piorou essa situação. 

Sobre a situação patrimonial na cidade nesse momento, estava em tramite o 

projeto de lei encaminhado no ano de 2009 pelo poder Executivo Municipal, que 

versa sobre a proteção do patrimônio histórico do município. Nessa instância, os 

proprietários de imóveis, especialmente residenciais, da região do Centro Histórico 

já se colocavam contra as ações de proteção. Darlan Marchi, já estava relacionado 

às discussões que aconteciam na cidade, enviou carta à Câmara de Vereadores de 

Santo Ângelo falando da importância da criação de tal lei de proteção, visto que 
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diversos prédios de relevância histórica encontravam-se em processo de destruição. 

Ainda se comentava que já existia uma lista organizada pelo Ministério Público, com 

edificações de valor histórico que deveriam ser protegidas de forma normatizada. 

Outro fato que ocorria e causava indignação era a iminente demolição de um 

sobrado da década de 1920 localizado na esquina das ruas Antonio Manuel e 

Florêncio Abreu, que era considerado patrimônio cultural e histórico pelo 

COMPAHC. Tal demolição iniciou-se em setembro de 2011, mesmo momento em 

que o grupo se organizou, mas foi interrompida pela Prefeitura Municipal, levando 

em consideração o valor histórico da edificação, ação que foi seguida por medida 

cautelar e ação civil pública propostas pelo Ministério Público. A liminar do Tribunal 

de Justiça do Estado que embargou a obra nesse mesmo mês de setembro foi 

revogada em maio de 2012, permitindo o prosseguimento da demolição. 

É nesse maio de 2012 que o DSAQNHV organiza sua primeira ação efetiva 

(além da carta enviada à Câmara de Vereadores), fora do âmbito do Facebook, um 

abaixo-assinado digital que foi direcionado ao secretário de Estado da Cultura do 

Rio Grande do Sul e à direção do Iphae, pedindo o tombamento estadual do Centro 

Histórico e Arqueológico de Santo Ângelo. Dentre os motivos para a urgência do 

pedido estão a falta de planejamento urbano na expansão urbana no espaço do 

Centro Histórico, falando da harmonização entre o antigo e o novo, em especial na 

existência de projeto de construção de prédio com mais de três andares nos 

arredores da Catedral Angelopolitana; o pouco cuidado e manutenção de 

edificações já tombadas em instância municipal, como a antiga Intendência57, da 

década de 1920, o prédio do Museu Municipal Dr. José Olavo Machado58, do século 

XIX, construído com materiais remanescentes do povoado missioneiro, e a Rua 

Missioneira59, que segue estrutura do período no qual foi construída;  a omissão do 

poder municipal perante a proteção patrimonial já prevista na Legislação brasileira, e 

a conivência com ações e podem colocar em risco o patrimônio cultural ali presente. 

E, assim, em junho de 2012, o abaixo-assinado foi entregue ao Iphae, com 

225 assinaturas, com a presença de Telmo Padilha Cesar, presidente da Defender, 

Darlan Marchi, Eduardo Hahn, diretor do Iphae e Juliani Borchardt, delegada 

regional da Defender em Santo Ângelo. O processo foi iniciado com o tombamento 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Tombada pela Lei Municipal nº 1789 de 12/04/1994. 
58 Tombado pela Lei Municipal nº 1794 de 20/04/1994. 
59 Tombada pela Lei Municipal nº 1695 de 04/08/1993. 
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provisório, como medida preventiva, de cerca de 500 edificações que compreendem 

o Centro Histórico, sendo seguido do levantamento técnico para a elaboração de 

inventário, que identificaria quais prédios seriam tombados e quais seus níveis de 

preservação.  

O processo de inventário foi organizado pela Prefeitura, através de equipe 

multidisciplinar e pelo COMPAHC, com apoio do Iphae. Já nesse primeiro passo do 

caminho da preservação verificou-se discórdia no município, em especial por parte 

de moradores que se viam prejudicados por acreditar que não poderiam mais fazer 

nenhuma modificação em seu imóveis e por pessoas relacionadas ao ramo da 

construção civil, que viram aí um impedimento à especulação imobiliária. 

Esse ato, do início do processo de tombamento, e a mobilização que se 

instaurou criaram a necessidade de mostrar para a comunidade, de maneira 

imparcial e detalhada, o que seria o processo de tombamento, a patrimonialização, e 

o reflexo desses processos no município. Assim, o grupo DSAQNHV organizou 

eventos abertos à comunidade onde se discutiram essas questões. Um desses 

eventos foi o Encontro “A Proteção do Patrimônio Histórico de Santo Ângelo”60, no 

dia 9 de agosto de 2012, com a presença de Jorge Luís Stocker Jr., delegado 

regional da Defender que representa o Vale do Sinos e a Encosta da Serra. Junto a 

esse encontros, também ocorreram palestras 61  do Movimento Pró-Memória, 

organização que contava com integrantes do Defenda Santo Ângelo, e que tinham 

foco em estudantes de ensino médio e magistério. Ainda se promoveu uma aula 

aberta, realizada pelo COMPAHC, em 31 de outubro de 2013, onde foi destacada a 

importância do tombamento para a memória regional. 

Nesse ensejo, e em congruência à difusão de conhecimento sobre o 

tombamento de bens patrimoniais em Santo Ângelo, fala-se, aqui, sobre esse 

instrumento de proteção a partir da Legislação brasileira, observando, em especial, 

os efeitos desse sob a propriedade privada. A instituição do tombamento vem do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60  Convite para o Encontro. Disponível em: < 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=288900097884806&set=gm.402255353168469&type=1&p
ermPage=1>. Acesso em: 16 nov. 2014.  
61  Postagem sobre as palestras. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=262521777189305&set=gm.375040852556586&type=1>. 
Acesso em: 16 nov. 2014. 
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Decreto-Lei nº 2562, de 30 de novembro de 1937 (FONSECA, 2005), que também 

estabelece a aparelhagem estatal que executa e fiscaliza essas ações, os quatro 

Livros do Tombo, o patrimônio histórico e artístico a partir de sua excepcionalidade 

para a história do país, a possibilidade de tombamento nacional, estadual e 

municipal, entre outros fatores. É através do tombamento que o Estado brasileiro 

afirma o valor cultural de bens móveis e imóveis, enquadrando-os em um regime de 

tutela que impõe limitações ao exercício da propriedade privada, sendo o objetivo 

maior desse processo a preservação do bem, uma vez que considera que o mesmo 

apresenta valor para a sociedade como um todo. Segundo termos do Decreto Lei 

25/37, tais valores podem ser de cunho histórico, artístico, paisagístico, 

arqueológico, bibliográfico, cultural ou científico, bem como esse valor pode ser 

instituído em instância municipal, estadual, nacional e, ainda, mundial, quando é 

assim considerado pela UNESCO. Aqui se fala do patrimônio material, uma vez que 

o patrimônio imaterial, integrado à Legislação brasileira a partir de 2003, passa por 

processo de registro, que difere do tombamento, considerando que protege práticas 

vivas, que sofrem alteração com o passar do tempo e a transmissão oral. 

Sobre o tombamento e a propriedade privada, o que vale ressaltar são as 

categorias de proteção as quais um bem pode ser submetido. O tombamento impõe 

ao proprietário restrições que antes não existiam, como a conservação da edificação 

e que algumas característica sejam mantidas, como a volumetria e a formatação 

exterior. Em geral, os municípios brasileiros isentam o pagamento de impostos 

municipais relativos à edificação como forma de incentivo ao proprietário de um bem 

cultural. Entretanto, nem todo bem precisa ser preservado e mantido da mesma 

maneira e com as mesmas restrições. Ressalta-se que, em Santo Ângelo, os 

proprietários de imóveis baseavam suas ações contra a patrimonialização na ideia 

de que não poderiam modificar nada em suas edificações, algo que se pode 

observar quando na análise das discussões do DSAQNHV. Esses pormenores serão 

especificados somente quando a Legislação municipal e o tombamento forem 

promulgados, pois o município pode instituir diferentes classificações de proteção. 

Destaca-se, ainda que o objetivo, em Santo Ângelo, não é a preservação de imóveis 

isolados, e sim a do espaço, da paisagem compreendida pelo Centro Histórico, onde 

existe um composto de espaços e edificações que são relevantes para a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm>. Acesso em: 15 dez. 
2014. 
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configuração dessa paisagem. 

Já em meados de 2013 observa-se que parte da comunidade de Santo 

Ângelo, notavelmente os proprietários de imóveis em iminente tombamento, começa 

a se colocar contra o processo, e buscam a primazia dos direitos privados de 

propriedade e desenvolvimento (COSTA, 2013). Em 30 de agosto de 2013 ocorre o 

“Protesto das Cruzes”, quando proprietários de imóveis, liderados pelo advogado 

Nelmo da Souza Costa, colocam cruzes missioneiras, simbolizando edificações que 

podem ser tombadas, em frente à Prefeitura do município, e faixas com a frase 

“Tombamento sem Lei: Aqui Jaz o Futuro de Santo Ângelo”. 

Tal protesto ocorreu em congruência com uma audiência pública organizada 

na cidade para tratar de questões do tombamento do Centro Histórico. Assim, as 

ações dos proprietários funcionaram, de certa maneira, para pressionar os poderes 

que se embatiam nesse caso. A ideia que se sobressaiu nessa audiência foi a 

colocada pelo vereador Everaldo de Oliveira (2013), que vinha trabalhando no 

diálogo entre proprietários de imóveis e lideranças econômicas, defendendo que 

para que a situação de proteção patrimonial fosse favorável para todas as partes 

envolvidas deveria haver um amplo debate sobre o tema, uma vez que não existia 

uma Legislação municipal, nem uma definição do que seria patrimônio histórico para 

a cidade de Santo Ângelo. 

É nesse momento de tensão entre poderes públicos municipais, estadual na 

Iphae, proprietários de imóveis patrimonializáveis e a comunidade que defendia a 

permanência do patrimônio cultural, que no dia 16 de outubro de 2013 foi publicada 

no Diário Oficial do Estado a notificação de tombamento do Centro Histórico de 

Santo Ângelo. Ainda que o inventário inicial e o tombamento provisório contassem 

com 500 imóveis patrimonializáveis, nesse ato são tombadas 116 edificações, 

mostrando a existência de um trabalho de seleção. Sobre o processo, Marília de 

Lavra Pinto, arquiteta do Iphae, declarou que: 

Nós analisamos os documentos encaminhados até nós entre 2012 e 2013, 
indicando os prédios históricos mais importantes. Temos conhecimento que 
o inventário não está completo ainda, mas efetivamos essa ação em virtude 
de intervenções que vêm acontecendo nesta área, como a construção de 
um novo prédio perto da prefeitura fora dos padrões de volumetria. 
Queremos com essa medida resguardar os prédios antigos e também os 
que utilizaram pedras da redução missioneira, e estabelecer regras às 
novas edificações que possam ser feitas dentro do que determina o Iphae 
(PINTO, 2013, p. 1) 
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Em meados de novembro de 2013, perante a iniciativa do poder municipal de 

organizar um Projeto de Lei para a proteção patrimonial, o Iphae, em reunião com o 

Poder Executivo e Legislativo de Santo Ângelo, decidiu que não iria publicar a 

portaria de tombamento dos imóveis do município, deixando para o município a 

incumbência de elaborar uma Legislação. Nesse ensejo, o Iphae publicou uma nota 

de esclarecimento 63  sobre o processo, assegurando que as edificações já 

consideradas no inventário não poderiam ser destruídas, já estando assim 

protegidas. Nessa nota também são esclarecidas questões que inquietavam os 

proprietários, mostrando que nem todas as edificações receberiam o mesmo tipo de 

proteção, ainda que o objetivo maior estivesse em preservar e valorizar a harmonia 

do conjunto edificado.  

Apesar do envolvimento da comunidade e das lideranças municipais no 

processo de inventário e tombamento, uma nova ação sobrepôs-se aos acordos 

firmados no município. A Câmara de Vereadores promulgou, no dia 25 de novembro 

de 2013, a Lei Municipal nº 3.781, que restringiu o tombamento de propriedades 

privadas do município, e já estava em processo desde 2009. O COMPAHC já havia 

enviado ofício ao Executivo Municipal alertando para a inconstitucionalidade de tal 

Lei, uma vez que essa medida não caberia ao Poder Legislativo, e sim ao Executivo 

Municipal, e que o projeto feria a Constituição Nacional no que tratava da proteção 

do patrimônio cultural brasileiro. O Poder Executivo afirmou que perdeu prazos e a 

Lei acabou sendo promulgada. A Lei foi então chamada de “Lei contra o 

tombamento”64, uma vez que proibia essa forma de salvaguardar o patrimônio 

edificado do Centro Histórico. Nesse ensejo, o Conselho Estadual de Cultura do 

Estado do Rio Grande do Sul (CEC-RS) publicou, no mesmo mês de novembro, um 

ofício65 no qual apoiava o tombamento em Santo Ângelo, repudiando a atitude da 

Câmara de Vereadores, não somente em promulgar a Lei Municipal nº 3.781, mas 

também em propor tal projeto. Em 3 de abril de 2014, foi publicado documento66 que 

promulgou a suspensão dos efeitos de tal Lei, pelo Desembargador Vicente Barroco 

de Vasconcellos, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, em ação direta de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63  Disponível em: <http://defender.org.br/noticias/rio-grande-do-sul/nota-de-esclarecimento-
tombamento-estadual-em-santo-angelo-rs/>. Acesso em: 20 set. 2014. 
64  Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2013/12/lei-contra-tombamento-de-
predios-historicos-em-santo-angelo-entra-em-vigor-4353374.html>. Acesso em: 20 set. 2014. 
65  Disponível em: <http://defender.org.br/noticias/rio-grande-do-sul/cec-rs-manifesta-apoio-ao-
tombamento-do-centro-historico-de-santo-angelo-rs/>. Acesso em: 22 set. 2014. 
66 Disponível em: <http://www.mprs.mp.br/imprensa/noticias/id35019.htm>. Acesso em: 22 set. 2014. 
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inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, Eduardo de Lima 

Veiga. Assim, observa-se que a Lei ficou vigente por um curto período de tempo, 

necessário para a análise da mesma. 

E esse é o espectro que permanece no município em relação à preservação 

do patrimônio cultural: um impasse entre a proteção e o relativo progresso 

representado pela especulação imobiliária, o debate entre a comunidade que o 

busca defender e proteger e os proprietários de imóveis do Centro Histórico; a 

tentativa de sobreposição do Poder Municipal ao Estadual e Nacional; o 

esquecimento, ou o desvio, que o poder público tem feito em relação ao patrimônio 

histórico santo-angelense e sua relevância para a atividade turística, essa que é 

relevante para a economia do município, em especial quando se considera os ainda 

presentes resquícios do passado missioneiro. 

Ainda, apresenta-se, aqui, uma linha do tempo (Figura 4) dos acontecimentos 

do processo normativo de patrimonialização do Centro Histórico, uma forma gráfica 

de visualizar tudo o que se passou, que irá se refletir na maneira de apresentar a 

análise da relação desses dois polos, o normativo e o da participação social através 

do meio digital. 
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Figura 4 – Linha do tempo dos acontecimentos do processo normativo de patrimonialização do Centro Histórico de Santo Ângelo – R.S. Fonte: produzido pela autora.



88!
!!

4.3 Abrindo a caixa do patrimônio de Santo Ângelo – uma análise do que 
acontece no Defenda Santo Ângelo! Quero Nossa História Viva! 

E assim, chega-se ao objeto que é central para essa pesquisa, pois, ainda 

que os objetivos aqui passem por analisar o processo de patrimonialização do 

Centro Histórico de Santo Ângelo como um todo, esse trabalho busca estudar, em 

especial, o uso que esse grupo a favor do tombamento desse espaço fez da internet 

como ferramenta de participação social. Dessa maneira, tem-se no Defenda Santo 

Ângelo! Quero nossa História Viva, grupo que reúne no Facebook as discussões dos 

santo-angelenses e da sociedade civil no que tange a preservação desse patrimônio 

cultural, como objeto que funciona para observar como se dão a participação da 

sociedade em um processo de patrimonialização e o diálogo entre grupos 

organizados e os poderes públicos. 

Como metodologia para essa análise segue-se o norte quali-quantitativo, uma 

vez que os dados serão quantificados, mas também considerados a partir de suas 

características, conteúdos e valores, como, por exemplo, quando se observa o tipo 

de conteúdo presente nas postagens do grupo. A normativa inicial para esse estudo 

tem a ver com a seleção de momentos a serem observados, pois, considerando que 

o grupo tem postagens desde setembro de 2011 até agora, final do ano de 2014, e 

que ainda é local ativo de discussões, não seria possível estudar a fundo todo o 

intervalo de tempo.  

Assim, para a definição desses períodos a serem analisados tem-se como 

base a descrição de fatos patrimoniais e sociais correlatos feita anteriormente, que 

versa sobre os acontecimentos do processo normativo de patrimonialização, e são  

sistematizados em um diagrama na Figura 5. Serão observados, portanto, quatro 

momentos:  

1) as postagens do mês de setembro de 2011, quando o grupo é criado;  

2) entre maio e agosto de 2012, com início marcado na organização do 

abaixo-assinado, indo até o momento em que é postulado o tombamento 

provisório pelo Iphae de cerca de 500 edificações;  

3) entre agosto e setembro de 2013, etapa marcada pelo Protesto das 

Cruzes e pela audiência pública realizada na cidade;  

4) entre outubro e novembro 2013, quando o Iphae publica a notificação do 
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tombamento de 116 edificações e, por fim, não promulga esse ato, 

passando para o poder municipal a incumbência de construir uma 

Legislação de preservação patrimonial. 
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Figura 5 – Períodos de análise assinados na linha do tempo. Fonte: produzido pela autora.
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Agora, sobre as categorias de análise do conteúdo colhido nos períodos 

previamente definidos, tem-se quatro principais:  

1) atos do processo x respostas no grupo, que versa sobre o principal 

assunto discutido em cada período analisado;  

2) sujeitos ativos x sujeitos observadores, buscando evidenciar, a partir 

do montante de membros do grupo, se a grande maioria é ativa, se 

realmente posta e discute, e qual esse percentual em relação às pessoas 

que somente observam;  

3) participação na internet x participação nas ações, relacionando o 

número de pessoas que está no grupo com o número de pessoas que se 

posiciona em ações efetivas no processo, como o abaixo-assinado;  

4) conteúdos postados x curtidas, buscando entender qual tipo de 

conteúdo gera maior repercussão dentro do grupo, se são comentários 

sobre o processo, se são imagens sobre Santo Ângelo, se são denúncias 

de casos de descaso com o patrimônio, entre outros. 

Para efetuar a coleta desses dados será feita uma imersão no Defenda Santo 

Ângelo! Quero nossa História Viva!, que conta com 1.21267 membros participantes, 

analisando cada postagem dos referidos períodos, registrando quando a mesma 

ocorreu, quem a fez, qual o tipo de conteúdo ali disponível, se gerou comentários, se 

sim, quantos foram, quantas curtidas gerou e quantos compartilhamentos.  

Sobre o tipo de conteúdo, traz-se ainda quatro categorias: imagem, que 

podem ser de denúncia ou de memória da cidade; texto, caracterizado por 

postagens escritas pelo membro do grupo, seja expressando opinião sobre alguma 

questão, seja trazendo novas questões; redirecionamento a outro website, 

quando algum membro do grupo posta conteúdo que é de outro website, que pode 

tratar de notícias da cidade, notícias de abrangência estadual, e, ainda, websites 

sobre preservação patrimonial; e convite para eventos. Os comentários serão 

classificados como somente em aceitação ao que é exposto ali ou de discussão, 

quando um debate é estabelecido. Esses dados serão relacionados buscando dados 

quali-quantitativos a partir das categorias dispostas anteriormente. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Dados de 29 de novembro de 2014. 
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Aqui também vale falar de outra escolha metodológica. Nesse trabalho optou-

se por não realizar entrevistas. Ainda que essas pudessem funcionar como fonte de 

dados sobre o processo de patrimonialização e sobre as ações do DSAQNHV, um 

dos objetivos dessa pesquisa está em entender os usos da internet como ferramenta 

de participação social. Além disso, foi relevante, para esse estudo, colocar-se como 

um observador externo, que imerge no grupo com a hipótese de que as redes 

sociais na internet vêm trazendo mudanças para as mobilizações sociais e para o 

diálogo entre grupos e poderes públicos. É nessa imersão que se aprende como 

como estudar e analisar essa rede social. 

 

Figura 6 – Imagem do grupo do Facebook Defenda Santo Ângelo! Quero nossa História 
Viva!, mostrando as últimas postagens.  

Fonte: <https://www.facebook.com/groups/211236288937044/>. Acesso em: 26 nov. 2014. 
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Ainda existe outro grupo no Facebook que reúne cidadãos de Santo Ângelo, 

proprietários de imóveis do Centro Histórico, criado com a finalidade de discutir 

modos de ação para proteção dos direitos privados perante o tombamento. Esse 

grupo, que tem o nome de “Tombamento em Santo Ângelo – um cemitério à [sic] 

céu aberto”68 (Figura 7), com 27769 membros, coloca-se contra o tombamento e 

configura um contraponto à analise do DSAQNHV (Figura 6), transpondo para 

internet, de certa forma, os conflitos patrimoniais que se estabelecem no município. 

Ainda que esse grupo tenha um período ativo que difere do DSAQNHV, um volume 

de postagens, discussões a partir de publicações e número de membros menor do 

que o DSAQNHV, esses dados serão coletados e analisados, buscando relações 

pertinentes, ainda que a comparação não seja feita de maneira normatizada. Todas 

as postagens do Tombamento em Santo Ângelo terão informações coletadas, 

classificadas e analisadas. 

 

Figura 7 – Imagem do grupo do Facebook Tombamento em Santo Ângelo – um cemitério à 
[sic] céu aberto, mostrando as últimas postagens.  

Fonte: <https://www.facebook.com/groups/211236288937044/>. Acesso em: 26 nov. 2014. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/591717630862623/>. Acesso em: 20 nov. 2014. 
69 Dados de 26 de novembro de 2014. 
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4.3.1 Uma análise inicial após a coleta de dados 

No primeiro período de análise, que compreende desde o dia 6 de setembro 

de 2011 até 30 de setembro de 2011 (24 dias), o grupo tinha entre 21670 membros. 

Nesse período, observa-se que foram realizadas 70 postagens no grupo, uma média 

de 2,91 postagens por dia. Os principais assuntos postados e discutidos são a 

demolição de edificação da década de 1920 que foi embargada, e a necessidade de 

uma Legislação Municipal que normatizasse a preservação patrimonial, que é 

assunto da carta que Darlan De Mamann Marchi entrega à Câmara de Vereadores.  

Das 70 postagens observadas nesse período, 19 falam desses temas, sendo 

que 15 o fazem a partir de mensagens de texto produzidas por quem posta, 

enquanto 4 são feitas com uso de publicações em outros websites, em especial as 

notícias publicadas na página da Defender. Esses assuntos também são pauta 

através de comentários em outras 40 postagens. Outros temas recorrentes nesse 

período são parabenizações pela criação do grupo, imagens do passado de Santo 

Ângelo, vídeos e textos sobre patrimônio e tombamento, e usos inovadores do 

patrimônio. Observa-se, assim, uma vontade da comunidade em proteger o 

patrimônio e de buscar a educação patrimonial. 

Sobre a segunda categoria, que versa sobre o número de pessoas que está 

no grupo e as que efetivamente postam e discutem, tem-se uma disparidade, que 

vai ser observada também nos outros períodos. As postagens foram feitas por 21 

pessoas, sendo que o grupo nesse momento tinha 216 membros. Soma-se à esse 

número outras 14 pessoas ativas através de comentários. Assim, pode-se dizer que 

16,2% dos membros do grupo era ativo nas discussões virtuais, ficando 83,8% do 

total apenas como observador. Ainda é possível apontar que apenas 4 pessoas 

fizeram 60% do total de postagens, o que demonstra uma proatividade de um 

número bem reduzido de pessoas, todas elas vinculadas em sua vida pessoal e 

profissional71 às questões patrimoniais no município. Esse período não tem uma 

ação fora do grupo, assim não sendo possível analisá-lo a partir da terceira 

categoria, ou seja, ação do grupo x fatos externos. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Dado mencionado em postagem do dia 25 de setembro de 2011. Por conta da estrutura do sistema 
Facebook não se tem acesso ao número de membros em uma determinada data, somente o número 
atual. Assim, esse dado é baseado em informações que os próprios membros comentam em 
postagens. 
71  Essas informações são colhidas nos perfis dessas pessoas na rede social Facebook, não 
apresentados aqui como forma de proteção. 
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Na quarta categoria observou-se os tipos de conteúdo postados. Texto é o 

tipo de postagem que mais aparece no período, sendo central em 38 postagens, 

seguido de 25 redirecionamentos para outros websites, 7 imagens do passado de 

Santo Ângelo e nenhum convite para evento. Daí já se pontua o costume do grupo 

em não usar a ferramenta de criação de eventos, sendo que no dia 19 de setembro 

aconteceu uma reunião que foi somente comentada no grupo, não avisada 

previamente. Ao todo, as 70 postagens tem 764 comentários e 544 curtidas. O tipo 

de conteúdo que mais gerou discussões, a partir de índices de comentários e de 

curtidas, foram as imagens sobre o passado de Santo Ângelo, com uma média de 

13,71 comentários e 12,57 curtidas por postagem. Ainda se destaca uma postagem 

do dia 06 de setembro (Figura 8), quando o grupo foi criado, que apresenta texto 

que informa sobre os instrumentos de preservação, que teve 276 comentários, com 

discussão que gira em torno de temas como a necessidade de criação de Legislação 

de preservação e formas de integrar bens patrimoniais à comunidade. 

 

Figura 8 – Postagem de 06/09/2011, mostrando alguns dos 276 comentários.  
Fonte: <https://www.facebook.com/groups/211236288937044/>. Acesso em: 10 nov. 2014. 
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O segundo período analisado, que vai de 1 de maio de 2012 até 31 de agosto 

de 2012 (123 dias), cobre o momento no qual o abaixo-assinado foi criado, 

divulgado pela primeira vez em postagem do dia 21 de maio, até a publicação do 

tombamento provisório pelo Iphae, passando pela demolição do sobrado da década 

de 1920, a entrega do abaixo-assinado ao Iphae e a realização do encontro A 

Proteção do Patrimônio Histórico de Santo Ângelo. Foram realizadas 127 postagens 

nesse intervalo de tempo, uma média de 1,03 postagens por dia, um nível mais 

baixo que o da primeira amostragem. Faz-se, assim, uma busca de quantas 

postagens tratam dos temas que eram pauta no processo de preservação, listados 

anteriormente: das 127 postagens, somente 46 abordam esses assuntos. Essas 46 

postagens constituem 36,22% do total. Outros assuntos tratados são a importância 

de conhecer as propostas de preservação patrimonial de candidatos às eleições 

municipais, sendo que esse era período de campanha política e que o grupo 

permitia que tais conteúdos fossem apresentados, além da busca de conhecimento 

sobre patrimônio cultural e dos instrumentos de proteção, aparecendo em vídeos e 

livros postados. Dessa forma, percebe-se que a vontade dos membros do grupo em 

promover a educação patrimonial permanece. 

Acerca das pessoas que são ativas no grupo e as que somente observam as 

discussões, nesse período as postagens foram feitas por 24 pessoas. Segundo 

informações publicadas no dia 23 de maio de 2012, o grupo tinha 463 membros 

nesse período. Ainda aparecem mais 5 membros que são ativos na forma de 

comentários. Assim, 6,26% das pessoas que estão no grupo participam de alguma 

forma, enquanto 93,73% mantem-se somente como observador, mostrando um 

panorama diferente do que se apresenta no primeiro momento analisado. 

Novamente, 4 usuários fazem 60% das postagens, o que mostra que nesse segundo 

período o que diminui é o número de membros que comenta.  

Na terceira categoria busca-se analisar, em especial, como repercute o 

abaixo-assinado, que é o instrumento que funciona para mostrar ao Iphae que esse 

grupo santo-angelense quer a preservação de seu patrimônio cultural. O abaixo-

assinado foi entregue no dia 8 de junho de 2012 com 225 assinaturas, enquanto o 

grupo tinha 463 membros. A postagem citada anteriormente, do dia 23 de maio de 

2012, fala exatamente sobre a necessidade de que todos os membros do grupo 

assinem o documento, o que não vem a acontecer. Assim, ainda que o grupo seja 
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um lugar ativo de discussão, e que a preocupação com a destruição do patrimônio 

histórico seja presente, quando é organizada uma ação político-social, nem todos os 

membros engajam-se.  

Vale comentar que ainda que a divulgação do abaixo-assinado dentro do 

grupo não tenha sido extensa, aparecendo em somente 5 postagens, o documento 

era divulgado em perfis do Facebook, abrangendo um maior número de 

visualizações. É possível trazer alguns motivos que explicam essa falta de 

engajamento “real” nas ações de busca por preservação. Santo Ângelo é uma 

cidade de médio porte, fazendo com que, de uma maneira geral, as pessoas da 

comunidade conheçam umas às outras. Por vezes, o engajamento em uma ação 

como essa pode prejudicar pessoas em seus empregos e círculos sociais. Dessa 

forma, o meio digital traz uma certa proteção, que permite com que essas pessoas 

mostrem sua opinião, mas, quando as ações serão levada para outros âmbitos, 

buscam uma certa neutralidade. Ainda assim, é possível dizer que quase metade72 

dos membros do grupo assinou o abaixo-assinado. E, acima de tudo, vale ressaltar 

que esse documento foi o estopim para que o processo de tombamento estadual 

fosse iniciado, mostrando que o número de assinaturas e a isenção de engajamento 

não trouxe um problema ao movimento. Buscou-se dados sobre outros eventos, 

como o encontro em parceria com a Defender, mas não existem registros dos 

mesmos no grupo do Facebook. 

Sobre os tipos de conteúdos postados nesse período, a maior parte foi de 

redirecionamento para outros websites, com notícias estaduais e municipais, vídeos 

sobre patrimônio e blogs sobre Santo Ângelo, constituindo esses 52 postagens. 

Depois se tem 48 postagens de textos, 17 imagens e 10 convidando para eventos, 

em especial o A Proteção do Patrimônio Histórico de Santo Ângelo, organizado na 

cidade com a presença de autoridades da Defender. O total de 127 postagens 

somam 293 comentários e 567 curtidas. O tipo de postagem que mais gerou 

discussões foram os textos, com uma média de 3,70 comentários por postagem. Já 

as imagens compartilhadas foram as que mais geraram curtidas, com 8,88 curtidas 

por postagem. 

O terceiro período analisado vai de 1 de agosto de 2013 até 30 de setembro 

de 2013 (61 dias), compreendendo o “Protesto das Cruzes” e a audiência pública 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Isso porque pessoas de fora do grupo podem ter assinado o documento. 
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realizada na cidade, ambos em 30 de agosto de 2013. Assim, analisou-se o mês que 

antecede e o que sucede esses acontecimentos. É interessante que cada um 

desses três primeiros períodos abrange meses próximos em três anos diferentes, 

fazendo com que as mudanças do grupo possam ser analisadas a partir de 

parâmetros temporais. Nesses 61 dias foram realizadas 59 postagens no grupo, 

média de 0,96 por dia. Dentre essas, 16 postagens tratavam diretamente das ações 

que estavam acontecendo no andamento do processo, mostrando que era um 

assunto latente para essa comunidade, estando presente em 27,11% do total. 

Outros temas abordados nesse período foram outros movimentos de busca por 

preservação no Rio Grande do Sul e o tombamento do prédio da Estação Férrea de 

Santo Ângelo, que entrou em processo antes das mobilizações começarem. Ainda 

se comenta a publicação de acervos fotográficos com imagens do passado da 

cidade comparadas à atualidade (Figura 9), presente em 12 postagens durante o 

período. 

 

Figura 9 – Fotografias que mostram o passado de Santo Ângelo comparado ao presente, 
postadas no grupo entre 01/08/2013 e 30/09/2013.  

Fonte: <https://www.facebook.com/groups/211236288937044/>. Acesso em: 10 nov. 2014. 

As postagens desse recorte temporal foram feitas por 5 pessoas, com outros 

5 membros ativos a partir de comentários. Considerando que o grupo nesse 

momento tinha entre 800 e 100073 usuários cadastrados, os membros ativos ficam 

em torno de 0,5% do total, sendo que a grande maioria, 99,5%, apresenta-se 

apenas como observadores. Desses 5, 3 pessoas fazem 70% das postagens. 

Assim, ainda que o número de membros do grupo tenha aumentado, as pessoas 

que costumam postar seguem as mesmas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 Dados estimados a partir de coleta feita em 14 de abril de 2014, quando o grupo tinha 1.193 
membros. 
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Nesse período também não foi possível relacionar os números do grupo 

digital com ações na cidade, pois ainda que tenha acontecido a audiência pública no 

dia 30 de agosto, não se tem registro de dados numéricos de assistência. 

O redirecionamento para outros websites foi a forma de postagem com maior 

incidência nesse período, estando em 33 postagens, seguido por 16 imagens, 

dessas 13 sobre o passado de Santo Ângelo, e 10 publicações na forma de texto. 

Ao todo, foram 110 comentários e 153 curtidas às postagens desses 61 dias. As 

postagens que mais geraram curtidas foram as do tipo imagem, com uma média de 

6,18 curtidas por postagem. Uma entrada do dia 03 de agosto de 2013 (Figura 10) 

teve 23 curtidas e 16 comentários, nos quais se discutiu as memórias da 

comunidade santo-angelense, sendo um caso que funciona como retrato  das 

interações no âmbito do grupo. As postagens com mais comentários foram as do 

tipo texto, com 3,2 comentários por postagem. Uma postagem do dia 04 de 

setembro de 2013 (Figura 11), com texto sobre a relação dos poderes públicos com 

a proteção patrimonial gerou 12 curtidas e 24 comentários, onde se discutiu o 

descompasso dessas ideias não estarem nos planos de gestão e nas Legislações 

Municipais, caso que retrata essa propensão dos textos incitarem maiores 

discussões. 

 

Figura 10 – Postagem do dia 03/08/2013, com 23 curtidas e 16 comentários.  
Fonte: <https://www.facebook.com/groups/211236288937044/>. Acesso em: 10 nov. 2014. 
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Figura 11 – Postagem do dia 04/09/2013, com 12 curtidas e 24 comentários.  
Fonte: <https://www.facebook.com/groups/211236288937044/>. Acesso em: 10 nov. 2014. 

E assim, chega-se ao último período observado, que vai de 1 de outubro de 

2013 até 30 de novembro de 2013 (61 dias). Nesse intervalo o Iphae publicou o 

documento que tomba 116 imóveis do Centro Histórico, com um mês para que os 

proprietários entrassem com pedido de alteração; aconteceu a aula aberta do 

COMPAHC sobre patrimônio e instrumentos de preservação; em reunião na cidade, 

o Iphae passou para o poder municipal a incumbência de organizar uma Legislação 

de preservação ao patrimônio cultural; e foi aceita na Câmara de Vereadores a “Lei 

contra o tombamento”. Foram 75 postagens nesse período, com uma média de 1,22 

postagens por dia. Dessas, 33 tratam dos temas acima listados, abrindo discussões 

para o andamento do processo de patrimonialização. Assim, 44% das postagens do 

referido período tratam das questões atuais do processo. Ainda é recorrente a 

postagem de citações a autores sobre patrimônio cultural, imagens do passado de 

Santo Ângelo, e o compartilhamento de publicações e de eventos acadêmicos sobre 

patrimônio e memória social. Destaca-se ainda a sequência de postagens sobre a 

evolução das obras de construção de edifício de dez andares em frente à Câmara 

de Vereadores, no Centro Histórico (Figura 12 e Figura 13), esse que é preocupação 

presente no âmbito do grupo, uma vez que descaracteriza o espaço e está contra as 

diretrizes para construções na região. 
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Figura 12 – Fotografias que mostram a evolução das obras de construção de edifício, 
cobrindo período que vai desde 31/10/2013 até 04/02/2014.  

Fonte: <https://www.facebook.com/groups/211236288937044/>. Acesso em: 10 nov. 2014. 

 

      

Figura 13 – Fotografias que mostra como estão as obras em novembro de 2014.!!
Fonte: <http://www.novoshorizontesfm.com/noticias/view/id/2979/o-boom-imobiliario-de-santo-

angelo-o-que-fazer-par.html>. Acesso em: 24 nov. 2014. 

Os publicadores desse período foram 11, que, em relação ao total de 

membros, representam 1,2%, sendo que 98,7% mantem uma postura de 

observação. Não houve alteração significativa entre o número de pessoas no grupo 
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entre o período anteriormente analisado e o presente, posto que o segundo 

aconteceu logo após o primeiro. E, assim como no segundo período, não foi possível 

relacionar a presença no grupo com a presença em atos do processo, pois ainda 

que tenha acontecido a aula aberta oferecida pelo COMPAHC, não se tem um 

registro do número de pessoas que compareceram. 

Sobre a quarta categoria de análise, a maior parte das postagens, com 36 

entradas, foi de redirecionamento para outros websites. Ademais, foram 24 imagens, 

14 textos, e somente 1 postagem convidando para eventos, que, no caso, ocorreu 

um dia antes a aula aberta do COMPAHC. Ao todo, as postagens do período tiveram 

152 comentários e 288 curtidas. O tipo de postagem que mais gerou curtidas foram 

as imagens, com uma média de 4 por postagem, enquanto as que mais geraram 

comentários foram os textos, com uma média de 3,78.  

Por último, analisa-se o grupo que se coloca como contra o tombamento do 

Centro Histórico e de edificações no seu entorno, o “Tombamento em Santo Ângelo 

– um cemitério [sic] à céu aberto”. O período no qual foram realizadas postagens no 

grupo foi de 25 de setembro de 2013 até 14 de novembro de 2014, quando foram 

realizadas 27 postagens, essas efetuadas e comentadas por 6 usuários da rede 

social. Considerando que o grupo tem 27774 membros, 2,16% do total apresentam 

uma postura ativa, enquanto 97,8% são somente observadores. Esses percentuais 

aproximam-se, de certa maneira, do que é visto no DSAQNHV durante os quatro 

períodos analisados, em uma perspectiva de que uma minoria está à frente das 

discussões. Já a média de postagens aqui é mais baixa do que as do DSAQNHV, 

onde se permanece com uma média de no mínimo uma postagem por dia, o que 

não é alcançado no Cemitério [sic] à céu aberto. 

Os membros do grupo são todos75 da cidade de Santo Ângelo, predominando 

os proprietários de imóveis do entorno do Centro Histórico. Os debates, assim, são 

sobre o andamento do processo de tombamento, com postagens noticiando novas 

ações, mas também sobre o desconhecimento dos instrumentos de proteção 

cultural, sobre o não entendimento de por que é importante preservar agora, sendo 

que no passado essas questões não eram discutidas pelo poder público, e ainda 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Dados de 26 de novembro de 2014. 
75 Disponível em: < https://www.facebook.com/groups/591717630862623/members/>. Acesso em: 26 
nov. 2014. 
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apresentando exemplos de novos usos do patrimônio cultural edificado, em especial 

comentando reformas, restaurações e adequações para uso comercial. Ainda é 

possível observar que o maior número de postagens e comentários ocorre entre 30 

de agosto de 2013, quando acontece uma audiência pública em Santo Ângelo sobre 

o tombamento; entre 16 de outubro de 2013, quando o Iphae publica a notificação 

de tombamento; e entre 25 de novembro, quando a Câmara de Vereadores 

promulga a “Lei contra o tombamento”. Mesmo nas postagens sobre a Lei já se 

comentava a provável inconstitucionalidade da mesma.  

Sobre os tipos de postagens, 25 são do tipo texto, sendo as outras 2 convites 

para uma reunião presencial, realizada no dia 4 de novembro de 2013, reunindo 

proprietários de imóveis da região do Centro Histórico. Ao todo, as postagens 

tiveram 126 curtidas e 38 comentários, uma média de 4,66 curtidas por postagem e 

1,407 comentários por postagem. Assim, pode-se concluir, que o “trânsito” nesse 

grupo é menor que no DSAQNHV, mais localizado, mas que o engajamento em 

curtidas e comentários é proporcionalmente semelhante.  

Considerando a predominância de postagens em texto, na correlação com 

temas do processo normativo e a localização dos membros, todos de Santo Ângelo, 

vê-se que esse grupo se configura como um espaço de discussão localizada, onde 

proprietários dividem suas inquietações perante o tombamento de seus imóveis. É 

uma situação que difere do DSAQNHV, que abrange membros de Santo Ângelo, 

mas também de outras cidades, não tendo essa predominância de proprietários de 

edificações patrimonializáveis, e que é espaço de discussão, ainda que, por vezes, 

sirva para difusão de informações sobre a área do patrimônio, incluindo aí questões 

como notícias sobre tombamentos, outras comunidades organizadas pela 

patrimonialização, livros sobre patrimônio, sendo também espaço de compartilhar 

memórias da cidade e para informar sobre candidatos a vereador e suas propostas 

para a preservação do patrimônio cultural. O próprio período ativo do grupo, que no 

DSAQNHV é maior do que no Cemitério à [sic] Céu Aberto, faz com que, nesse 

segundo, as discussões sejam focadas, direcionadas para ações imediatas, e no 

primeiro, além do espaço de discussão e ação, tenha-se um fator de convivência, de 

um grupo que compartilha interesses do patrimônio cultural. 

 



104!
!

4.3.2 Observando os dados: relações entre os períodos analisados e o aporte 
teórico 

E assim se passa à análise comparativa dos quatro períodos estudados  no 

Defenda Santo Ângelo! Quero nossa História Viva!, observando-os a partir das 

quatro categorias consideradas, e dos teóricos que servem de aporte a esse 

trabalho.  

A primeira observação é sobre o número de membros do grupo, que começa, 

na sua criação, com 216 pessoas, crescendo exponencialmente no segundo e no 

terceiro período, e se mantendo no quarto, pois esse acontece logo após o terceiro. 

Ainda é possível dizer que o número de membros continua crescendo. Isso mostra 

que as ações e propostas do grupo chamam a atenção de outras pessoas, conforme 

o andamento do processo de patrimonialização. Na sua criação, a grande maioria 

dos membros era da cidade de Santo Ângelo. Quando se chega ao terceiro e ao 

quarto período um grande número de pessoas de outras localidades passam a 

integrar o grupo. A seguir, um gráfico que mostra esse cenário (Figura 14) de 

crescimento exponencial. 

 

Figura 14 – Gráfico em linhas que apresenta o crescimento do número de membros do grupo 
DSAQNHV, nos quatro períodos analisados, e no período que sucede. Fonte: produzido pela autora. 

Outro ponto avaliado versa sobre o trânsito de informações no grupo, 

observando dados de média de postagens por dia, média de comentários por 

postagem e o percentual do total de postagens que tratam, de alguma forma, de 

temas que estão na pauta do processo de patrimonialização. 
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Figura 15 – Gráfico em linhas que apresenta a média de postagens por dia no DSAQNHV, nos 
quatro períodos analisados. Fonte: produzido pela autora. 

 

 

Figura 16 – Gráfico em linhas que apresenta a média de comentários por postagem no DSAQNHV, 
nos quatro períodos analisados. Fonte: produzido pela autora. 

Pode-se observar, assim, que a frequência de postagens (Figura 15), que no 

âmbito do grupo representa a abertura de uma discussão, varia não tanto em 

relação ao que está acontecendo no processo de patrimonialização, mas sim ao 

tempo que o grupo está ativo. Quando o grupo foi criado, os membros tinham 

vontade de discutir as questões de preservação patrimonial, esse era um espaço 

para ampliar conversas e encontros que já aconteciam na cidade. Assim, observa-se 
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um alto índice de postagens diárias nesse período inicial, algo que também irá 

repercutir na média de comentários por postagens (Figura 16), ou seja, realmente 

essas discussões geraram diálogo. Agora, com o passar do tempo, essa 

necessidade é, de certa forma, sanada, ainda que o grupo continue ativo, com 

membros sempre mantendo em torno de uma postagem por dia. Isso não quer dizer 

que as pessoas esqueceram as causas ou “deixaram de lado” o pleito, mas sim que 

a “efervescência” inicial diminuiu. Isso também se relaciona com o que foi discutido, 

no capítulo 3, sobre a navegação fragmentada e os tempos de permanência em 

diferentes redes sociais (RECUERO, 2012). Antes se tratou desse conceito a partir 

de diferentes websites de redes sociais, mas isso também acontece entre redes 

relacionais, pois os membros do DSAQNHV são uma rede, os amigos de cada no 

Facebook são outra rede, outros grupos aos quais se esteja vinculado são outra 

rede, e a navegação que um usuário faz entre essas redes é fragmentada e com 

diferentes tempos de permanência, algo que justifica essa queda na média de 

interações diárias no grupo. 

 

 

Figura 17 – Gráfico em linhas que apresenta percentual de postagens e comentários que abordam 
temas da atualidade do processo de patrimonialização no DSAQNHV, nos quatro períodos 

analisados. Fonte: produzido pela autora. 

Sobre a relação entre o que está acontecendo no processo de 

patrimonialização e o que é a pauta de discussão no âmbito do grupo, os índices 

são semelhantes aos antes apresentados (Figura 17), relacionando-se ainda às 
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questões de tempo de permanência em redes sociais. Quando o grupo é criado, 

esses assuntos estão presentes em 84,28% das postagens e comentários à essas. 

Já nos outros períodos analisados, essa porcentagem fica entre 27,11% e 44%, 

sendo que outros assuntos viraram pauta no grupo, com destaque para textos que 

promovem a educação patrimonial e reportagens referentes à preservação de bens 

de outras localidades. Não é possível dizer que esses novos assuntos são uma 

característica influenciada pela entrada de novos membros, esses não somente de 

Santo Ângelo, uma vez que, como foi visto e será discutido posteriormente, as 

pessoas que costumam postar no grupo são as mesmas, ao menos nos períodos 

observados. Reitera-se aqui a evolução do grupo de um espaço de discussão sobre 

o Centro Histórico para um espaço de convivência de uma comunidade conectada 

por interesses de preservação patrimonial, algo que se afirma nessa diversificação 

de assuntos tratados. 

Então, se nem sempre os temas da atualidade do processo são amplamente 

recorrentes no que se discute no grupo, o que mais é pauta? E mais, como são 

constituídas essas postagens? Na coleta de dados foi investigado tipos de 

postagens, classificadas como textos, imagens (Tabela 1), redirecionamento para 

outros websites e convites para eventos. Apresenta-se, assim, algumas conclusões 

dessa análise. 

Tabela 1 – Tipos de conteúdos mais postados, curtidos e comentados nos períodos analisados. 

Período 1 2 3 4 

Tipo de 
conteúdo mais 

postados 
texto redirecionamento redirecionamento redirecionamento 

Tipo de 
conteúdo mais 

curtido 
imagem imagem imagem imagem 

Tipo de 
conteúdo mais 

comentado 
imagem texto texto textos 

Fonte: produzido pela autora. 

O primeiro período analisado, que compreende a criação do grupo, pode ser 

considerado o momento de maior engajamento e discussão. Isso também se reflete 
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nos conteúdos postados, que aí são do tipo texto, quando a pessoa quer iniciar uma 

discussão e escreve o que pensa sobre o assunto. Nos outros três períodos 

analisados, a maior parte das postagens foram constituídas no compartilhamento de 

links externos. Esses, ainda, podem ter gerados discussões, mas partem 

exatamente de mostrar um caso, um acontecimento, e não do próprio discurso da 

pessoa. O tipo de conteúdo que gera mais curtidas é constante, sendo que nos 

quatro períodos as imagens foram as mais curtidas. Sendo o curtir um recurso que 

mostra que a pessoa concorda com o conteúdo, acha interessante, pode-se concluir 

que as imagens são uma maneira eficiente de alcançar e atingir um grupo maior de 

pessoas. Já no índice de tipo de postagens mais comentadas, no primeiro período, 

tem-se as imagens, mas, já nos períodos que o sucedem tem-se as do tipo texto. 

Esse panorama reflete o fato de que se o conteúdo é escrito pela pessoa, que ali 

coloca suas ideias, reflexões, dúvidas, inquietações, ele gera uma maior discussão. 

Isso acontece, provavelmente, porque a abordagem é diferente, é pessoal, 

aproximando-se de uma conversa que aconteça fora do meio digital. 

Sobre os temas discutidos no grupo é interessante comentar que as 

discussões não partem de uma ideia de patrimônio como algo pronto, sem conflitos, 

mas sim se fala em uma busca da aprendizagem e do diálogo em torno do conceito, 

para assim valorar o patrimônio santo-angelense. Se o expert do patrimônio 

(TORNATORE, 2009) fosse observar as diferentes relações e significados que o 

Centro Histórico tem para essa comunidade, essas discussões que acontecem no 

grupo seriam um espaço que deveria ser analisado. Isso também configura um 

contraponto ao que afirmava Zanirato (2009), pois o grupo, que reverbera na cidade, 

conversa, debate, e passa a identificar, de maneira não regulamentada, mas sim 

natural e espontânea, quais são seus bens culturais, o que eles representam e o que 

significa preservá-los. Vale frisar que essas manifestações aparecem não com o 

intuito inicial do tombamento, mas acontece que, de forma fluída, o grupo valora 

seus patrimônios, numa certa “ativação comunitária”. 

O grupo discute não somente instrumentos de preservação, mas também o 

que é o passado de Santo Ângelo, se ele está somente ligado à questão jesuítica, 

sobre onde estão os referenciais do passado imigrante, sobre os novos usos para os 

bens patrimoniais apresentados a partir de bons exemplos de reformas, 

restaurações e adequações de edifícios, etc. Observando essas minúcias é possível 
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ver que o grupo não vê o patrimônio de Santo Ângelo como algo estanque, mas sim 

como bens vivos, que trazem diversos significados, e que a cidade não deve ser 

consolidada tão somente preservando o passado missioneiro, mas também a 

diversidade patrimonial, não baseada na identidade nacional, mas sim na busca pelo 

patrimônio local, em congruência com o que afirma Prats (2005; 2006). Esses 

conceitos organizados a partir da vivacidade diferem muito da ideia que é 

promulgada pelo Legislativo Municipal, este que, em 25 de novembro de 2013, 

promulga a Lei Municipal no 3.781, conhecida como “Lei contra o tombamento”. Essa 

Lei é depois julgada inconstitucional, especialmente por levar ao Legislativo 

decisões que devem ser tomadas pelo Executivo. Mas o que se comenta aqui é a 

elevação que se propõe com essa Lei, que visa tão somente o passado missioneiro, 

dizendo que esse é o patrimônio de Santo Ângelo, algo que no DSAQNHV é tido 

como diferente, considerando a diversidade desse patrimônio. 

Pode-se dizer que essa comunidade de Santo Ângelo, representada no 

DSAQNHV, está pensando nos moldes do mercantilismo cultural (PRATS, 2006), 

pois vê o patrimônio cultural e a patrimonialização como possibilidades econômicas 

e de convivência para a localidade. Parece, pelas intervenções, que o poder público 

e econômico local estão esquecendo desses valores culturais, e somente 

valorizando um dito progresso. E o fato do governo municipal deter do poder 

monetário para efetivar essa preservação (ARANTES, 2006) faz com que o 

patrimônio e a comunidade saiam perdendo nessa situação, pois ainda que existam 

todos esses processos empíricos e populares de aprendizagem e valoração 

patrimonial, eles são deixados de lado, tanto pela Lei “contra o tombamento” como 

na demora do Município em efetuar ações e consolidar normativas de proteção. 

E aí que o DSAQNHV aproxima-se do grupo do Facebook onde se 

manifestam pessoas que são contra o tombamento. Como foi visto, as discussões 

desse segundo não são em torno de negar o patrimônio, ou, como o próprio nome 

propõe, que o tombamento transformaria a cidade em um cemitério a céu aberto, 

mas sim do fato de que a sociedade desconhece os instrumentos de preservação 

patrimonial. Lá também é falado que deveria existir uma Legislação Municipal que 

normatizasse essas questões, que é estranho que esse processo esteja 

acontecendo agora e não há anos atrás, e ainda compartilham exemplos de novos 

usos à edificações patrimonializáveis, de maneira semelhante ao que acontece no 
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DSAQNHV. Já que esse grupo é formado por proprietários de imóveis, e não por 

empresários, firma-se que o que acontece é o medo perante o desconhecimento do 

que o tombamento acarreta, e não uma negação à preservação.  

Esse processo conflituoso que se instaura no munícipio, de embates entre os 

atores sociais, pode ser visto como um dos motivos para o DSAQNHV recorrer ao 

poder estadual como forma de intervir à favor do tombamento. Uma derrota dessa 

ação foi que o Iphae retirou-se do processo, deixando a responsabilidade de 

elaboração de uma Legislação nas mãos do Executivo Municipal. Ainda se observa 

um panorama de legitimação das ações do DSAQNHV, que não está somente no 

fato de que ação que faz a patrimonialização do Centro Histórico iniciar vem do 

grupo, mas também em mostrar a instância estadual, diferentemente do poder 

municipal, considera o que essa comunidade está falando. 

E assim, passa-se a análise que compara pessoas com atitude ativa e 

observadora no grupo DSAQNHV, o que esses índices indicam da recepção da 

sociedade à essa forma de participação social, e algumas suposições sobre esse 

cenário. 

 

Figura 18 – Gráfico em linhas que apresenta o número de pessoas ativas no DSAQNHV, nos quatro 
períodos analisados. Fonte: produzido pela autora. 
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Figura 19 – Gráfico em linhas que apresenta o percentual de pessoas ativas no DSAQNHV, nos 
quatro períodos analisados. Fonte: produzido pela autora. 

Ainda que o montante de membros do grupo chegue a mais de 1000 (Figura 

14), o percentual desses que tem uma postura ativa, que propõe discussões e 

participa de outras, é pequeno. O maior índice de membros ativos (Figura 18 e 

Figura 19) alcançado foi na criação do grupo, quando 16,2%, das 216 pessoas 

postava e comentava diariamente. Com o tempo, esses índices diminuíram, 

chegando a um ponto onde somente 0,5% das pessoas participavam ativamente das 

discussões, com o restante tendo somente uma atitude observadora. É claro que o 

aumento do número de pessoas que constituem o grupo faz com que esses índices 

baixem, entretanto, o que se observa é que essas mudanças não modificam o 

“grupo que publica”. Esses nomes não são apresentados aqui como forma de 

proteção às pessoas que estão conectadas através do DSAQNHV, mas se pode 

afirmar que as pessoas que mais postam são, nos quatro períodos analisados, as 

mesmas. Como foi dito anteriormente, um grupo de 4 pessoas fez 60% das 

postagens. Esse grupo pode ser relacionado ao conceito de atores sociais, que 

representam um número maior de pessoas, que fala pela coletividade. E é 

interessante ver que essas estruturas de mobilização repetem-se em uma 

comunidade que se organiza na internet, fixando a ideia de que essa é uma 

ferramenta que ajuda e aproxima, e não um catalisador ou um condicionante para 
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ações e modos de agir. 

É analisando essas pessoas que postam periodicamente que se pode 

confirmar a ideia de um protagonismo nesse processo de patrimonialização, que foi 

comentada anteriormente. O espaço aberto por lei à participação social e a ideia das 

comunidades de que o patrimônio é algo dos governos e não das comunidades, por 

vezes, faz com que seja necessário que um grupo (geralmente ligado acadêmica ou 

profissionalmente ao patrimônio cultural) tome a frente de um coletivo maior, 

pautando questões que concernem à esse coletivo, incentivando ações de 

participação social e o diálogo com os poderes instituídos. Ora, essas ações, de uns 

falando pelo grupo maior, não são vistas aqui de maneira negativa. Na observação 

do que é discutido no grupo é possível concluir que esses atores somente 

incentivam ações e não incutem ideias na comunidade, verificando também que não 

existe nenhum tipo de censura no âmbito do grupo, como será comentado 

posteriormente. É como se esses atores fizessem o trabalho do expert do patrimônio 

(TORNATORE, 2009), identificando o que a comunidade pensa e quer, o que é 

facilitado por eles já conhecerem a mesma, e levando essas vontades às instâncias 

de poder.  

E, uma vez que esses atores sociais tem um papel de tamanha importância 

para o grupo, vale considerar quem são essas pessoas, qual sua área de atuação, 

para ver a pertinência do que falam sobre patrimônio. Sobre esse grupo de 4 

pessoas que são as mais ativas no DSAQNHV, ou seja, as que mais postam e mais 

comentam, vale falar que eles tem formação acadêmica76 em áreas relacionadas à 

preservação e valorização do patrimônio e da memória social, são ativistas em um 

contexto de sociedade civil (falando, aí, também da presença ativa da Defender no 

DSAQNHV), não tem relação com empresários, construtores, empreendedores que 

buscam a especulação imobiliária em Santo Ângelo, já participaram ou participam de 

projetos municipais de valorização patrimonial e memorial, e também se enquadram 

em outras lutas sociais. Assim é possível dizer, ao menos no que foi visto, que essas 

pessoas tem o conhecimento necessário para falar de uma comunidade maior 

quando se trata de questões patrimoniais, o que firma o fato de que o grupo ativo ser 

pequeno não enfraquece as ações do DSAQNHV perante o poder público.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 Essas informações têm como fonte os perfis pessoais dessas pessoas na rede social Facebook, 
que não são disponibilizados aqui como forma de preservar a identidade dos mesmos. 
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O panorama de considerar como negativo ou seleto o que é dito pelo grupo, 

afirmando isso no fato de que o mesmo é representado por essas pessoas que são 

ativas nas discussões, seria ver o DSAQNHV a partir de uma perspectiva de análise 

rasa. Isso é confirmado na maneira que o diálogo é estabelecido no grupo, sem 

preconceitos, censura ou represarias. Na coleta feita apareceram 10 postagens77 

onde pessoas vão contra alguma questão colocada no grupo, seja sobre o processo 

de patrimonialização, sobre as ações do Iphae, sobre as opiniões contra as ações 

de proprietários. Assim se observa que o diálogo no grupo é realmente aberto e que 

não existe censura à opiniões contra as ações de preservação, ou mesmo contra a 

postura do grupo. Quando essas aparecem observa-se que o que acontece é uma 

vontade, por parte do grupo, de cultivar a discussão e entender porque tal pessoa 

pensa assim e tem essa visão. Faz-se essa análise para eliminar a possibilidade do 

grupo de publicadores ser pequeno por uma atitude hostil dessas pessoas. 

Então, sobre o grande percentual de pessoas que se mantem somente como 

observador, pode-se dizer que tomam essa atitude por vontade, não por alguma 

imposição, e que assim essas pessoas podem se beneficiar do que é discutido ali, 

observando as discussões, informando-se sobre o processo, conhecendo 

publicações e eventos sobre patrimônio cultural. Ainda que não se sintam à vontade 

para se manifestar, essas pessoas se engajam nas ações, uma vez que o número 

de pessoas que são membros do grupo conta como fator de impacto perante outras 

mídias e nas ações do DSAQNHV. Esses observadores também são relevantes 

para a mobilização pensando no DSAQNHV como um espaço de aprendizagem 

sobre questões de preservação patrimonial. Presenciando essas discussões, esses 

indivíduos tem a possibilidade de obter conhecimentos sobre patrimônio cultural, 

sobre os trâmites desse processo, sobre os diferentes poderes que aí se enfrentam. 

Então, classificar essas pessoas como “somente observadores” é esvaziar de 

significado um conjunto que é importante, seja como pessoa que está ali 

aprendendo, ainda que não proponha discussões, seja relacionando esse grupo 

digital à um grupo que se organiza sem o aporte tecnológico. 

Também se pontua que a visão que os membros têm do grupo é a de que 

esse é um instrumento de participação social relevante na esfera político-social. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 Aqui se localiza essas postagens  nos períodos analisados: das 10, 5 são do primeiro período, 2 do 
segundo e 3 do terceiro. Tal organização está em consonância com a efervescência que se pode 
perceber no período inicial analisado, quando mais pessoas buscam publicar e discutir no grupo. 
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Afirma-se isso nas recorrentes postagens78 feitas por membros que anunciam que 

não vão mais fazer parte do grupo por acreditar que não têm nada a acrescentar ao 

mesmo. 

Ainda, essa disparidade de números entre ativos e observadores, que vai 

aparecer também, de certa maneira, no montante de assinaturas do abaixo-

assinado, não diminui a “voz” do grupo. Isso porque, dentro do que era possível 

mobilizar, o grupo atingiu os poderes públicos, e fez com que essas vontades de 

preservação fossem ferramenta para mostrar ao Iphae que era oportuno e 

necessário iniciar esse processo de patrimonialização. Claro que não se tem uma 

visão ingênua de dizer que a comunidade e o grupo sempre foram ouvidos em todas 

as instâncias, em especial pelos problemas que aconteceram no âmbito municipal, 

onde discursos contra o patrimônio criticam as ações do grupo. Contudo, ainda é 

possível dizer que essas ações, de usar a internet para discussões sociais e para 

criar instrumentos que tragam reconhecimento perante poderes instituídos foram e 

são positivas, porque foi nessa mobilização que se iniciou o processo de 

patrimonialização do Centro Histórico, tanto o normativo como o que acontece no 

interior de uma comunidade, o que pode resultar na sua preservação efetiva. 

 O fato da participação social com uso do meio digital ser uma prática nova, 

contando poucas ocorrências prévias, por um lado prejudica as efetivações e os 

diálogos com o poder público, mas, por outro, propicia novos campos de ação. 

Pode-se ver em Santo Ângelo o que Lévy (1998) propõe, de que a internet 

possibilitaria uma democracia direta, onde a sociedade participaria diretamente das 

discussões e decisões. Ora, essa comunidade construiu um objeto para ação (uma 

vez que são atores dessa comunidade que criam o grupo, não é ideia que surge de 

uma intervenção externa) em uma rede de fácil acesso e utilização, onde todos tem 

o direito de apontar suas opiniões, até os que são contra o que ali está sendo 

discutido. E, relacionando ao que Lévy (1998) afirma, essas movimentações e ideias 

foram ouvidas, consideradas. 

O fato desse uso ser tão espontâneo e novo poderia ser negativo no diálogo 

entre a comunidade organizada e o poder público, uma vez que a Legislação 

brasileira prega uma necessidade de participação social em todas as etapas de 

preservação patrimonial, ainda que não existam normativas para isso, e as que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 Refere-se aqui à postagens de 6 de setembro de 2011 e 31 de julho de 2012.  
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existem não consideram a participação de uma comunidade organizada através do 

meio digital. Assim sendo, as chances do DSAQNHV ser ouvido na instância 

estadual não eram favoráveis. Entretanto, o que se observou aqui (e é possível 

observar em outros casos de busca por patrimonialização, como alguns que foram 

percorridos no terceiro capítulo, quando se apresentou a rede digital de esforços 

para defesa patrimonial, com participação das comunidades), tendo Santo Ângelo 

como foco, é que o poder público, ao menos no que tange as ações de preservação 

patrimonial, está percebendo essas novas práticas de participação e vendo-as como 

manifestações legítimas de uma comunidade. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Essa pesquisa surgiu da inquietação de entender como a internet está sendo 

usada, de modo empírico e não normatizado, como canal para a busca de direitos 

sociais. E ainda mais, para observar como determinadas comunidades estão usando 

o meio digital como ferramenta de organização para mostrar aos poderes públicos e 

para a sociedade como um todo a sua vontade de preservar o seu patrimônio 

cultural local, tendo esse como peça chave de sua identidade coletiva, para que 

bens e memórias permaneçam vivos e acessíveis na atualidade e no futuro. 

Como foi dito na aproximação aos temas da cibercultura, no terceiro capítulo, 

as novas tecnologias modificaram e modificam os modos de agir, pensar, e viver da 

sociedade. Também se retoma o pensamento de que a maneira que essas 

tecnologias foram desenvolvidas, a partir da forte influência contra cultural e com 

trabalho de mão de obra independente, faz com que hoje, ao menos no que se 

acredita aqui, essa ideia de “nós podemos” seja, de alguma forma, transmitida a 

todos que são atingidos pelas novas tecnologias. É uma perspectiva de ver a 

internet como um meio potencial que pode ser usado para qualquer fim 

comunicacional. 

Esse trabalho foi organizado em três momentos, esses norteados pelo seu 

caso central. Inicialmente foram estudadas questões sobre o patrimônio cultural 

como categoria social, de embates de poderes, que envolve comunidades, 

instâncias políticas e econômicas. Observou-se também o pensamento que envolve 

as normativas de patrimonialização no Brasil, especialmente a distância entre 

governos e comunidades, ainda que a Legislação brasileira pregue e demande o 

contrário. A seguir estudou-se as questões do digital, uma vez que a internet é o 

meio de comunicação que vai levar esse processo que é analisado nessa pesquisa. 
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Focou-se nos usos da internet para mobilizações sociais, vendo que esses são 

recorrentes na atualidade e abrangem diversos fins, inclusive os de proteção 

patrimonial. E assim, chegou-se ao último momento dessa pesquisa, que imerge no 

patrimônio santo-angelense e nesse grupo que se mobiliza para buscar a sua 

proteção. 

O processo de patrimonialização do Centro Histórico de Santo Ângelo – RS é 

o centro dessa pesquisa. Esse é um processo de embate de poderes, que envolve 

confrontamentos entre as instâncias municipais e estaduais, entre os interesses de 

um grupo e as vontades econômicas, entre as pessoas que desconhecem os 

instrumentos de proteção patrimonial e outras que se aproveitam dessa situação. 

Esse caso funcionou para observar o uso que um grupo faz da internet para discutir 

o patrimônio cultural da cidade de Santo Ângelo, os problemas que são observados 

nessa situação, e como se pode utilizar esse meio de comunicação para organizar 

documentos que propiciem o diálogo com instâncias de poder, para que assim o 

grupo possa mostrar que quer a preservação e que tem motivos para fazer esse 

pedido. 

No momento que se finaliza essa dissertação ainda não se tem um 

fechamento para a situação da preservação patrimonial em Santo Ângelo. O Iphae, 

que foi o órgão procurado pelo Defenda Santo Ângelo! Quero nossa História Viva! 

para “interceder” a favor de tais causas de proteção, retirou-se da frente desse 

processo de patrimonialização. Entretanto, acredita-se que o processo encaminha-

se para o que seria, em teoria, uma solução ideal: a elaboração de uma Legislação 

Municipal de preservação ao patrimônio cultural, que considere a comunidade santo-

angelense como integrante desses bens patrimoniais. Agora, não se pode dizer se 

essa legislação terá um balanço positivo entre a permanência do patrimônio e o 

progresso econômico e arquitetônico da cidade. E ainda que o Iphae declare que as 

edificações que seriam tombadas pelo órgão não possam passar por 

descaracterizações ou mesmo demolição, essa declaração não confirma a proteção, 

uma vez que essa ação não está inscrita em lei. Esses fatos deixam a situação do 

patrimônio cultural de Santo Ângelo ainda indefinida e esse grupo, que pede ações 

de proteção, esperando por soluções. 

E, claro, o que se observou aqui foram as relações que aconteceram nesse 

grupo do Facebook, o Defenda Santo Ângelo! Quero nossa História Viva!, 
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organizado para ser um espaço de encontro digital de um conjunto de pessoas que 

queria seu patrimônio preservado. Assim, como não existiam normativas para esse 

uso social da internet, não existiam também parâmetros para pesquisar esse campo, 

uma vez que não se encontrou outro trabalho que tratasse de tal tema, seja nas 

áreas de preservação patrimonial ou da comunicação. Dessa forma, a análise que 

esse trabalho realizou foi feita observando o objeto, e nele descobrindo como 

analisa-lo.  

Foi a partir da construção de uma linha do tempo dos acontecimentos do 

processo de patrimonialização, esses também observados através de relatos, 

notícias e reportagens publicados na internet, que se identificou momentos decisivos 

do decurso, o que resultou nos períodos a serem analisados no grupo. Isso porque o 

volume de postagens era grande, impossibilitando o estudo da totalidade do que lá 

era publicado e discutido. Esse fato mostra que o grupo é um espaço ativo de 

discussão, já quando se pensa em outros grupos digitais de discussão de assuntos 

diversos, mas ainda mais quando comparado ao grupo formado para falar contra o 

tombamento em Santo Ângelo, que não pôde ser comparado ao primeiro de maneira 

pragmática por não conter um número significativo de postagens, nem abranger um 

longo período em relação ao processo de patrimonialização. Já as categorias de 

análise foram compostas a partir de uma observação inicial das postagens, tendo 

em vista as questões geradoras da pesquisa e o aporte teórico utilizado. 

É claro que casos específicos possibilitaram outras observações e análises, 

mas a partir desses dados pode-se investigar quem e quantos sujeitos eram ativos 

no grupo, se esse montante era significativo dentro do grupo, se as ações efetivas, 

aí falando do abaixo-assinado, refletiam o grupo no que tange ao número total de 

membros, se o que estava acontecendo no processo de patrimonialização era pauta 

no grupo. Essas categoriais consolidaram a forma que aqui possibilitou observar as 

“engrenagens” desse grupo, e mais, dessa mobilização comunitária, e fizeram com 

que fosse possível mensurar e analisar o que estava acontecendo, e assim buscar 

respostas às questões norteadoras. 

E assim, aqui se pode dizer que, de certa maneira, a mobilização de grupos 

na internet em defesa do patrimônio cultural, notadamente no caso de Santo Ângelo, 

influencia o processo de patrimonialização estatal, sendo esse espaço de 

participação social um canal importante para alcançar as discussões e os resultados 
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de preservação. Vale aqui pontuar que essa pesquisa considera o fato de que uma 

movimentação de grupo ser ponderada pelo poder público estadual, mesmo que 

esse depois venha à retirar-se do processo, já uma vitória nessa caso e também 

para a ideia de participação social. Isso porque foi o abaixo-assinado que iniciou 

essas discussões e esse processo, primeiro na instância estadual, depois sendo 

levado ao poder municipal. 

Vale observar que essa relação entre o grupo e o meio de comunicação 

digital não se dá de maneira estanque e perfeita, onde todos os que discutem na 

internet vão para às ruas ou assinam documentos. Isso também se observa, por 

exemplo, nos Protestos de Junho e Julho de 2013, pois, como foi dito no terceiro 

capítulo desse trabalho, o número de pessoas que diziam que iriam aos protestos de 

rua nos eventos do Facebook era maior do que o número que efetivamente estava 

presente. Também vale dizer que o ato de concordar com uma causa mas não ir à 

um protesto não é algo que acontece somente em grupos organizados na era das 

novas tecnologias da informação, já sendo constante de mobilizações pré-internet. 

Entretanto, esse fato não “diminuí a força da luta”, nem enfraquece o grupo, uma vez 

que dizer que irá já é uma forma de engajamento. Isso principalmente porque, aqui 

falando dos protestos brasileiros, os elevados números de concordantes fizeram 

com que os protestos fossem cada vez mais noticiados em mídias tradicionais, 

levando discussões que antes estavam somente na internet para esse outro âmbito, 

o que é um fato legitimador. Também é preciso considerar a proteção que o digital 

traz às pessoas, sendo que a ida às ruas implica em muitas outras relações, como a 

necessidade de proteção física, uma vez que eram espaços violentos, e as questões 

sociais, posto que ir no protesto era dizer que concordava com tudo que estava 

sendo discutido, o que podia ser negativo para alguns em uma esfera abrangente. 

Outro ponto positivo dessa mobilização é que as discussões digitais em Santo 

Ângelo fizeram com que cada vez mais se falasse de preservação cultural em Santo 

Ângelo, especialmente porque era a forma de mostrar que a comunidade, ainda que 

representada por um grupo e por atores sociais, queria ações de proteção. Assim, 

notavelmente, a vontade de preservação o Centro Histórico não é um feito que vem 

de “cima”, dos poderes públicos, mas sim que surge no âmbito da comunidade, das 

pessoas que convivem com esse espaço. E é nesse “falar mais” sobre 

patrimonialização que o processo organizou-se em Santo Ângelo. Se esse assunto 
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não fosse pauta na cidade, não existiria a pressão para que ações fossem iniciadas, 

como a votação do projeto da Lei “contra o tombamento”, a realização de audiências 

públicas, e a discussão do que é o patrimônio santo-angelense e do que está 

acontecendo com essas edificações que compõem o espaço patrimonial. E assim, 

ainda se pode observar que em Santo Ângelo o grupo é um forte espaço de 

educação patrimonial, através de discussão e difusão de revistas, livros, reportagens 

e citações à autores que tratam da categoria. Também se observa que outros 

projetos já faziam isso na cidade, como as palestras do Movimento Pró-Memória, ou 

mesmo, agora (em novembro de 2014) no ciclo de palestras em escolas sobre 

benzedores, realizado por Juliani Borchardt, pesquisadora de memória social e 

patrimônio cultural, membro do COMPAHC e do DSAQNHV, e delegada região da 

Defender em Santo Ângelo. E assim, observa-se que essas ações não aconteciam 

somente no âmbito digital, sendo estendidas às escolas, aos professores da cidade 

e à comunidade em geral. 

O primeiro encontro efetivo entre as mobilizações e o poder público deu-se 

através da entrega do abaixo-assinado ao Iphae, em 8 de junho de 2012. Como foi 

visto, o número de assinaturas nesse documento não era o mesmo número de 

pessoas que eram membros do grupo no Facebook. Ainda, pessoas que não 

estavam no grupo podem ter assinado o documento, levantando novas hipóteses 

sobre a constituição do mesmo, que, ao menos aqui, não podem ser respondidas. 

Mas por que aconteceu essa situação? Por que quem estava lá discutindo e se 

identificando com as causas e não assinou? Vale aqui considerar que mesmo que 

esse abaixo-assinado seja digital, ele foi usado como documento físico levado ao 

Iphae. Assim, na ação de assinar esse documento, retorna-se à ideia de ir ao 

protesto de rua, considerada anteriormente. As pessoas não estariam mais 

protegidas pelo “véu” do digital, considerando que ainda que as novas tecnologias 

estejam integradas à sociedade e ao dia-a-dia, elas constituem um “outro plano”, 

esse que é de engajamento e social, mas não é definitivo como uma assinatura, ou 

ir às ruas. 

Outra questão crucial é o fato de Santo Ângelo ser uma cidade de médio 

porte, “onde todos se conhecem”. Para saber se alguém é membro do grupo é 

preciso procurar essa pessoa dentre a lista com todos os membros, o que faz com 

que o ato de entrar no mesmo não tenha um impacto social forte, dado o volume de 
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pessoas que ali estão associadas. Já quem comenta ou publica está colocando sua 

figura em destaque, possibilitando que alguém, em uma rápida vasculhada, consiga 

encontrar essa mensagem, algo que explica, de certa maneira, o pequeno 

percentual do grupo que é ativo. Quando se assina um documento oficial, o 

engajamento dessa pessoa será “carimbado”, pois ainda que no website usado para 

confecção desse documento não seja possível ver quem o assinou, quando o 

mesmo foi impresso e levado às instâncias públicas os nomes ficaram ali 

registrados. Essas pessoas que estão no grupo mas precisam de certa proteção 

podem imaginar que esse documento pode chegar às mãos de seus empregadores, 

do poder municipal, de pessoas próximas ao seu círculo social, o que poderia não 

ser proveitoso para elas. E ainda que sem essas assinaturas, o documento serviu 

para que o Iphae iniciasse o processo de tombamento, o que faz com que todas 

essas questões de engajamento e de proteção nem sempre prejudiquem o diálogo 

entre uma comunidade e o processo institucional. Assim, pode-se dizer que, 

efetivamente, as mobilizações digitais dessa comunidade influenciaram e 

influenciam o processo de patrimonialização desse Centro Histórico. 

Posto isso, comenta-se mais especificamente o fato de que somente um 

pequeno percentual do total de membros do grupo mantem uma postura ativa dentro 

desse espaço digital. O número de pessoas que postam é pequeno, os que 

comentam e curtem é um pouco maior. Como foi levantado anteriormente, propõe-

se a relação dessa situação com o que se pode observar no encontro presencial de 

um grupo qualquer. Ainda que todos possam dar a sua opinião, alguns, por vez, 

preferem não se manifestar. Nessa análise eliminou-se a possibilidade de uma 

possível censura no Defenda Santo Ângelo! Quero nossa História Viva!, afirmação 

confirmada através da existência de postagens onde membros declaram-se contra 

as ações de tombamento e da postura do restante do grupo perante essas. 

Defende-se, assim, que o que faz com que aconteça esse cenário onde a maioria 

das pessoas mantêm uma postura observadora é a falta de vontade de se 

manifestar, ainda que se concorde com o que é dito, junto às questões de proteção 

perante à sociedade municipal.  

Vale lembrar também que essas pessoas que sempre postam têm relações 

externas e prévias com as causas patrimoniais, sendo essas lutas, assim, 

constituintes de suas ações como integrantes da sociedade civil. Talvez por isso 
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essa atitude de propor ideias e discussões, e de “levar juntos” os outros membros 

quando em ações que acontecem fora do âmbito digital. E esse aparato 

experiencial, que vem de outras ações, lutas sociais e estudos acadêmicos, de certa 

forma qualifica esses atores sociais que protagonizam a mobilização em Santo 

Ângelo. E aí se reafirma a aceitação do grupo maior às ações dessas pessoas. A 

maior parte do grupo, que mantêm postura observadora, confia nesses atores pelo 

conhecimento que eles trazem, pelo seu discurso pertinente, aberto à outras 

opiniões. 

Ainda, essas mobilizações não influenciaram somente o diálogo com o poder 

estadual, mas também as relações próximas, dentro do município. Supõe-se, aqui, 

que todo esse processo acontecesse em um momento no qual a internet não fosse 

popular ou não existisse. Quando a especulação imobiliária começasse a avançar 

sob o patrimônio histórico, as pessoas que eram contra essas ações poderiam 

somente se reunir presencialmente para discutir o que fazer, poderiam organizar um 

protesto que talvez reuniria algumas pessoas, poderiam ir de porta em porta pedindo 

assinaturas para um abaixo-assinado. A força desse grupo perante o poder 

municipal não seria tão grande porque a visibilidade e o alcance do mesmo seriam 

baixos. Já hoje, com a internet, esse grupo é maior, mobilizou pessoas não somente 

de Santo Ângelo, possibilitou associações com organizações como a Defender, fez 

um abaixo-assinado digital que pode ser assinado por qualquer pessoa que tenha79 

interesse em fazê-lo. Se antes o grupo só poderia lutar com papéis passados de 

mão em mão, hoje, com a internet, tem um novo canal de comunicação, que tem 

poder de alcance até maior que as outras mídias (ainda que o seu fator de 

legitimação não seja tão impactante) e que emerge do uso comunitário e coletivo.  

Ademais, perante a “onda” de mobilizações sociais que se organizam através 

da internet, os poderes não podem mais desconsiderar essas mobilizações. E esse 

é um nicho que sustenta a internet como ferramenta de participação social, pois é 

livre, fácil de usar e se torna cada vez mais forte, tomando espaço de outras mídias, 

e passando a ser vista como relevante até pelos poderes públicos e como um 

possível e presente canal de diálogo com comunidades. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Isso porque o abaixo-assinado ainda está aberto, uma vez que o processo de proteção patrimonial 
ainda não teve uma solução que resolvesse os problemas geradores. 
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O que se pode observar, ao menos em Santo Ângelo, é que as mobilizações, 

não somente as digitais, mas também as que acontecem na cidade, sejam contra ou 

a favor do tombamento, foram ocorrências de um processo de patrimonialização que 

acontece no interior da comunidade. Afirma-se isso nas observação dos diálogos 

estabelecidos e nas oportunidades de educação patrimonial que surgiram, algumas 

organizadas pelo grupo, mas outras que são iniciativas de outros conjuntos de 

pessoas. Ainda que as ações instituídas de preservação sejam condicionadas por 

cancelas jurídicas e por decisões do poder público, acredita-se que o pensamento 

de algumas dessas pessoas, antes contra o tombamento, pode começar a mudar, 

isso perante tamanha mobilização e momentos de aprendizagem, atrelados a ideia 

de patrimônio cultural como um elemento importante para a formação da identidade 

de uma comunidade, e também como ponto importante para o turismo. Diz-se, com 

isso, que os processos empíricos de ativação patrimonial que acontecem no interior 

do Defenda Santo Ângelo! Quero nossa História Viva! acabam por “contagiar” outras 

instâncias. Mesmo no grupo “Cemitério à [sic] céu aberto” já se fala da importância 

de preservar, e mesmo o poder público municipal já vê a impossibilidade de 

considerar patrimônio santo-angelense somente a partir de referenciais do passado 

missioneiro. Falta, entretanto, um reflexo nos que buscam tão somente a 

especulação imobiliária, posto que o prédio de 10 andares, que ultrapassa os 3 

andares permitidos no entorno do Centro Histórico pelo Plano Diretor, segue sendo 

construído. 

E mais, perante a mobilização e o espaço de aprendizagem, o grupo como 

um todo, mesmo que já visse relevância naqueles bens, passa à vê-los sob uma 

nova ótica. Vê o passado como importante para o seu futuro, mas também para 

entender como se constituiu o seu presente, algo que pode ser percebido ao passar 

dos períodos analisados nesse trabalho. Se Prats diz que o processo de 

patrimonialização e o bem vai ser mais rico, interessante, atrativo e representativo, 

tanto para os outros, os que vem de fora, como para a comunidade, quando for 

preenchido por memórias, agora o Centro Histórico de Santo Ângelo tornou-se ainda 

mais central para esses cidadãos, o que faz com que a preservação desse espaço 

seja crucial. Esse “mais central” vem do entendimento e construção em cima da 

categoria “patrimônio”, que agora é entendida como algo plural, próximo, necessário 

para a harmonia da sociedade e para a perpetuação e atualização experiencial 
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dessas memórias. 

Aí também vale ressaltar um ciclo peculiar que acontece em Santo Ângelo, e 

que justifica, de certa maneira, o grande aumento do número de membros do grupo. 

A vontade de preservação vem desse grupo, que observa o que acontece e vai 

acontecer na cidade, e assim busca formas, junto ao poder público, de proteger o 

patrimônio local. O Iphae aceita essa mobilização como legítima, iniciando o 

processo de tombamento. E aí se tem um panorama que quebra com a visão que as 

comunidades supostamente tem, e que é reforçado pela maneira que tais processos 

são conduzidos, de que o patrimônio é uma categoria que vem de “cima”, por um 

transcurso de imposição, e que o que é próximo das pessoas não é relevante de ser 

enquadrado em tal categoria (ZANIRATO, 2009). Em Santo Ângelo o processo de 

patrimonialização vem do berço da comunidade, mas o fato do poder público 

concordar com essas ações legitima a mobilização e as causas, tornando o grupo 

pertinente perante os acontecimentos que se sucedem. 

A partir dessas observações pode-se dizer que a ideia de participação social 

em processos de patrimonialização é necessária, importante, válida. Entretanto, 

como conduzir essas ações de maneira positiva e benéfica? Em Santo Ângelo pode-

se dizer que essa participação acontece, fazendo uso da internet como canal de 

diálogo interno e externo, algo que foi facilitado pela presença desses atores sociais 

que já estavam integrados nas ideias de movimentos sociais e preservação 

patrimonial. Vale retomar que essas iniciativas são pregadas pela Constituição 

Brasileira, mas essa não propõem uma maneira de organizar esses diálogos 

(ZANIRATO, 2009 ; ARANTES, 2006). Para tanto, volta-se aos conceitos do expert 

do patrimônio integrado à comunidade (TORNATORE, 2009), da necessidade de 

observar as particularidades de cada caso, de entender o que já está sendo dito, de 

ver os conflitos que já estão instaurados. E aí o digital consolida-se como canal que 

traz força para essas comunidades poderem manifestar suas necessidades de 

preservação, ainda mais porque, atualmente, o que acontece na internet não é mais 

visto como insignificante perante as esferas sociais, ainda que esses diálogos não 

sejam “esperados” pelas normativas brasileiras. Aqui se fala exatamente da 

necessidade da abertura estatal para ver essas ações, e ainda que seja necessário 

estabelecer alguns parâmetros, outros devem ser amplos, considerando a 

simplicidade e a naturalidade que são base dessas mobilizações sociais.  
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Ademais, consideram-se os impasses técnicos da internet como lugar de 

registro. Ora, fala-se da internet e da armazenagem digital como as ferramentas 

que, em teoria, guardariam tudo que se tem de arquivos, memórias, bens 

patrimoniais. E isso não é um pensamento somente para os arquivos digitais, mas 

para tudo que é patrimônio cultural, pois se considera que, por exemplo, uma obra 

de arte digitalizada e guardada em um servidor seria eterna, estaria disponível para 

sempre. Mas não se pode ver a internet de maneira tão ingênua, uma vez que 

conflitos e jogos de poder também se instauram no espaço digital. Para bem de 

perpetuação do patrimônio cultural, esse meio estabelece-se como mais um meio, 

como a tecnologia mais avançada nesse momento, mas não como algo infalível, 

bem como os outros que vieram anteriormente. 

Considerando especialmente o que acontece na internet, falando aqui da  

mobilização e dos diálogos digitais que acontecem em torno da preservação do 

Centro Histórico de Santo Ângelo, vale dizer que fatos podem acontecer e 

impossibilitar o acesso à esses materiais. O grupo pode ser apagado, o Facebook 

pode ser fechado, a estrutura do sistema pode mudar, a própria internet pode deixar 

de existir. Quando se pensa em um passado antes da internet, a história desses 

levantes sociais estariam disponíveis em livros, jornais e nos relatos orais. É claro 

que jornais relatam o que acontece em Santo Ângelo, mas são, em sua maioria, 

digitais. Dessa forma essa pesquisa também trabalha na perspectiva de apresentar 

uma “fotografia” dessa mobilização, que além de não ser única, uma vez que outras 

comunidades fazem uso do digital para fins de proteção patrimonial, acaba por 

modificar as estruturas de poder, especialmente no que tange a participação social 

nos processos de ativação patrimonial. 
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