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RESUMO 

 

  

O Centro de Interpretação do Pampa é um projeto em grande 
medida ousado que devemos assentar no extremo sul do país na 
divisa com o país Uruguai na cidade de Jaguarão, que entra no 
conjunto das cidades históricas que rumam em direção a sua 
patrimonialização. Este trabalho apresenta a reflexão para a 
discussão de como acontece a prática de preservação e uso de um 
bem tombado no Brasil meridional. O Cento de Interpretação do 
Pampa será o primeiro equipamento museológico da Universidade 
Federal do Pampa. 

Palavras-chave: Centro de Interpretação do Pampa, Jaguarão RS, 
Fronteira, Patrimônio Cultural. 

ABSTRACT 

 

The Interpretation Centre Pampa is largely a project that we become 
bold in the extreme south of the country on the border with Uruguay 
in the country town of Jaguarão, which enters into all the historic 
towns that heads toward its patrimonialization. This paper presents a 
reflection for the discussion of the practice as it does for the 
preservation and use of a well in southern Brazil tumbled. The 
percent of Interpretation of the Pampa is the first museum 
equipment, Federal University of Pampa 

 

Keywords: Interpretation Center of Pampa, Jaguarão RS, Frontier, 
Cultural Patrimony. 
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1. O CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO PAMPA 

 

O Centro de Interpretação do Pampa, que será construído 
em Jaguarão, cidade localizada a 380 km da capital do Estado do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e situada na divisa com a cidade 
do Rio Branco, no Uruguai, possui aproximadamente 28.000 
habitantes, foi fundada em 1802 como acampamento militar em 
razão da expansão do território nacional. 

 O equipamento cultural e turístico será implementado nas 
Ruínas da Enfermaria Militar, imóvel edificado ao final do século 
XIX, 1883 e tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
no começo da década de 1990, e no ano de 2010 patrimonializado 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. A 
Enfermaria Militar perdeu o seu uso ao longo século XX, passando 
assim por outras funções dentre as quais escola pública e prisão 
militar no período da ditadura implementada entre os anos de 1964 
e 1985, e a cidade estando em zona de fronteira, portanto de 
segurança nacional, também guarda memórias deste assombroso 
período.  

O imóvel ao começo da década de 1970 foi abandonado e 
na cidade correm diversas versões que apontam para certo descaso 
que permitiu que a população retirasse tudo que podia do local, 
telhas, aberturas, deixando o imóvel em ruínas. A Enfermaria, 
edificada em um dos pontos mais altos da cidade, o Cerro da 
Pólvora, que em posição de defesa consta o inicio de uma 
fortificação militar em décadas anteriores, e relativamente afastada 
do centro da cidade, a urbanização do seu entorno é bastante 
precária até os dias de hoje. 

As Ruínas da Enfermaria ficaram mais tarde a disposição 
para alienação, mas não apareceram interessados, e após o 
abandono e ação do tempo foi conferindo um caráter de antiguidade 
ao arruinamento realizado pela população. 

Na década de 1980 começaram estudos realizados através 
da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Pelotas, 
que culminaram mais tarde no Programa de Revitalização Integrada 
de Jaguarão – PRIJ (Oliveira, 2005). O PRIJ teve relação com o 
Projeto Jaguar de identificação do patrimônio da cidade de 
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Jaguarão, e outras iniciativas da comunidade entre as quais se 
destacam as vigílias realizadas no local e shows artísticos 
realizados no local que chamaram a atenção para a importância do 
bem cultural para a comunidade.  

Neste sentido foi constituído o Parque Municipal da 
Enfermaria, com apoio de professores e estudantes da faculdade de 
arquitetura, que dentre outras coisas realizaram desenhos de 
brinquedos que foram dispostos no local, assim uma praça em 
frente ao imóvel foi incorporada para execução do parque mais tarde 
denominado como Fernando Correa Ribas em homenagem póstuma 
a um Prefeito que esteve à frente desta iniciativa.  

Mas ao final da primeira década do século XXI a 
constatação foi de que o parque não se sustentou, e assim 
aconteceu uma nova depredação do local, nada mais além de 
vestígios de bancos existiam e o prédio da Enfermaria sem a 
consolidação das ruínas seguia ruindo a cada dia, inclusive com 
desabamentos que estavam pondo em risco a população que circula 
no local. 

Assim a proposta teve iniciativa com a Prefeitura Municipal 
de Jaguarão, e que em uma nova gestão proponha-se a valorizar e 
investir no patrimônio como fonte de desenvolver o turismo cultural.  
E para tal foi fundamental o apoio do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, através de sua 
superintendência no Estado do RS, que estava realizando estudos 
para o tombamento da cidade, assim também participou de 
seminários na cidade promovendo e incentivando a recuperação dos 
bens culturais, incluindo mais tarde também a cidade dentro do 
PAC, Plano de Ação para o Crescimento na sua modalidade 
Cidades Históricas e logo após a adesão começaram as obras no 
Teatro Esperança. 

Após o projeto contou com aporte financeiro da  
Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA para conclusão do 
projeto executivo, visto que a primeira etapa foi custeada com 
recursos próprios da Prefeitura Municipal de Jaguarão. E assim será 
o primeiro equipamento museológico da nascente instituição, que 
começou suas atividades em 2006 vinculadas às universidades de 
Pelotas – UFPel e Santa Maria – UFSM, e que adquiriu autonomia a 
partir de 2008. No mesmo momento da discussão do Centro de 
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Interpretação do Pampa e da sua importância institucional avançam 
os projetos para a criação das novas graduações em História e 
Turismo com ênfase no turismo cultural.  

O projeto o projeto arquitetônico e a expografia foram 
concluídos no ano de 2010, e devido ao interesse de diversos 
municípios o mesmo foi apresentado pelos autores deste trabalho 
em 2010 na Semana do Patrimônio de Bagé RS, na cidade de Rio 
Branco no país vizinho o Uruguai, durante o Fórum Binacional de 
Cultura, e no VII Encontro Regional de Arqueologia, realizado em 
Jaguarão e durante o 4º seminário Patrimônio Cultural: Restauração 
e Conservação no Século XXI em outubro de 2011 na cidade de 
Ouro Preto, evento promovido pela Fundação de Artes de Ouro 
Preto – FAOP e ainda no mesmo ano Pelotas no seminários de 
estudos urbanos e regionais das cidades do Rio da Prata. Em  2011 
foram apresentados trabalhos nas cidades gauchas de Caçapava do 
Sul, Dom Pedrito  e Quarai. 

O projeto ficou a cargo da Brasil Arquitetura, empresa do 
Estado de São Paulo, coordenado pelos arquitetos Marcelo Ferraz e 
Francisco Fanucci, e contou com criação e concepção museográfica 
de Isa Ferraz e Marcelo Macca, que dentre outros trabalhos está o 
Museu da Língua Portuguesa em São Paulo e o Museu do Pão em 
Ilópolis no Rio Grande do Sul.  

De acordo com o projeto, a idéia é de um espaço vivo na 
qual os visitantes poderão vivenciar as mais diferentes experiências: 
sonoras, sensitivas, imagéticas. Ele terá eixos para contar e recontar 
a história do Pampa que serão: Paisagem natural do Pampa; 
Antiguidade da ocupação da região; Mestiçagem; Fronteira e a 
construção de uma identidade. A proposta é trabalhar com 
elementos que remetem ao Pampa, como se constituem e, como é 
representado. A singularidade física e humana do que se chama 
Pampa é o tema central desse centro de interpretação. 

O objeto é que o “público mergulhe no tema em diferentes 
níveis de profundidade, e o espaço em seu conjunto, se constituirá 
em um centro irradiador de conhecimento”, também ganha destaque 
um ingrediente geopolítico, pois é um movimento em favor da 
consolidação do MERCOSUL.  

O Centro será um local de reflexão sobre o Pampa, as 
Ruínas da Enfermaria Militar, que outrora abrigaram os militares 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



enfermos, transmutam-se em local de preservação da história e da 
memória de um povo, reinventado em Centro de Interpretação do 
Pampa.  

A reutilização do prédio em ruínas em um Centro de 
Interpretação é uma proposta arrojada, audaciosa e de valorização 
do patrimônio tombado, indo ao encontro das políticas de 
preservação e conservação de bens patrimoniais e da política 
cultural do país. Vai permitir que a comunidade sinta orgulho, que 
novos modos de vida se organizem, movimentando a economia com 
sustentabilidade, sendo a força motriz de um museu bem idealizado 
e inteligente. As ruínas já fazem parte da paisagem urbana, das 
experiências com o lugar.  A antiga Enfermaria Militar construída em 
1883, em estilo eclético, foi considerado Patrimônio Histórico do Rio 
Grande do Sul, hoje em estado de ruínas mantém-se imponente no 
alto do Cerro da Pólvora. 

 

Fig. 1 Enfermaria em funcionamento. s.d 
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Enfermaria, abandonado objeto de tantas histórias, é 
portadora de memória, faz parte do imaginário da população e é um 
local privilegiado para se observar a cidade, os seus espaços e, a 
ponte que possibilita o trânsito entre o Brasil e o Uruguai, marcando 
com destaque a paisagem da fronteira. Cantada, pelos poetas 
locais, conforme segue música de Tadeu Gomes. 

  

 CERRO DA PÓLVORA (Tadeu Gomes) 

Virgem Maria 
Que céu bonito 
Que claridade no Cerro da Pólvora 
Pedreiras pedras de fogo 
 
Luzindo no meu coração 
Enfermaria abandonada 
Mal assombrada sem serventia 
Aqui do alto eu vejo a fronteira 
 
A Ponte as águas do Rio Jaguarão 
Em roda do Cerro da Pólvora 
Porteira da Ponte Mauá 
Que "adentra" pelo Uruguai 
 
Nesta fronteira eu já fui moleque 
Cresci no vento feito andorinha 
Em sonhos e fantasias 
andanças e temporais 
 
Quando a saudade me atormenta 
E a tormenta traz a escuridão 
Ventos do sul açoitam minh’alma 
Ponteios de solidão!  
 

A população local possui um sentimento de pertencimento 
muito forte em relação a este bem, e apesar do seu estado de ruína 
e, de ter sido toda depredada em apenas uma noite. O local é uma 
referência para os mais diferentes grupos, e neste sentido é 
emblemático “O Abraço à Enfermaria Militar” realizado em agosto de 
2009 em defesa da contratação do projeto arquitetônico. 
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O “Abraço na Enfermaria em defesa do Centro de 
Interpretação do  Pampa” foi realizado para pressionar a Câmara de 
Vereadores para permitir a contratação do projeto arquitetônico  e 
concepção museográfica e museológica pela Prefeitura Municipal de 
Jaguarão, e que mais tarde em teve o seu detalhamento custeado 
pela UNIPAMPA.  Depois em outro momento o recurso disponível 
para a execução do projeto foi anunciado na própria cidade pelo 
Presidente do IPHAN, Drº Luiz Fernando Almeida. 

 

Fig. 2 Ruínas da Enfermaria, momento do “Abraço em defesa do Centro de 
Interpretação do Pampa”. 2009. 
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Enfermaria, que já foi escola e também prisão política, 
começa a ser projetado para se tornar um local que será o “guardião 
da memória do Pampa”, um Centro de Interpretação, local 
privilegiado de suporte da memória de uma região com importante 
contribuição social e política. Vejamos um fragmento do depoimento 
do escritor Aldyr Garcia Schlee: 

 Penso que o Museu da Enfermaria, o 
nosso Centro de Interpretação do Pampa, 
será lugar privilegiado para a retomada 
dessas reflexões e para a busca de 
respostas e a construção de novas 
interrogações sobre o pampa, sobre o 
gaúcho, sobre a fronteira e sobre todos 
nós. 

 É justamente trazer a tona essas questões que o projeto 
pretende provocar reflexão em torno de uma cultura tão singular. 
Vejamos fragmento do texto que relata o significado do projeto:  

 A mensagem central contida no Museu é 
que essa realidade é a forma de 
expressão de uma cultura rica e diversa 
que carrega consigo uma mensagem 
singular. O povo do Pampa tem como um 
dos seus mais relevantes traços 
distintivos a busca da liberdade a 
qualquer preço e certo sentido de 
patriotismo, assim como a potência e a 
persistência, a uma grande capacidade de 
tolerância. Nesse território, 
desenvolveram-se formas de convivência 
de que o mundo necessita. 

Aqui caberia perguntar: o que significa o Pampa e o que ele 
representa?  Viver em um espaço híbrido, fronteiriço, em uma 
cidade unida e separada por uma bela ponte, a Ponte Internacional 
Mauá. Qual é a grande lição da Fronteira? Como se construiu a 
identidade do gaúcho que habita o Pampa? 

De acordo com Marcelo Ferraz, o nome Centro de 
Interpretação é mais apropriado que o de Museu. Localizado na 
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fronteira será um espaços de reflexão, interpretação e 
reinterpretação sobre o Pampa. Mas afinal o que é o Pampa? 

 
O termo Pampa foi cunhado no idioma indígena quéchua, 

em tempos pré-colombianos, e significa região plana. Essa 
denominação estava ligada às paisagens de extensas planícies com 
topografia suave ou levemente ondulada, cobertas por vegetação 
baixa, predominante em uma área de clima temperado que se 
estende a partir da patagônia argentina, em seu limite sul, até as 
encostas do planalto sul - brasileiro no Rio Grande do Sul, em seu 
limite norte. No Brasil, o Bioma Pampa possui uma área de 
178.243Km2 e está restrito ao Rio Grande do Sul, ocupando cerca 
de 63% do Estado e 2% do Brasil.  

O Deputado Federal Gaúcho Fernando Marroni, do Partido 
dos Trabalhadores, propôs uma emenda constitucional em que o 
Pampa foi incluído na lista dos biomas considerados Patrimônio 
Nacional. Para além de sua riqueza ecológica o Pampa é cantado 
em versos nas milongas, pajeadas, se apresenta como “a origem e 
a essência do povo mestiço nascido nos campos limpos do sul da 
América”. A produção artística é significativa dos aspectos de 
subjetivação cotidiana, o ser humano em sua essência e composto 
de emoções e sentimentos e esses são manifestados nas diferentes 
produções. 

De acordo com Ferraz a imagem  de abertura da proposta 
do Centro é reveladora do significado do Pampa. Diz Ferraz “é um 
nada e um tudo, é um sentimento”. E é desse sentimento que o 
Centro vai procurar transmitir aos seus visitantes de aproximação 
com o Pampa, esse sentimento tão bem narrado nas milongas e 
pajeadas dos artistas locais. 

A imagem evoca a grandiosidade e os contornos da 
paisagem, do que é dito é do que é sentido, esse ponto de 
passagem do visível ao invisível. É o Pampa sem limites, além 
fronteiras, como a cultura pampeana que é também uruguaia e 
argentina. 
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Fig.3 Abertura do projeto do Centro de Interpretação do Pampa. 

Diferentemente da critica aos grandes museus que 
provocam o esquecimento, o Centro tem como proposta provocar o 
sentimento do que significa esse Pampa, não é um museu de 
história ou de arqueologia, por exemplo, e sim um mensageiro da 
história, e do sentimento do Pampa, portando portador de memória.  
Schlee diz: “é obra que me faz repensar o Pampa e a minha 
condição de fronteiriço, justamente sobre o coração do Pampa- aqui 
em Jaguarão, as distâncias iguais de Porto Alegre e Montevidéu”. 
Para os idealizadores do projeto o objetivo do museu é justamente 
provocar esse movimento de reflexão que encontramos no 
depoimento de Schlee: 

Fazer com que as pessoas mergulhem no 
universo do Pampa, através da vivência de 
experiências afetivas e intelectuais 
relacionadas aos diferentes âmbitos da 
vida e da cultura daqui. Que se 
surpreendam e descubram aspectos da 
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região – bem como da sua importância 
para a formação do país em que vivem- 
nos quais nunca haviam pensado antes, 
Que se espantam ao descobrir que o 
Pampa tem tantos aspectos ocultos. 

O centro vai se utilizar da tecnologia contemporânea para 
contar as muitas histórias em que o passado será reconstruído por 
meio de narrativas vividas e imaginadas sobre essa cultura tão 
singular e original, fronteiriça simultaneamente o estado de ruínas 
do edifício será mantido e até acentuado, para isso as ruínas serão 
estabilizadas. A inspiração benjaminiana de ruínas é emblemática, 
apesar das criticas que o intelectual fazia ao impacto produzido pela 
tecnologia da imagem e da arquitetura, por meio de imagens, 
cinema, narrativas, será “confiada à tarefa da memória”. 

 

 

Fig. 4 Projeto proposto. Brasil Arquitetura, 2009. 
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Fig. 5 Parte interna. Marcos Hoffmann, 2010 

O foco central do espaço é mobilizar um grande público, 
proporcionando aos visitantes uma experiência única, de caráter ao 
mesmo tempo intelectual e afetivo. Os espaços do centro foram 
pensados a partir de uma lógica de complementaridade, conforme 
argumento da Brasil arquitetura.  

Criamos uma estratégia para a utilização 
dos espaços do Museu a partir de uma 
lógica de complementaridade e 
aprofundamento das experiências que se 
pretende propiciar aos visitantes. Cada 
espaço tem características específicas, um 
papel diferenciado e uma 'utilidade' própria 
na construção dos objetivos que se deseja 
alcançar. Todos, porém, estão de alguma 
forma, ligados entre si. 
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Logo à entrada os visitantes terão a oportunidade de 
observarem os dois marcos de pedra da cidade de Jaguarão que 
foram encontrados pelos membros do Instituto Histórico e 
Geográfico da cidade. O corredor que leva para o auditório (todo 
escavado na rocha) será composto de objetos que fazem referência 
a vida no pampa, e assim o visitante será levado a refletir sobre o 
universo do Pampa, numa espécie de ritual de passagem, num 
mergulho em novas dimensões. 

 

 

 

Fig. 6 Implantação com o acréscimo acima do auditório que deve ser 
escavado na pedra. Brasil Arquitetura, 2010. 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



O auditório de paredes de pedra tem como objetivo 
emocionar o visitante numa experiência audiovisual concentrada de 
forte imersão nas paisagens física e cultural únicas do pampa. 
Também o espaço contará com as seguintes salas: Paleontologia; 
Genética; Galeria do Pampa- (subdivida em: Lendas e historias 
indígenas e gaúchas; sala da língua; poetas do Pampa); Sala da 
Natureza – (subdivida em sinfonia do Pampa; sala da 
biodiversidade); Memorial da Enfermaria; Sala das Fronteiras- 
(subdivididas em: Guerra e Paz). Outros espaços: acolhimento, 
videoteca e biblioteca, administração e reserva técnica, espaço para 
exposições temporárias e ainda um buraco de uma pedreira próxima 
será incorporado ao parque que assim será ampliado com a 
execução de uma concha acústica para apresentações ao ar livre. 

A execução da proposta também deve incorporar estudos 
que foram realizados para o tombamento do imóvel no começo da 
década de 1990, assim foi possível identificar revestimentos 
existentes no imóvel e que hoje estão aparentes apenas resquícios. 

 

Fig. 7 azulejo descritos no processo de tombamento estadual e que 
serviram de apoio a proposta. 
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Fig. 8 azulejo descritos no processo de tombamento estadual e que 

serviram de apoio a proposta. 

Em relação à expografia, cabe destacar a sala de genética, 
quando aborda a ancestralidade do gaúcho dos Pampas terá como 
ponto de partida a confluência das três raízes ancestrais dos 
brasileiros: os ameríndios, os europeus e os africanos. O professor 
Sergio D. J Pena do departamento de Bioquímica Imunologia da 
Universidade Federal de Minas Gerais, realizou um trabalho 
denominado “A Ancestralidade do Gaúcho do Pampa” revelou que: 
a ancestralidade paterna dos gaúchos do Pampa tem mais 
similaridade com espanhóis do que com portugueses, não se 
excluindo, obviamente, a possiblidade de uma herança de ambos, 
mas o mais fascinante parafraseando o professor é o resultado com 
a ancestralidade materna dos gaúchos do Pampa foram 52% 
ameríndia, 37% europeia e 11% africana. E mais, “É muito 
significativa a elevada ancestralidade africana materna (11%) dos 
gaúchos do Pampa, muito maior do que no restante do estado do 
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Rio Grande do Sul (3%), esta alta ancestralidade africana do gaúcho 
do Pampa não era registrada por documentos históricos”. Como 
também não era registrada em documentos a grande predominância 
da ancestralidade ameríndia (52%), o Centro já chama nossa 
atenção antes de sua execução.  

O Centro de Interpretação será um equipamento urbano 
sofisticado, vale ressaltar a importância da assinatura do arquiteto e 
do escritório que “confere status” à obra, por exemplo, no dia da 
apresentação do projeto Jaguarão a população, que foi realizado ao 
ar livre junto às ruínas, já  recebeu dois ônibus com alunos de Porto 
Alegre do curso de arquitetura e urbanismo.  

Estes são dados necessários para a compreensão da 
proposta no contexto do fazer patrimônio, pois não poderíamos 
naturalizar a relação no sentido de “apareceu o projeto, chegaram 
os recursos e deu-se um centro”. Assim o trabalho é fruto de um 
Brasil renovado, com grande energia e disposição em seu interior, 
ainda em patrimonialização, mas que por conta do envolvimento dos 
diversos atores, Ministério da Cultura através do IPHAN, Prefeitura 
Municipal de Jaguarão, Unipampa, a população local, Câmara de 
Vereadores e em alguma medida o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Estadual – IPHAE, por conta do tombamento existente.  

Desta forma “O fazer” acontece neste rico caldo onde fazer 
patrimônio é fazer política com o intuito de gerar desenvolvimento 
social e econômico na medida do possível com o necessário 
empoderamento da proposta pela população local, e o acesso e 
inclusão a políticas gestionadas pelo poder público. 

A licitação para o andamento do Centro de Interpretação do 
Pampa está aberto,e a universidade esta recebendo as propostas 
até outubro de 2011, com valor estimado em 5,9 milhões de reais. 
Trata-se de um grande investimento realizado no Brasil Meridional 
que tem relação clara com o turismo cultural. E que possui um forte 
indicativo de sustentabilidade devido a integração com a universiade 
que fortalece a iniciativa e a própria instituição com em suas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, e que nas palavras da 
Reitora, Luce(2010) também é missão institucional da universidade, 
conforme segue. 
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Como órgão complementar da 
Universidade, será por excelência um 
espaço de trabalho acadêmico, onde se 
mostram resultados de investigação, 
debatem-se questões do passado, do 
presente e do futuro, encontram-se gentes 
de perto e de longe, de cá e de lá. As 
crianças e os adolescentes, como os 
professores de Educação Básica, terão 
especial programação, articulada com as 
escolas de toda a vasta região do pampa.  

  

Assim o centro de interpretação do pampa é uma proposta 
de aproveitamento de espaços culturais e turísticos no sul do Brasil, 
revelando para muitos também a cidade de Jaguarão, que nas 
palavras de Raquel de Queiroz (1952) é também tão brasileira. 

 

Fizemos a volta pelo Uruguai. E 
retornamos ao Brasil via Jaguarão, cidade 
antiga, calma, clara, muito parecida com 
as cidades do norte – os sobrados, as 
casas de biqueira, as moças namorando 
na janela do oitão. Até azulejo tem. Me dá 
saudades de Januária, Iguatú, Baturité... 
Jaguarão, tão brasileira, nascida ali 
principalmente para tomar conta daquele 
extremo território, tão brasileiro, que até o 
seu nome só se pode dizer em português.  

 

E de cidade tão brasileira, não sofreu grande 
descaracterização ao longo do século XX, permitindo a sua 
patrimonialização nacional no ano de 2010, dando o devido 
reconhecimento a integridade do seu sítio, em especial no que se 
refere à volumetria em um e dois pavimentos, bem como ao caráter 
histórico do local para formação do país, destacando também que 
se trata de um patrimônio de arquitetura eclética.  Que ganha 
espaço para a sua preservação, possibilitando investimentos como o 
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que esta sendo realizado no centro de interpretação do pampa. 
Paralelo ao projeto do Centro existe pelo menos dois projetos 
urbanísticos importantes, um ao redor de urbanização social, para 
garantir melhor condições para a população residente, amenizando 
os efeitos da valorização imobiliária do local, e outro de 
pavimentação do entorno. Cabe destacar ainda que o IPHAN 
custeou em janeiro de 2011 um trabalho de salvamento 
arqueológico no local. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As Ruínas da Enfermaria Militar foi declarado patrimônio do 
Estado do Rio Grande do Sul no começo da década de 1990, e sua 
preservação foi influenciada por estudos ligado ao patrimônio 
cultural e a mobilização da sociedade. E mais recentemente em 
2011 com o anuncio do tombamento do centro histórico da cidade 
de Jaguarão pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, IPHAN a cidade ganhou maior reconhecimento para 
investimentos na área do patrimônio cultural.  Trata-se do maior 
tombamento em número de exemplares no Estado do Rio Grande 
do Sul, aproximadamente 600 sendo que a maior parte possui o  
estilo eclético, dentre os quais esta as Ruínas da Enfermaria Militar.  

Assim a patrimonialização territorial com o necessário aporte 
de recursos em projetos e recuperação  de bens culturais com 
atenção aos seus usos é um norte possível para o desenvolvimento 
das cidades.  

E no mesmo sentido o aporte de novas Universidades 
Públicas, como a Universidade Federal do Pampa, que é multi 
campi, com 10 unidades, sendo uma delas em Jaguarão, que conta 
atulmente com os cursos de Licenciatura em História, Tecnologia 
em Turismo, Letras Habilitação em Espanhol e Pedagogia 
demonstra quão importante e necessária é a descentralização de 
recursos, investimentos e capital humano para o desenvolvimento e 
a unidade nacional.  

Por fim, o pampa que é disposto em uma pequena parte do 
Brasil, e parte da Argentina e quase totalidade do Uruguay será um 
bom motivo para a integração latino-americana no sul do continente 
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e ainda mostrará ao Brasil a importancia ambiental, cultural e 
turística do Bioma Pampa no Centro de Interpretação do Pampa. 
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