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RESUMO 

 

O município de São Borja-RS está localizado na fronteira oeste do estado do Rio Grande do 

Sul e faz divisa com a municipalidade de Santo Tomé-Argentina. Devido à importância 

histórica, política e cultural que teve no passado, São Borja é reconhecida nacionalmente no 

Brasil, como “Primeiro dos Sete Povos das Missões”, “berço do trabalhismo” e 

principalmente por “Terra dos presidentes”. Esta relevante trajetória histórica construiu 

símbolos culturais e narrativas sociais que estão representados através das paisagens culturais. 

Estas paisagens culturais abarcam as ideias de significado, pertencimento, valor, bem como a 

singularidade de um lugar. Em vista disso, está sendo realizado um Projeto de Extensão 
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vinculado à UNIPAMPA, que visa contribuir com o processo de valorização e aprendizagem 

sobre a história, cultura, patrimônio, identidades, e espaços sociais desta cidade histórica. Esta 

iniciativa intitulada Projeto Proext-Mec “Curso de Educação Patrimonial para os docentes da 

rede pública” e que tem como instrumento metodológico de pesquisa os levantamentos e 

analises de diversas paisagens que representam o cotidiano sociocultural da fronteira. 

 

Palavras-chave: Patrimônio histórico-cultural. Paisagens culturais. Educação patrimonial. 

Fronteira missioneira. 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA, CULTURAL E SOCIAL DE SÃO BORJA-RS  

 

Como se observa na figura 1, a área proposta para realização do projeto, a 

municipalidade de São Borja-RS, está localizada na fronteira-oeste do Estado do Rio Grande 

do Sul, fazendo divisa com a municipalidade de Santo Tomé-Argentina. Suas práticas 

socioculturais e econômicas estão relacionadas ao Bioma pampa, visto que está regionalizada 

na Mesorregião denominada de Campanha Gaúcha. Outro fator importante para a construção 

socioterritorial deste espaço foi à proximidade do rio Uruguai, corpo d’água este que 

influenciou em diversas práticas sociais regionais. 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

3 

 

 

 

 

 

O município de São Borja-RS é considerado uma cidade histórica pelo Estado 

do Rio Grande do Sul, esta titulação deve-se pela sua importância política, histórica, e cultural 

para o território brasileiro. Cabe destacar que São Borja foi uma Redução Jesuítico-Guarani 
8
 

(entre os séculos XVII e XVIII), onde fazia parte dos chamados Sete Povos das Missões. Este 

período missioneiro contribuiu para a construção de práticas vinculadas a lida campeira, que 

deu origem a figura típica do gaúcho. Por sua localização estratégica na fronteira com a 

Argentina, tal território serviu como espaço de entrada dos paraguaios durante a Guerra do 

Paraguai.  

Para Maurer (1991) a redução borjista pode ser considera um centro conversor 

das Missões, pois possuía uma identificação e comunicação sociocultural maior com as 

reduções da margem direita do rio Uruguai, como Santo Tomé, Yapejú e La Cruz. 

Foi no século XX, que São Borja obteve um maior destaque no cenário sul-

americano, pois nesta cidade nasceram dois presidentes brasileiros (Getúlio Vargas e João 

Goulart
9
). Nacionalmente o município é conhecido como “berço do trabalhismo”, “Terra dos 

Presidentes”, e “primeiro dos Sete Povos”. Além das representações históricas, São Borja 

possui diversas práticas sociais e manifestações culturais identificadas com a cultura 

pampiana, ribeirinha e fronteiriça. Esta relevante trajetória histórico-cultural construiu 

                                                             

8 Redução de São Francisco de Borja 

9 Destacaram-se como uns dos principais líderes da ideologia trabalhista no Brasil, fundando partidos como PSD, 

PTB, e PDT. Getúlio Vargas até hoje foi o presidente que mais tempo governou o país. 

 

Figura 1 - Localização da fronteira São Borja-Santo Tomé  
Fonte: Elaborado por Muriel Pinto (2014). 
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símbolos, narrativas, e elementos culturais que estão representados através do patrimônio 

cultural e de diversas identidades fronteiriças. 

É por esses e por outros motivos que a cidade é palcos de muitos 

acontecimentos históricos dos quais esses eventos transformaram as identidades e construíram 

o patrimônio da cultura local, construindo símbolos, narrativas, e elementos culturais que 

estão representados através do patrimônio cultural e de diversas identidades fronteiriças onde 

nesse ponto elencam-se as simbologias, manifestações, representações identitárias, hábitos, 

costumes, valores, ocasionando assim emoções características ao pertencimento, 

reconhecimento e diferenciação dessa cidade. 

A partir das discussões presentes em pesquisas e em eventos científicos 

percebe-se a necessidade urgente da realização de ações de educação patrimonial na cidade. 

Tais ações poderão contribuir com a melhora da qualidade educacional, assim como gerar um 

maior conhecimento e valorização dos momentos históricos, das manifestações artístico-

culturais e das práticas sociais, fatores estes que instigam o reconhecimento da realidade e dos 

espaços do cotidiano da fronteira. 

 

 

RESULTADOS PARCIAIS DO PROJETO: REFLEXÃO TEÓRICA, 

LEVANTAMENTO E ANÁLISE DAS PAISAGENS CULTURAIS FRONTEIRIÇAS 

 

Paisagens Culturais 

 

A paisagem cultural é um tema que está ganhando bastante repercussão na 

atualidade. Há alguns anos, a inserção das Paisagens e itinerários culturais como novos bens 

culturais da UNESCO vêm sendo discutidas, em especial pelo Brasil e a Argentina.  
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Inicialmente o conceito de Paisagem Cultural esteve ligado à Geografia, 

entretanto, nos últimos anos o tema está adquirindo caráter interdisciplinar ao se relacionar 

com as ciências sociais. Vários autores refletiram sobre o assunto em questão, cada um com 

uma linha de pensamento. Mas afinal o que é Paisagem Cultural? 

Em seu conceito mais rudimentar, Paisagem Cultural é o inverso de Paisagem 

Natural, ou seja, um espaço que sofreu intervenção humana. De acordo com Sauer (1998, p. 

59) a paisagem cultural é moldada a partir de uma paisagem natural por um grupo cultural. A 

cultura é o agente, a área natural é o meio, a paisagem cultural o resultado. A paisagem surge 

da interação da sociedade com o seu ambiente. Como exemplo desta associação entre homem 

e seu meio natural podemos citar a relação entre o gaúcho e os pampas, sertanejo e a caatinga, 

o boiadeiro e o pantanal, o seringueiro e a floresta amazônica, etc.  

O processo de interação homem/natureza, segundo Maciel (2001), ocorre 

através de processos visíveis e invisíveis, tornando-se fundamental para compreender as 

representações por meio de uma conexão entre pensamento e imagem. Ele ainda diz que, 

“paisagem vai muito além do real oferecido pelos fatos da natureza, embora deles faça parte, 

tanto quanto da cultura; [...] a paisagem não se esgota na narração das características materiais 

(sejam elas naturais ou não) de uma região”.  

 

O parentesco do patrimônio e do território é ainda mais flagrante quando os olhos 

voltam-se para a composição emblemática da paisagem no território. Esta que é uma 
ambiguidade. Tanto substância porque a arte é servida de modelo e se classifica 

deliberadamente entre as categorias patrimoniais ao ponto de suscitar a salvaguarda 

do espaço que lhe deu nascimento. O que importa na realidade é que a paisagem é 

simbólica! entre sociedade e seu espaço” (MÉO; SAUVAITRE; SOUFFLET, 2004, 

p. 29). 

 

Através da citação acima, podemos identificar outra característica da paisagem: 

a posteridade. Para compreendermos o real sentido de uma paisagem é essencial o 
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conhecimento das transformações espaciais, da história e da cultura do lugar. A reflexão sobre 

Paisagens Culturais engloba simultaneamente simbologias orgânicas e manifestações 

abstratas.  

Nesse sentido, as paisagens contribuem para o surgimento dos lugares de 

memória. A relação entre a história e a estética do lugar, juntamente com os hábitos 

corriqueiros do indivíduo, fazem com que a busca pelo passado se torne constante. Para 

Santos (1996, p. 16) “a paisagem é história congelada, mas participa da história viva. São as 

suas formas que realizam, no espaço, as funções sociais”. O valor simbólico encontrado na 

paisagem, que faz com que a busca pelo passado por parte do indivíduo seja constante, está 

intrinsecamente ligado ao conceito de identidade. Méo, Sauvaitre e Soufflet (2004) alegam 

que as paisagens promovem a classificação de símbolos territoriais, o que enriquece as 

representações identitárias de grupos sociais singulares.  

Deste modo, as paisagens auxiliam os indivíduos na construção de suas 

identidades, proporcionando-os sentimento de pertencimento, reconhecimento, diferenciação 

e alteridades sociais. Consequentemente, a análise das paisagens promove a construção de um 

mosaico com diversas interpretações que incluem as formas materiais; narrativas espaciais; 

transformações sociais, culturais e ambientais; relações de poder, entre outros. 

 

ANÁLISE DAS PAISAGENS CULTURAIS DE SÃO BORJA-RS 

 

No primeiro momento analisamos as paisagens culturais da zona ribeirinha de 

São Borja, que é conhecida com bairro do Passo. Essa região da cidade é uma área periférica 

influenciada diretamente pelo Rio Uruguai. Seu processo de formação está relacionado ao 
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desenvolvimento do comércio entre brasileiros e argentinos e pela cultura da pesca. Em 

relação às comunidades inseridas nessa área de abrangência identificaram-se dois 

contingentes populacionais, os moradores do bairro do Passo e integrantes da colônia de 

pescadores Z21. A partir do ano de 1994 com a construção da ponte da Integração São Borja-

Santo-Tomé representado na (figura 2) houve o final do translado de embarcações no antigo 

porto local, em virtude da mesma ter sido construída em outro espaço. Esse término do 

translado de pessoas e veículos no antigo porto, ocasionou mudanças culturais e econômicas 

nessa região ribeirinha, visto que o fluxo era intenso todos os dias da semana. Outro fator que 

gerou novas mudanças sociais e econômicas nesse local, foi à reestruturação do Cais do Porto, 

área constituída por bares típicos e uma paisagem privilegiada do rio Uruguai. Com a ponte 

houve um decréscimo visível no contrabando formiga na fronteira. 

 

 

 

 

 

 

O rio Uruguai é reconhecido pela população como um elemento espacial 

transmissor de mística, sentimentos, emoções, marcador de diferença (exaltação do local, São 

Borja), de diversão (banhos, esportes náuticos), fonte de alimento, aproximação com a 

musicalidade (realização de eventos musicais na barranca do rio). 

 

 

 

 

Figura 2– Construção da Ponte Internacional – São Borja (RS) / Santo Tomé (ARG) 

Fonte: Biblioteca Pública de São Borja 

 

6 



 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Práticas vivenciais dos moradores 

da cidade 

Fonte: Acervo Baú de São Borja 

Fonte: Carolina Campos (2013) 

Figura 4 - Transporte via balsa em São Borja-RS 

Fonte: Acervo Baú de São Borja 

Figura 7- Procissão de Navegantes em São Borja  
Figura 8- Oficina de barcos no bairro no Passo  

Fonte: Muriel Pinto (2013) 

Figura 5 - Veículos no bairro do Passo  

Figura 3 - Navegação fluvial no Rio Uruguai em 

São Borja (1885)  

Fonte: Arquivo pessoal de Clóvis Benevenuto 

Fonte: Muriel Pinto (2013) 
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As figuras 3-4 representam as formas de travessia feitas no rio Uruguai antes 

da construção da Ponte Internacional (figura 2), já as figuras 5-6 elencam algumas vias de 

acesso mais atuais, mostrando assim a transição paisagística da cidade, enfatizando a 

importância de saber “passado”, de se refletir o “presente”, para assim poder se compreender 

o “futuro”. 

Em relação à delimitação da área cultural no contexto ribeirinho, observa-se 

como centro de difusão cultural o cais do porto. Entre os significados que os elementos 

simbolizados representam para a comunidade local (figura 8), percebe-se através da música e 

de imagens fotográficas que o rio Uruguai salienta-se por possuir um número considerável de 

paisagens culturais. 

A representação do cais do porto, tanto pelo discurso da administração pública, 

como pela população demonstrou ser um espaço gerador de unidades paisagísticas no 

território samborjense, estas que estão relacionadas ao contrabando e a cultura da pesca, tais 

modos de vida que representam práticas sociais tradicionais da cidade. 

Neste espaço social percebe-se um cotidiano popular, que apresenta várias 

manifestações tradicionais (figura 7) de uma realidade representada pela simplicidade e 

alguma distância da modernidade, o que contribuiu para pensar os espaços-temporais, e os 

processos de transformações socioculturais dos espaços sociais, que estão envoltos por 

relações de poder. 

Como se percebe a cultura da pesca e do comércio exterior reproduzem 

paisagens que constantemente entram em cena, pois geram marcadores e códigos 

identificados com a fronteira cultural, onde o rio torna-se uma unidade peculiar do território 

do bairro do passo. Os modos de vida, costumes e saberes representam um contato direto com 

Fonte: Acervo Baú de São Borja 
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o tradicional
10

. Onde se percebe na figura 7 alguma das vivencias de manifestações populares, 

como festas religiosas (procissão de Nossa Senhora de Navegantes), festivais musicais
11

, e 

costumes ribeirinhos. Já o discurso popular apresentou “vozes” de pertencimento comunitário, 

onde alguns atores se identificaram como sendo “passeanos”, denominação popular dada para 

quem é morador do bairro do passo. 

 

 

PRÁTICAS SOCIAIS E PRODUÇÃO CULTURAL NO BAIRRO DO PASSO DE SÃO 

BORJA  
       

O bairro do Passo possui extrema importância na formação da cidade de São 

Borja e uma grande diversidade de manifestações culturais. Entretanto, poucas pessoas 

conhecem essa história, uma vez que, muitas delas figuram somente na oralidade que perpassa 

épocas. Elas são recontadas, por parentes de pessoas que vivenciaram esses fatos. Por isso, a 

importância de resgatar essas histórias de oralidade que transmitem o cotidiano e a história de 

uma determinada época.   

A própria história do surgimento da cidade de São Borja teve inicio no bairro 

do passo, pois a povoação desta área urbana, na época, ainda não como cidade e sim como 

Vila de São Borja, iniciou-se pelo bairro do passo. Onde aproximadamente, havia 100 

casebres e muitos ranchos, habitações essas que se espalhavam em torno ao potreiro da 

Capela Nossa Senhora Conceição, hoje igreja matriz do bairro do passo e ao largo do porto.   

 

                                                             

10 Ver figuras 6,7,8 

11 Nas margens do rio, no chamado Cais do Porto de São Borja, ocorre diversos festivais musicais, como Festival 

de música de Carnaval, Barranca, e Ronda de São Pedro.  
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Além do início da formação de São Borja representada pela figura 9, outros 

fatos estão intimamente, ligados ao bairro: Invasão Paraguaia, Fundação do primeiro clube 

republicano da cidade, o Sete de Abril, comércio Formiga (figura 10), relação de fronteira, 

cultura ribeirinha, entre outras. Resgatar essas histórias é torná-las bens de acesso 

democrático a todos aqueles que tiverem interesse em conhecê-la, por isso a importância de 

políticas públicas de apoio a esse tipo de disseminação da cultura cotidiana e popular 

associada à formação da identidade e resgate das culturas locais.  

 

  

 

 

 

Figura 9 – Praça do bairro do Passo de São Borja 

Fonte: Ulisses Souza Gonçalves / Cesar Peixoto Oliveira (2013) 
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Através desse trabalho de resgate que acontece por meio do diálogo com os 

moradores que vivenciaram essa época ou conviveram com pessoas que as vivenciaram 

buscar-se-á resgatar materiais (fotografias, reportagens, depoimentos) histórias acerca do 

bairro e práticas culturais ainda existentes, como de exemplo a Procissão de Nossa Senhora 

dos Navegantes (figura 11).  

Essa discussão objetiva propor a criação de um espaço de disseminação da 

história do bairro e incentivo às práticas culturais, para que estas não se percam.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
 

Figura 10 – Comércio Formiga na região ribeirinha de São Borja 

Fonte: Ulisses Souza Gonçalves / Cesar Peixoto Oliveira (2013) 

 

Figura 11 – Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes  

Fonte: Ulisses Souza Gonçalves / Cesar Peixoto Oliveira (2013) 
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As discussões abarcadas pela construção do “projeto de educação patrimonial 

para os docentes da rede pública de ensino de São Borja-RS” enfatizam a importância de se 

conhecer e de se trabalhar as paisagens culturais dessa região histórica das Missões Jesuítico-

Guaranis do Brasil. 

Nesse sentido essa interpretação das paisagens culturais regionais devem levar 

em conta todas as relações histórico-geográficas e também os valores materiais e imateriais 

que englobam as questões de pertencimento de um grupo a uma determinada região, onde 

esse projeto foi pensado a partir de uma real necessidade local de explorar e desenvolver a 

consciência coletiva sobre esse conceito. 

As representações culturais das paisagens estão intimamente interligadas nas 

transformações dos espaços humanizados e na edificação das identidades regionais, onde as 

relações de pertencimento dentro de um espaço social tem uma ligação indissociável com a 

questão de preservação, pois é preciso preservar para poder entender e compreender o 

patrimônio. Nesse sentido, podemos dizer que a cidade é como um livro, nela tem um texto, é 

para entendê-la é preciso saber ler e fazer as leituras corretas. 

Portanto, é necessário compreender com criticidade essa idéia de memória 

coletiva construídas em espaços sociais historicamente demarcados, sejam por 

acontecimentos ou por fatos que os tornaram lugares de memória, é justamente nesse aspecto 

que o devido projeto vem a exaltar o patrimônio local e regional da cidade de São Borja, 

servindo como uma ponte para posteriores projetos acerca deste tema que é multidisciplinar e 

que precisa ser trabalhado com mais ênfase nas escolas e na comunidade em geral.  
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