
 

Zumé 
Boletim Eletrônico do Núcleo de Pesquisa e Extensão em História, Filosofia e 

Patrimônio (NATIMA), Juazeiro do Norte, vol. 2, nº 1, 2020. 
 

ISSN 2675-0201 
 
 

~ 50 ~ 
 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL A PARTIR DA 

TRAJETÓRIA DE ESCULTURAS DOS SETE 

POVOS DAS MISSÕES:  

RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

NO MUSEU JÚLIO DE CASTILHOS (PORTO 

ALEGRE) 
 

ALUÍSIO GOMES LESSA1 
DOUTORANDO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE (BOLSISTA CNPQ) 

 

RESUMO 
 
Esse artigo discute a educação patrimonial a partir de uma experiência de 
estágio curricular realizado no Museu Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, 
observando o potencial educativo das esculturas expostas em sua Sala 
Missioneira, ao possibilitarem discussões relativas à presença e invisibilidade 
indígena na história e o papel que aquele conjunto de imagens representa para 
um dos mais tradicionais museus históricos do Rio Grande do Sul. 
 

                                                
1 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 
Federal Fluminense (Bolsista CNPq). Mestre, Bacharel e Licenciado em 
História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Autor de Exílios 
meridionais: o degredo na formação da fronteira sul da América portuguesa 
(Colônia do Sacramento, Rio Grande de São Pedro e Ilha de Santa Catarina, 
1680-1810), publicado pelo Arquivo Nacional em 2018 (Prêmio Arquivo 
Nacional de Pesquisa 2017). Currículo Lattes:  
http://lattes.cnpq.br/0866083882857151. 

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio missioneiro. Invisibilidade indígena. 
Educação Patrimonial. Museu Júlio de Castilhos.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao analisar experiências docentes em instituições 

museológicas podemos observar as inúmeras potencialidades 

pedagógicas dos itens em exibição para o conhecimento da 

história e do patrimônio dos diferentes grupos ali representados. 

Pois, conforme observaram Horta, Grunberg e Monteiro:  

 

Nada substitui o objeto real como fonte de informação sobre a 
rede de relações sociais e o contexto histórico em que foi 
produzido, utilizado e dotado de significado pela sociedade que o 
criou. Todo um complexo sistema de relações e conexões está 
contido em um simples objeto de uso cotidiano, uma edificação, 
um conjunto de habitações, uma cidade, uma paisagem, uma 
manifestação popular, festiva ou religiosa, ou até mesmo em um 
pequeno fragmento de cerâmica originário de um sítio 
arqueológico. Descobrir esta rede de significados, relações, 
processos de criação, fabricação, trocas, comercialização e usos 
diferenciados, que dão sentido às evidências culturais e nos 
informam sobre o modo de vida das pessoas no passado e no 
presente, em um ciclo constante de continuidade, transformação 
e reutilização é a tarefa especifica da Educação Patrimonial. 
(HORTA et al., 1999, p.7) 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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Partindo dessa concepção, o presente texto busca refletir 

sobre a educação patrimonial a partir do relato de uma  prática 

de estágio vinculado à disciplina de estágio em docência em 

história na área de educação patrimonial cursada na Faculdade 

de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tal 

prática educativa foi realizada na Sala Missioneira do Museu 

Júlio de Castilhos, onde, por meio de uma exposição dialogada, 

procurou-se desenvolver junto aos alunos uma reflexão sobre o 

papel dos museus e de suas exposições para a construção do 

conhecimento histórico. 

Partindo desta experiência com os estudantes de ensino 

fundamental e médio, busca-se refletir neste artigo sobre as 

atividades voltadas para a educação patrimonial através da 

reconstituição das trajetórias e dos percursos das cinco estátuas 

missioneiras expostas no museu, desde o momento em que 

foram produzidas, nas missões jesuíticas durante o século XVIII, 

até o presente momento, quando já contabilizam mais de cem 

anos como parte do acervo da instituição.  

As discussões apresentadas basearam-se em dois grupos 

de textos: por um lado os trabalhos que trataram especificamente 

da arte missioneira e sua relação com os museus do Rio Grande 

do Sul, como os de Natália Thielke e Teniza Spinelli, e por outro 

lado os trabalhos mais amplos sobre educação patrimonial e os 

museus no ensino de história, como Francisco R.L. Ramos, 

procurando com isto realizar um diálogo entre estes diferentes 

autores. A partir destes elementos, apresentam-se como 

possibilidades de reflexões sobre este tema o valor do diálogo 

com os alunos para a educação patrimonial e a importância de 

refletir sobre a contexto não apenas histórico, mas também 

museológico dessas obras utilizadas em atividades de educação 

patrimonial.  

 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL POR MEIO DE UMA 

PEDAGOGIA DA PERGUNTA  

 

- Elas parecem velhas! 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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- Aquele anjo lá não tem uma asa. E naquela outra falta um 

braço. 

- Porque tem essas cabeças nos pés da Santa? 

Foram respostas e perguntas tão variadas como estas que 

os alunos formulavam quando entravam na Sala Missioneira do 

Museu Júlio de Castilhos e eram questionados sobre o que mais 

chamava a sua atenção nas estátuas lá expostas. Esta era a 

pergunta introdutória para uma série de outras questões, que 

encadeadas, serviram para construir a reflexão propostas para as 

intervenções realizadas durante as visitas guiadas de escolas 

àquela instituição. Entre setembro e novembro de 2014 foram 

cerca de 30 turmas que assistiram a atividade preparada, que 

durava cerca de 20 minutos e que acontecia em um momento 

específico da visita guiada de aproximadamente uma hora de 

duração, conduzida pelos estagiários da instituição. 

O objetivo da atividade, elaborada a partir de uma 

disciplina de educação patrimonial, não foi reproduzir na Sala 

Missioneira as explicações oferecidas pelos monitores que 

realizavam as visitas guiadas ao museu, mas possibilitar um 

olhar mais atento a alguns aspectos específicos presentes – e 

ausentes – naquele espaço, procurando construir, com a 

participação ativa dos visitantes, reflexões sobre aquela 

experiência que ultrapassasse a mera exposição de fatos, datas e 

figuras heroicas. Postura, infelizmente, ainda bastante presentes 

em museus históricos, e que produz nos alunos questionamentos 

sobre o próprio papel de um museu na formação de cada um 

deles, na formação de suas identidades e de suas visões sobre a 

história.  

Um dos princípios que norteou a elaboração da atividade 

foi a noção de Educação Patrimonial defendida pela Coordenação 

de Educação Patrimonial (CEDUC) do IPHAN: processos 

educativos focados no patrimônio cultural, “apropriado 

socialmente como recurso para a compreensão sócio histórica 

das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim 

de colaborar para seu reconhecimento, sua valorização e 

preservação”(FLORÊNCIO et al., 2014, p.19).   Isto porque a 

atividade educativa, elaborada através das estátuas produzidas 

nos Sete Povos das Missões buscou precisamente instigar os 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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alunos a pensarem de que maneiras o presente - e eles, situados 

neste presente, se relacionam e se vinculam aos múltiplos 

sujeitos desse passado lá exposto em um museu dedicado à 

história do Rio Grande do Sul.  

Por meio de questões sobre quando, em que quantidade, 

por quem e onde aquelas estátuas haviam sido feitas, foi 

construído um diálogo com os alunos, baseado acima de tudo em 

suas próprias observações espontâneas sobre a estatuária 

missioneira do que necessariamente em seus conhecimentos 

prévios trazidos da sala de aula, ainda que estes também 

influenciassem a maneira como as esculturas do museu seriam 

observadas. Esta proposta encontra paralelo em um dos 

momentos do programa de educação patrimonial desenvolvido 

na região da Quarta Colônia, no Rio Grande do Sul, que consiste 

na contextualização de um objeto representativo de uma prática 

social no sistema sociopolítico do qual faz parte, por meio do 

estabelecimento, tanto por parte do professor quanto por parte 

dos alunos, de todas as possibilidades de relação observadas em 

algum determinado objeto, buscando ampliar sua leitura “pelo 

descobrimento dos sentidos que ele carrega e da trama de 

significados - econômicos, sociais, históricos, culturais, 

tecnológicos, afetivos, religiosos, etc - nas quais ele está 

inserido”(VILLAGRÁN, 2000, p.252). Assim, as atividades que 

foram desenvolvidas na Sala Missioneira giraram em torno de 

uma “pedagogia da pergunta”, procurando um distanciamento de 

uma exposição de conhecimentos resultante de uma relação 

autoritária diante dos alunos visitantes do museu por meio de 

um “diálogo feito de indagações envolvidas em problemáticas 

historicamente fundamentadas” (RAMOS, 2008. p. 55). 

 

 As esculturas do Museu Júlio de Castilhos no mapa 

 

 No momento de realização desta experiência educativa, 

havia em exposição na sala missioneira cinco estátuas: ao centro, 

a maior de todas, de São Francisco Xavier. Ao seu lado e com 

dimensão mais modesta, está Nossa Senhora da Conceição. Ao 

fundo, vê-se um anjo, em pé, e outro, pendurado por cabos que 

caem do teto. Completa a coleção um Senhor dos Passos, que 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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ajoelhado, olha para o céu. Após os alunos expressarem suas 

primeiras impressões sobre as estátuas assim que entravam na 

sala – que por vezes se manifestavam espontaneamente antes 

mesmo de serem perguntados, enquanto outras turmas 

precisavam de um incentivo maior para falar – a eles era  

explicado o que seria feito ali naquele ambiente: conversar sobre 

aqueles objetos, pensando o que poderia se descobrir sobre 

aqueles anjos e santos.  

Através de suas observações iniciais, que acabavam 

passando pelo estado de conservação e pela falta de algumas 

partes das imagens, como dedos, asas ou braços, era então 

dirigida e eles a segunda pergunta, partindo da aparência 

daquelas obras: seriam elas como as estátuas que comumente 

são vistas nas igrejas atualmente, feitas de gesso, ou pareceriam 

mais antigas? – procurando com isto instigá-los a perceber que 

aquelas estátuas, datadas do século XVIII, percorreram uma 

longa trajetória antes de se encontrarem na Sala Missioneira. 

Assim, foi possível observar o percurso realizado pelos alunos 

por meio deste diálogo, passando da observação dos aspectos 

mais evidentes das esculturas, como a sua condição de 

preservação, para outros mais sutis, observáveis a partir destes 

aspectos primários, como o quanto as marcas que estes objetos 

traziam poderiam dizer sobre o seu longo percurso antes de 

chegarem ao museu.  

O terceiro questionamento colocado a eles era sobre a 

quantidade dessas estátuas: os alunos foram indagados se 

aquelas cinco figuras seriam as únicas estátuas existentes 

daquele tipo ou se eles se recordavam de já haver visto outros 

exemplares em algum outro lugar. Os alunos mais novos, pelo 5º 

ou 6º ano, gostavam de adivinhar quantas daquelas haveria ao 

todo: alguns começam por números tímidos, 10 ou 20 estátuas. 

Já outros apostavam alto: 1000. Na realidade, um levantamento 

realizado entre 1989 e 1993, conforme observa Spinelli, catalogou 

510 imagens missioneiras no estado do Rio Grande do Sul, por 

meio de um projeto que uniu a UNESCO, o governo federal 

(através da Fundação Nacional Pró-Memória), o governo do 

Estado do Rio Grande do Sul. A maioria destas coleções é 

guardada pelo Museu das Missões, em São Miguel das Missões, 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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que abriga um quinto das figuras catalogadas. O restante 

encontra-se em museus e igrejas dos municípios de Santa Maria, 

Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, Bagé, São Borja, São 

Gabriel, Ijuí, Cerro Largo, São Nicolau, Porto Alegre, São 

Leopoldo, Uruguaiana e Rio Pardo, além daquelas que 

pertencem a coleções particulares (SPINELLI, 2008, pp. 23 -24). 

O objetivo do jogo de adivinhação sobre a quantidade das 

peças missioneiras era, na verdade, outro: mostrar aos alunos 

que aquelas cinco obras encerradas naquele museu pertenciam a 

um mundo mais amplo, e aquela pequena coleção exposta na 

Sala Missioneira na realidade integra um conjunto numeroso de 

museus gaúchos que abrigam estas peças. Com o objetivo de 

ajudar na compreensão da distribuição geográfica destas obras, 

foi elaborado um mapa das cidades do Rio Grande do Sul que 

guardam, em museus, igrejas ou coleções particulares, estas 

obras, acompanhadas de fotos das coleções. 

 

Presença e ausência indígena  

 

Após os alunos serem apresentados ao mapa, era então 

lançado um questionamento ligando as informações reunidas até 

aquele momento: estas estátuas produzidas no século XVIII, 

independentemente da situação em tenham sido esculpidas, 

pareciam ter feito parte de algum projeto grande, sendo 

produzidas em uma considerável quantidade, afinal, mais de 

quinhentas delas sobreviveram até o presente. Munidos dessas 

informações, os alunos seguiam então para o próximo passo: 

quem havia produzido tais obras?  

Para isto, solicitava-se que eles mais uma vez 

observassem as estátuas, desta vez procurando perceber quem 

estava representado nelas. As respostas iniciais a esta pergunta 

variaram entre “santos”,  “pessoas” e “anjos”, exigindo que ela 

fosse reformulada para ser possível encaminhar o diálogo para o 

ponto que havia sido planejado, que era o de que grupo étnico 

estava sendo representado naquelas imagens, o que acabava 

gerando respostas mais precisas, especialmente quando eles 

observavam uma imagem em especial, a de Nossa Senhora da 

Conceição. Através de seus cabelos, os traços em seu rosto, a cor 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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da sua pele, muitos alunos percebiam claramente a presença 

indígena ali. O olhar mais demorado revelava uma identificação 

para os escultores daquelas obras que até então havia 

permanecido invisível, mostrando de que por trás daqueles 

santos católicos estava o trabalho dos Guarani. 

Esta era a oportunidade que se criava para que fosse 

possível conversar sobre a presença indígena na história e 

identidade do Rio Grande do Sul. Assim, era possível relacionar a 

estátua de Nossa Senhora da Conceição (que em um primeiro 

momento pareceu aos alunos apenas mais uma estátua dentro 

daquela sala, mas que através de um olhar mais atento revelava 

seus traços indígenas) com o fato de que, em relação a elementos 

do próprio cotidiano destes visitantes do museu, também em um 

primeiro momento talvez eles encontrassem grande dificuldade 

para identificar as inúmeras heranças e contínuas influências 

indígenas com as quais se deparam diariamente. Este momento 

era uma oportunidade também para, ao nomear os indígenas 

relacionados àquelas esculturas - os Guarani, perceber a grande 

diversidade e diferenças entre os grupos indígenas e que na 

maior parte das vezes acabam aparentando uma falsa 

homogeneidade, escondida sob a designação genérica de 

“índios”.  

Por fim, também neste momento surgia a oportunidade 

de pensar na historicidade dos povos indígenas, e neste caso em 

especial, dos Guarani das missões, mostrando aos alunos que a 

sua história não começou e nem se encerrou com a experiência 

missioneira ocorrida no século XVIII. Para isto, era proposta 

mais uma questão: onde estas estátuas haviam sido feitas?,  por 

meio de mais uma observação no mapa elaborado para a 

atividade (Figura 1), que revela que a maioria das cidades onde 

hoje estão expostas as estátuas missioneiras se localizam no 

noroeste do atual Rio Grande do Sul, onde se localizavam os 

chamados Sete Povos das Missões. A partir deste momento era 

possível comentar sobre a experiência missioneira e a interação 

entre jesuítas europeus e os guarani, levando em consideração o 

que definiu a superintendência do IPHAN-RS, ao tratar da 

oportunidade de 

 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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conhecer outros sentidos atribuídos ao patrimônio missioneiro, 
por aqueles que se entendem como parentes étnicos dos antigo 
Guarani. Para eles, o valor dos remanescentes é vivenciado no 
tempo presente, não como alegoria de utopias vencidas, as como 
lugar significativo de uma trajetória singular, em que sua 
identidade como povo se construiu e se renova a cada dia. 
(IPHAN-RS, 2007. p.5) 

 

Assim, por meio desta citação, era possível demonstrar a 

presença dos guarani tanto no passado quanto no presente, e 

apresentar um exemplo bastante atual da atuação deste grupo 

através da luta dos Mbya-guarani da região pela preservação de 

seu patrimônio por meio do Registro de Bens de Natureza 

Imaterial. 

 

Os percursos das estátuas  

 

O passo seguinte do diálogo com os alunos propunha a 

eles a seguinte reflexão: “se estas estátuas, produzidas no século 

XVIII por índios guarani nos povoados missioneiros, foram 

feitas em uma região que hoje corresponde ao noroeste do 

estado do Rio Grande do Sul, o que elas estão fazendo aqui em 

Porto Alegre? Como elas vieram parar aqui?” Com isto, os 

alunos podiam perceber que a história daquelas imagens não 

havia terminado no momento de sua produção, mas sim que, da 

mesma maneira que ocorrera durante a sua produção, aqueles 

artefatos continuavam a estar imersos em uma rede de relações 

sociais.  

A chegada das estátuas missioneiras a Porto Alegre deu-

se em 1901, quando foram emprestadas pelo intendente do 

município de São Luiz Gonzaga para participar da 1ª Exposição 

Agropecuária e Industrial do Rio Grande do Sul e puderam ser, 

pela primeira vez, conhecidas pela sociedade porto-alegrense. 

Em 1903, com a criação do Museu Júlio de Castilhos, as estátuas 

foram definitivamente doadas e passam a integrar o acervo da 

instituição. Ao observarem esta trajetória, os alunos eram 

convidados a perceber, contudo, que a chegada das estátuas ao 

museu, há mais de um século, não encerrava a sua história, e que 

um mesmo objeto pode ser visto de diferentes maneiras ao longo 

do tempo. Ao chegarem ao Museu Júlio de Castilhos, que na 

época tinha um caráter muito mais naturalista do que o perfil 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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histórico que passaria a ter a partir da segunda metade do século 

XX, as esculturas foram integradas à 4ª seção do museu, 

dedicada às Ciências, Artes e Documentos Históricos. 

Esta associação das esculturas às artes, em detrimento de 

sua história, marcou a trajetória dos artefatos na instituição. 

Neste processo, em 1954, com a fundação do Museu de Artes do 

Rio Grande do Sul (MARGS), as estátuas de São Francisco 

Xavier, Senhor dos Passos e do Anjo são para lá transferidas, 

“levantando, assim, uma discussão em torno do status das obras: 

seriam artefatos artísticos ou históricos?”, que só seria resolvida 

com o retorno definitivo das três obras para o Museu Júlio de 

Castilhos, no início da década de 1990 (THIELKE, 2013, pp. 7-8; 

13-14). Através destes dados, era possível avançar ainda mais na 

construção da trajetória destas esculturas, possibilitando   

Entendê-las como artefatos culturais que participam dos 
processos de (re) criação de sentidos sociais, [o que] requer a 
análise da biografia dessas esculturas. Com efeito, antes de 
tornarem-se objetos musealizados conceituadas bens 
patrimoniais, as esculturas que conformam a imaginária guarani 
tiveram uma vida pregressa marcada por fases de glória e 
decadência, devoção e profanação, idolatria e abandono. 
(THIELKE, 2013, p.14) 

O momento final da intervenção pedagógica partia 

exatamente dessa interessante disputa entre os museus pela 

guarda deste patrimônio missioneiro para ressaltar todas as 

possibilidades de reflexão sobre a história do Rio Grande do Sul 

que estávamos tendo exatamente por estarmos olhando aquelas 

figuras como artefatos históricos, e não simplesmente nos 

detendo no valor estético representado por aquelas obras. Neste 

sentido, a abordagem buscada se aproximou das propostas de 

não tomar as imagens como meros objetos passivos, cujos 

sentidos são apenas apreensíveis por análises iconográficas, mas 

sim como “artefatos que participam das relações sociais” 

(THIELKE, 2013, p. 03). 

A partir disto, a conclusão da intervenção com cada uma 

das turmas partia da pergunta de qual era, na opinião deles, após 

a disputa entre um museu de artes e um museu de história pelas 

peças, a importância de objetos como aqueles estarem no Museu 

Júlio de Castilhos, que se dedica a história do Rio Grande do Sul. 

Com isto, o objetivo foi ressaltar o vínculo dos alunos com 

aquelas estátuas, que ao estarem profundamente envoltas em 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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relações sociais e processos históricos, revelava a eles o seu 

vínculo com o patrimônio cultural e a importância de sua 

existência e preservação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo buscou elaborar uma reflexão sobre a 

educação patrimonial por meio do desenvolvimento de quatro 

temas interconectados. Primeiramente foi ressaltada a 

importância da realização do diálogo com os alunos em visitas 

guiadas aos museus e a valorização de sua contribuição para a 

construção do conhecimento. Em segundo lugar, foi observada a 

necessidade de os artefatos expostos em um museu não serem 

vistos de forma isolada, mas sim integrados em redes mais 

amplas, que incluem outras instituições que também os expõem. 

Em seguida, o texto procurou analisar o potencial das 

estátuas missioneiras para observar a presença indígena na 

história. Por fim, por meio da trajetória das estátuas desde que 

chegaram ao museu, refletiu-se sobre sua importância para o 

ensino da história e para a educação patrimonial.  
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