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Resumo: 

O trabalho emerge das ações do projeto de pesquisa  Investigação e Produção de Estratégia na 
Formação de Professores no Município de Jaguarão – RS. Iniciamos uma pesquisa sobre 
elementos presentes na arquitetura da cidade que é Cidades Patrimônio Histórico do Estado 
do RS, sua beleza arquitetônica evoca em muitos detalhes as relações entre o passado e o 
presente. Destinamos o olhar a iconografia das calçadas, denominadas passeios. Os passeios 
permitem a problematização da Expressão utilizada pela população local para determinação 
calçadas  localizadas apenas na região central da cidade, o termo é também um termo 
utilizado na arquitetura. Busca-se uma relação de diálogo entre os elementos dos ladrilhos 
hidráulicos contidos nos revestimentos das calçadas e seu contexto como objetos de arte para 
aprendizagem e aquisição de novos conhecimentos dos diferentes espaços educacionais.  

Palavras-chaves: iconografia – passeios – educação 

Resumen  
 
La obra surge de las acciones del proyecto de investigación de Investigación y Estrategia de 
Producción en la formación docente en la ciudad de Yaguarón - RS. Hemos iniciado una 
investigación sobre los elementos de la arquitectura de la ciudad que se Ciudades Históricas 
del Estado de RS, evoca su belleza arquitectónica en muchos detalles de la relación entre 
pasado y presente. Dedicamos el aspecto de la iconografía de las aceras, paseos llamado. Las 
visitas permiten el cuestionamiento de la expresión utilizada por la población local para 
determinar las aceras encuentra sólo en el centro de la ciudad, el término es también un 
término usado en la arquitectura. Buscamos una relación de diálogo entre los elementos que 
figuran en los cuadros de hidráulica que cubren las aceras y su contexto como objetos de arte 
para el aprendizaje y adquisición de nuevos conocimientos de las diferentes actividades 
educativas. 
 
Palabras clave: Iconografía - paseos - Educación 
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Mapeamento do Contexto e sua Caracterização histórica 

 

 A participação no Projeto de Pesquisa intitulado Investigação e produção de 

Estratégias na Formação de Professores no município de Jaguarão - RS desafiou seus 

integrantes na busca de possibilidades para formação de professores. Orientados pela 

necessidade de trabalharmos com elementos presentes na realidade do município passamos a 

realizar incurssões para observação do entorno. A observação da arquitetura e as conversas 

informais com a população sobre Jaguarão que é uma cidade localizada na margem 

meridional do Rio Jaguarão e leva o nome do rio fica no extremo sul do estado do Rio Grande 

do Sul  divisa com o Uruguai (...) A feição geográfica da região  é virtualmente a mesma, seja 

do lado brasileiro, seja do uruguaio. Exceção feita às coxilhas de baixa altitude que servem de 

divisor de águas predomina francamente as planícies adequadas a pecuária extensiva e à 

lavoura orizícola.  (Costa Franco, 2001).  

A cidade é conhecida como Patrimônio Artístico e cultural, do estado, com seus 

casarões ecléticos com toques arquitetônicos hora debruçado no Português Colonial, no 

Neoclássico noutra a Art´nuveau ou  nova arte como ficou conhecido no Brasil um   

movimento estilístico que se expandiu para toda a  Europa entre o século XIX e  XX..  

Jaguarão é uma das muitas cidades de fronteira onde o ciclo econômico do charque as fez 

prósperas nos meados dos sec.XIX. a concentração de renda estava nas mãos dos senhores 

estancieiros. 

Com o capital circulando em grande somas devido a importação do charque os 

fronteiriços estancieiros dava-se ao luxo de importar da Europa produtos considerado 

primeiro mundo móveis objetos de decoração, tecidos e principalmente materiais de 

construção para as residências locais principalmente os mármores para pisos e detalhes de 

revestimentos que ostentavam  a  opulência do poder aquisitivos dos donos.  

Neste vai e vem da Europa, vinham também os estilos artísticos influência européia 

que mesmo aqui chegando como símbolo de refino e bom gosto, bem aceitos entre os novos 

senhores ricos na Europa um estilo antigo para o velho mundo e aqui serviam para o 

narcisismo das fachadas. 

  Não se pode negar a constituição da cidade composta pela mão de obra escrava e das 

populações livres do comercio de fronteiras artesões, rendeiras, vendedores, pescadores uma 

leva de cidadãos que aprestavam serviço explorado ou obrigado como a mão de obra escrava.  

os contrabandos que noutro momento seria um novo campo de pesquisa o contrabando é uma 

prática tão antiga quanto a humanidade 
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Com tanto requinte na arquitetura das fachadas e interiores as calçadas entorno ou 

passeio como se denomina na região também mereciam o devido cuidado, a cidade não sendo 

pavimentada  necessitava lugares de trânsito social os  passeio para seus ilustre moradores . 

Assim surge a preocupação dos moradores de como equilibrar a suntuosidade das casas com 

os seus entorno. 

Com a vinda de imigrantes italianos para o Brasil nos meados dos anos 1920 veio da 

Itália um estilo de revestimento inspirado nos mosaicos Bizantino, o ladrilho hidráulico  

muito utilizados nos interiores dos palácios, prédios públicos e Igrejas, que pós era vitoriana 

foi utilizado também para decoração de interiores das residências.  

A técnica do ladrilho hidáulico só puderam ser elaborados graças a descoberta do 

cimento pelo químico Inglês  Joselph Aspein em 1824 a qual a descoberta ganhou notoriedade 

no sec. XX , as fabricas de ladrilhos hidráulicos de fino acabamento e riqueza de detalhes 

artísticos que satisfaziam a exigente  clientela local. Usado tanto para os interiores das 

residências como para seus exterior, calçadas e pátios devido a sua resistência ao  desgaste. 

Com esta breve introdução começa o “passeio” da pesquisa, com questionamento tanto 

da importância da preservação e do reconhecimento histórico deste espaço, quanto dos 

passeio e principalmente dos elementos iconográficos que eles contem. 

Pensar a educação patrimonial é pensar na interdisciplinaridade do olhar na produção 

artística e estética como elementos que dialogam entre si e perpassam os contextos da escola 

para os espaços comuns de convivência.. 

A compreensão da relação e coexistência da estética na formação inicial da criança e 

seu desenvolvimento como sujeito de escolhas, capazes de tomar decisões, separar, gostar, 

desgostar, errar e acerta são adquiridos através das nossas experiências vividas e  com o 

tempo dão suporte para avançarmos na vida nos estudos de mundo.  

Toda informação que interpretamos passa por diferentes veículos de comunicação 

narrando fatos e acontecimentos deste mundo, sejam estes fatos reais ou evocados pelo 

imaginário pensando como nos percebemos neste mundo de símbolos signos.  

O interesse na discussão sobre Educação Visual parte de autores como Sardelich 

(2006) e Hernandez (2000) que abordam os processos de Leitura de Imagens e Cultura Visual 

como leitura de mundo e do cotidiano. A expressão educação Visual é cunhada nestas 

referências e reforça a necessidade de ver e decodificar símbolos que se fazem necessários a 

comunicação humana.  
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No decorrer das experiências vividas, nós vamos acumulando e fixando modos de 

realizar determinadas atividades, de perceber a realidade de nos fazer entender sentimentos e 

ações, modo de falar escrever, que com o passar do tempo se transformam em relações sociais 

de sobrevivência e aceitação de quem somos e como pensamos.  

O papel da iconografia como possibilidades educativas 

A significação deste processo social é compreendido como fenômenos que são 

conjunto de fatos, de representações singulares de algo distinto exclusivamente humano de 

transformações das relações sociais e das praticas destas ações para preservação de costumes, 

crenças gerando novas construções e novos saberes para preservação desta comunidade. A 

autora Maheirie et al (2006, p. 240), que é um dos referenciais que inspira esta proposta, 

aponta que, 

 (...) Vigotski (1990)  afirma que o novo não surge do nada ou de uma mente 
virtuosa, ele surge pelo processo de imaginação de uma pessoa que combina 
fragmentos da realidade vivida e cria algo até então não existente, porém 
esse novo se funda no que há e apresenta suas marcas. Além desse aspecto, o 
autor destaca que o novo pode se relacionar à criação de artefatos do uso do 
cotidiano, obras artísticas, signos, formas de conduta, entre outros.  

O significado da realidade independe de nós, nós que estamos chegando, nós 

apropriamos destas informações que são passiveis de re-elaborações e novos significado para 

estruturação dos conhecimentos que propiciarão a mudança de atitude frente ao mundo real. 

Neste sentido o trabalho proposto que tange a educação patrimonial com o foco nas 

artes é percebido por cada sujeito com peculiaridades singular presentes em cada indivíduo. 

Estas singularidades pertencem tanto ao professor, quanto ao aluno!  Por isso é importante 

direcionarmos nossos olhares para possibilidades e abordagens destes elementos da 

arquitetura urbana na prática educativa, pois, tradicionalmente no ensino a compreensão tem 

que se dar do aluno para professor. Professores tem tido dificuldades em olhar para outros 

espaço alem do espaço formal de educação, que é a escola perceber que existem  outras 

possibilidades de adquirir conhecimento e enriquecer suas praticas formativas tornando sua 

prática  um  processo diferenciado e coexistente, ou seja: aprendendo a ensinar.  

As percepções variam de sujeito para sujeito, gerando interpretações, que não podem 

ser ignorados para atuação educacional. É neste sentido que Santos (2007, p. 109)  cita  que 
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(...) Paulo Freire alerta para a tendência que existe na educação escolar a se 
transformar a relação professor-aluno numa relação do tipo sujeito-objeto: 
Quanto mais analisamos as relações educador-educancos, na escola, em 
qualquer de seus níveis (ou fora dela), para que mais nos podemos convencer 
de que estas relações  apresentam um caráter especial e marcante – o de 
serem relações fundamentalmente narradoras, dissertadoras. Narração de 
conteúdos que, por isto mesmo, tendem a petrificar-se ou fazer-se algo quase 
morto, sejam valores, ou dimensões concretas da realidade. Narração ou 
dissertação que implica um sujeito – o narrador – e objetos pacientes, 
ouvintes – os educandos (1978, p.65) 

O aluno oferece ao professor uma estrutura cognitiva simbólica e organizativa, 

construindo assim conhecimentos, sistematizando-os e enriquecendo seu processo construtivo 

do saber.   

A arte patrimonial apresenta possibilidades de enriquecimento das práticas educativas,  

com particularidades de inferências e recursos, combinação dos elementos perceptivos e 

cognitivos, como cor, forma, som, movimento e espaços, elementos que são evocativos do 

imaginário podendo ser utilizados recombinados de diferentes formas para uma educação 

visual e em sintonia com as outras áreas do conhecimento dos bens culturais. 

Souza Filho (2005 p.48) coloca que os bens culturais só o são porque guardam uma 

evocação, representação, lembrança, quer dizer por mais materiais que sejam, existem neles 

uma grandeza imaterial que é justamente o que os faz culturais. 

 Toda e qualquer tentativa de comunicar vem impregnada de significado e tem a 

importância da concretude do sujeito comunicante, e estes novos elementos do diálogo 

comunicam um cotidiano com seus signos e símbolos e uma realidade palpável, basta um 

olhar além das aparências as escritas de Ferraz (1999, p.43) ilustram que  

 

 No âmbito artístico, um processo de comunicação cultural tem se 
encarregado de efetivar essa difusão de imagens e sons por vários meios: 
rádio, discos, cartazes, revistas, exposições, concertos, cinema, vídeos, 
televisão, luminosos de rua, computadores. “E o faz com uma velocidade 
que nos empurram - os educadores de hoje - a encontrar maneiras 
contemporâneas de intermediar estes inúmeros conhecimentos ou 
representações de mundo, presentes em nossas práticas sociais cotidianas”.  

 

É preciso considerar que os elementos visuais contidos nas obras culturais sejam 

pictórica, escultórica ou arquitetônica, possuem elementos informativos e formativos de 

opinião e conceitos, que absorvidos pelos alunos possibilitando um mapa situacional das 

percepções cognitivas do aluno. Pois, segundo Hernandez (2000, p. 52) 

A importância primordial da cultura visual é mediar o processo de como 
olhamos e como nos olhamos, e contribuir para a produção de mundos, isto 
é, para que os seres humanos saibam mais do que experimentaram 
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pessoalmente, e para que sua experiência dos objetos e dos fenômenos que 
constituem a realidade seja por meio desses objetos mediacionais que 
denominamos como artísticos.  

Segundo Dondis, temos um grande conhecimento dos sentidos humanos, 

especialmente da visão. Não sabemos tudo, mas conhecemos bastante. Também dispomos de 

muitos sistemas de trabalho para o estudo e analise dos componentes das mensagens visuais. 

(P.18)  

 

Iconografia dos Azulejos Hidráulicos: sentidos a serem reconhecidos 

Hernández (2000 p.46) coloca que centrar-se na percepção significa estabelecer uma 

clara distinção entre as qualidades estéticas, que se consideram universais, e outras 

características que podem ser encontradas nos objetos visuais e que não “estão” na 

representação. 

Considera-se então que os elementos simbólicos representados nos ladrilhos 

possibilitam uma  leitura,  na totalidade da sua representação faz-se necessário um processo 

de inter-relação de diálogos entre os elementos visuais, a memória e o patrimônio cultural  são 

interpretações que transitam entre o local e o global. Neste sentido estabelecer esta relação 

não somente estética e iconográfica mas também histórica com estes elementos nas vivencias 

cotidianas do presente. Abaixo identificamos as aproximações entre cultura local e global, 

traduzida nos azulejos Hidráulicos: 

 

 

Fig. 01 – Ladrilho Hidráulico Calçada Central Cidade De 
Jaguarão e Coluna “Grega” contem elementos  artístico as 
folhas de acantos  esta mensagem visual esta em tempo e 

espaço geográfico distintos mas interligado pelo 
conhecimento histórico a que se propõem. 
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Fig. 02 – Ladrilho Hidráulico Calçada Central Cidade De 
Jaguarão e Rosa do Ventos” de igual exemplo reclama o 

conhecimento do ícone como orientador espacial científico 
 

 

   

Fig. 03 -  Ladrilho Hidráulico de calçada e uma relação 
subjetiva da pesquisa com o símbolo político alemão.  
 

Neste sentido o olhar para que este conhecimento icônico não se torne distante das 

situações do cotidiano é que  destaco a necessidade de compreender o processo de educar e a 

forma como se vê e se olha para os elementos contidos na arte, assim o instigante desafio da 

Educação Patrimonial. As preocupações acabam ora sendo pensadas sobre a esfera da 

docência no ensino de artes, ora sendo pensada em relação ao aluno.  

 

Análise de Resultados Preliminares 

É importante destacar que, para efeito de delimitação teórica, a educação Patrimonial e 

arte levam em conta as múltiplas relações estéticas que vão sendo estabelecidas com outras 

áreas do conhecimento, das experiências cotidianas individuais e coletivas, do senso comum e 

da subjetividade de interpretação destas experiências contextualizadas. 

O que se pretendeu até aqui é pensar o processo de educação patrimonial, arte e 

formação docente como uma abordagem no contexto das práticas educativas. O corpo deste 

trabalho reside na compreensão sobre o universo escolar e os objetos culturalmente 

apreciados, observados e na identificação de como professor e alunos constroem a idéia de 

arte e cultura no cotidiano e como as vivências estéticas são articuladas nas vivências 

pedagógicas. 
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Leitura de Imagens e Cultura Visual como leitura de mundo e do cotidiano. A 

expressão educação visual e Patrimônio é cunhada nestas referências e reforça a necessidade 

de ver e decodificar símbolos que se fazem necessários a comunicação humana.  Inspirado em  

Joly (1996)  

A imagem ‘linguagem universal’ – Muitas razões explicam essa impressão 
de leitura ‘natural’ da imagem, pelo menos das imagens figurativas. Em 
particular, a rapidez da percepção visual, assim como a aparente 
simultaneidade do conhecimento de seu conteúdo e de sua interpretação 
(p42).    

Compreender que o patrimônio cultural é mais do que uma linguagem estilística 

estética é compreender um novo campo a ser ainda garimpado, escavado nas suas múltiplas 

possibilidades da compreensão humana é refazer a história resignificando o nossa posição de 

fazedor da história  e deve ser visto como mais uma possibilidade de aprendizagem de si e de 

mundo.  

Juntamente instigando um novo olhar para a preservação e conservação deste espaço 

pertencente a malha do patrimônio cultural do município de Jaguarão RS. Pensar este 

patrimônio não somente pelas características estéticas contidas, mas pela narrativa 

iconográfica e histórica agregada ao elemento impresso, elementos estes que podem ser 

facilmente decodificados e acessados pelos educadores e educandos na fundamentação de 

suas pesquisas e práticas escolares.  

Lista  de Figuras: 

Figura 1 – Composição de imagem Ladrilhos Hidráulicos Acervo Pessoal e imagem Colunas 

Disponível em http://www.google.com.br/images?q=su%C3%A1sticas&hl=pt-

BR&gbv=2&tbs=isch:1&ei=aiZxTLrdE8P78Aaeu8CBCw&sa=N&start=80&ndsp=20 

acessado em abril de 2010. 

Figura 2 – Composição de imagem Ladrilhos Hidráulicos Acervo Pessoal e imagem Rosa 

dos Ventos Disponível em 

http://www.google.com.br/images?q=coluna+com+folhas+de+acantos+gregas&hl=pt-
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acessado em abril de 2010. 

 

Figura 3 – Composição de imagem Ladrilhos Hidráulicos Acervo Pessoal e imagem Suástica 

Disponível em http://www.google.com.br/images?q=rosa+dos+ventos&hl=pt-
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