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RESUMO 

 

A paisagem da Linha Temerária foi fortemente marcada pela colonização germânica a partir 

de 1860, quando ocorreu o assentamento dos primeiros grupos sociais europeus na localidade. 

Como forma de estabelecer relações e conexões de conhecimentos e aprendizados entre a 

paisagem como Marca-Matriz e os estudantes da comunidade rural, este estudo tem como 

objetivo principal evidenciar práticas a partir das experiências deles com o espaço no qual 

interagem cotidianamente. Mas, sobretudo, servir de referencial metodológico para o 

professor-pesquisador restabelecer suas práticas pedagógicas com o estudo do lugar pela 

leitura da paisagem. Tal proposta desvincula-se da ideia tradicional da escola apenas como o 

local onde os estudantes são tratados como protagonistas na construção do conhecimento do 

currículo escolar. O estudo promovido na localidade da Linha Temerária ocorreu no período 

de 2018 a 2019. Para tal, inicialmente, foi estabelecido um caminho metodológico, que 

iniciou com um levantamento bibliográfico, observações com registros fotográficos e 

reflexões durante uma jornada na Linha Temerária pelo professor-pesquisador. Após, 

continuou-se o projeto com os estudantes em ambiente escolar, em datas pré-estabelecidas 

com a direção escolar, entre meses de agosto a novembro de 2019. O projeto tinha como 

objetivo repensar uma forma de prática pedagógica, que tornasse relevante a perspectiva do 

lugar a partir da percepção do estudante e do professor-pesquisador. Ao interagir e socializar 

saberes e experiências foi possível constatar a percepção, a compreensão, a valorização e a 

motivação que eles possuem da sua localidade. Dessa forma, entende-se que a Escola se 

apresenta como epicentro para debates sobre a formação da identidade cultural, memórias e 

múltiplas narrativas sobre o espaço formatado pelos grupos sociais de um determinado lugar. 

Analisando as possibilidades de práticas educativas híbridas que o lugar e a paisagem local 

oferecem, professor e estudantes passam a serem construtores de sentidos sobre a realidade 

em que estão expostos, favorecendo os processos de ensino e aprendizagem, cujas ações estão 

voltadas para educação patrimonial e socioambiental. Por meio desta didática de ensino, que 

não se limita apenas a escola, desenvolvem cidadãos com senso crítico sobre a sua realidade, 

sua percepção e posição no lugar em que interage. 

 

Palavras-Chave: Linha Temerária. Escola. Lugar. Paisagem. Patrimônio. Práticas 

Pedagógicas. Interdisciplinaridade. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The landscape of the Temerária Line was strongly marked by the German colonization from 

1860, when the first European social groups settled in the locality. As a way of establishing 

relationships and connections of knowledge and learning between the landscape as a parent 

brand and students from the rural community, this study has as main objective to highlight 

practices based on their experiences with the space in which they interact daily. But, above 

all, to serve as a methodological reference for the teacher-researcher to reestablish his 

pedagogical practices with the study of the place by reading the landscape. Such a proposal 

separates itself from the traditional idea of the school only as the place where students are 

treated as protagonists in the construction of knowledge of the school curriculum. The study 

carried out in the locality of the Temerária Line took place from 2018 to 2019. To do this, 

initially, a methodological path was established, which started with a bibliographical survey, 

observations with photographic records and reflections during a journey in the Temerária Line 

by the professor-researcher . Afterwards, the project continued with students in a school 

environment, on pre-established dates with the school administration, between the months of 

August and November 2019. The project aimed to rethink a form of pedagogical practice that 

would make the perspective relevant of the place from the perception of the student and the 

teacher-researcher. When interacting and socializing knowledge and experiences, it was 

possible to verify their perception, understanding, appreciation and motivation of their 

locality. Thus, it is understood that the School presents itself as an epicenter for debates about 

the formation of cultural identity, memories and multiple narratives about the space formatted 

by the social groups of a given place. Analyzing the possibilities of hybrid educational 

practices that the place and the local landscape offer, teachers and students become 

constructors of meanings about the reality in which they are exposed, favoring the teaching 

and learning processes, whose actions are focused on heritage and socio-environmental 

education . Through this teaching didactic, which is not limited only to the school, they 

develop citizens with a critical sense of their reality, their perception and position in the place 

where they interact. 

 

Key words: Temerary Line. School. Place. Landscape. Patrimony. Pedagogical Practices. 

Interdisciplinarity. 

 

 



 

 

ABSTRAKT 

 

Die Landschaft von Linha Temerária wurde stark von der deutschen Kolonialisierung ab 1860 

gezeichnet, als sich die ersten europäischen sozialen Gruppen vor Ort niederließen. Um 

Beziehungen und Verbindungen zwischen Wissen und Lernen zwischen der Landschaft als 

Muttermarke und Schülern aus der ländlichen Gemeinde herzustellen, hat diese Studie das 

Ziel Praktiken hervorheben, die auf ihren Erfahrungen mit dem Raum basieren, in dem sie 

täglich interagieren. Aber, vor allem, als methodische Referenz für den Lehrer-Forscher 

dienen, um seine pädagogischen Praktiken mit dem Studium des Ortes durch Lesen der 

Landschaft wiederherzustellen. Solcher Antrag bindet sich von der traditionellen Idee der 

Schule nur als der Ort, an dem die Schüler als Protagonisten bei der Konstruktion des Wissens 

über den Lehrplan der Schule behandelt werden ab. Die am Ort der Temerária-Linie 

durchgeführte Studie fand von 2018 bis 2019 statt. Zu diesem Zweck wurde eine Reihenfolge 

festgelegt, die mit einer bibliografischen Untersuchung, Beobachtungen, fotografischen 

Aufzeichnungen und Reflexionen der analysierten Punkte begann. Anschließend wurde das 

Projekt zwischen August und November 2019 zu zufälligen Zeitpunkten in einem schulischen 

Umfeld fortgesetzt. Um die pädagogischen Praktiken zu überdenken, wurde es relevant, einen 

auf den Ort ausgerichteten Unterrichtsvorschlag zu planen und auszuarbeiten. Und dafür war 

es notwendig, mit den Schülern der Pedro Beck Filho Grundschule zu interagieren. Durch die 

Interaktion und Sozialisierung von Wissen und Erfahrungen konnte durch angewandte 

pädagogische Didaktik die Wahrnehmung, das Verständnis, die Wertschätzung und die 

Motivation des Ortes überprüft werden. Es versteht sich daher, dass sich die Schule als 

Unterraum als Epizentrum für Debatten über die Bildung kultureller Identität, Erinnerungen 

und vielfältiger Erzählungen über den Raum, der von den sozialen Gruppen eines bestimmten 

Ortes formatiert wird. Durch die Analyse der Möglichkeiten hybrider Bildungspraktiken, die 

der Ort und die lokale Landschaft bieten, werden Lehrer und Schüler zu Konstrukteuren von 

Bedeutungen über die Realität, in der sie ausgesetzt sind, und fördern der Lehr- und 

Lernprozesse, deren Maßnahmen auf das Erbe und die sozio-ökologische Bildung abzielen . 

Durch diese Unterrichtsdidaktik, die nicht nur auf die Schule beschränkt ist, entwickeln sie 

Bürger mit einem kritischen Sinn für ihre Realität, ihre Wahrnehmung und Position an dem 

Ort, an dem sie interagieren. 

 

Schlüsselwörter: Linha Temerária. Schule. Ort. Landschaft. Kulturerbe. Pädagogische 

Praktiken. Interdisziplinarität. 
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MINHAS MEMÓRIAS: 

O PERCURSO ATÉ A PESQUISA 

 

Apresento meus estudos na pós-graduação stricto sensu, realizado para obtenção do 

título de Mestre no Curso de Mestrado Profissional em Ambiente e Sustentabilidade da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (PPGAS). Esta dissertação relatará, ao fim, os 

resultados das ações-imersões realizadas em uma escola rural, situada na localidade de Linha 

Temerária, no Distrito do Vale do rio Caí em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. 

O resultado desde trabalho está relacionado a minha trajetória acadêmica e 

profissional, a qual tenho enorme satisfação em exercê-la. Iniciei meus estudos acadêmicos no 

Curso de História, no segundo semestre de 2004 e concluído em 2016, nas Faculdades 

Integradas de Taquara (FACCAT), município de Taquara/RS. 

Foram 12 anos de muito aprendizado, onde desenvolvi algumas pesquisas voltadas ao 

patrimônio cultural material e imaterial, como o realizado sobre o cemiterial
1
 e paisagem 

cultural em áreas de ocupação germânica no município de Taquara
2
 e em Nova Petrópolis

3
. 

Tais investigações acadêmicas resultaram no meu Trabalho de Conclusão do Curso de 

Licenciatura Plena em História. Na época, para pagar os estudos, trabalhei em uma empresa 

de embalagens (1995-2009) no município de Parobé, cidade a qual passei minha infância, 

adolescência e parte da juventude. 

No ano de 2009 recebi um convite para trabalhar numa empresa de arqueologia, 

denominada Culturali Arqueologia Consultoria e Projetos LTDA, situada em Taquara. As 

ações promovidas e desenvolvidas estavam relacionadas à educação patrimonial, sondagens e 

monitoramentos arqueológicos para empresas voltadas à construção civil, em áreas de 

barragens, rodovias, condomínios, redes de transmissão elétrica, estação de tratamento de 

esgoto. A educação patrimonial era destinada as escolas próximas aos empreendimentos e 

                                                           
1
 Grupo de pesquisa cemiterial: Alex Juarez Müller, Elaine Smaniotto/orientadora, Magnus Samuel Popp e 

Silvio Silmar Peters. Artigo Cidades dos Mortos: cemitérios, simbologia e rituais da morte em Taquara, 

publicado na obra Caminhando pela cidade de Taquara: apropriações históricas de Taquara em seus 125 anos. 

FACCAT; Organizadores: Drª Dalva Reinheimer [et al.]. Porto Alegre: Evangraf, 2011.   
2
 Artigo Construções em técncia em enxaimel na antiga Colônia do Mundo Novo: Segunda metade do século 

XIX e início do século XX. Silvio Silmar Peters e Doris Rejane Fernandes (orientadora). Publicado na obra 

Caminhando pela cidade de Taquara: apropriações históricas de Taquara em seus 125 anos. FACCAT; 

Organizadores: Drª Dalva Reinheimer [et al.]. Porto Alegre: Evangraf, 2011.   
3
 Artigo Pelas linhas e colônias: paisagens rurais e construções em técnica enxaimel na região das Hortênsias. 

Silvio Silmar Peters e Doris Rejane Fernandes (orientadora). Publicado na obra Patrimônio Histórico nas 

comunidades teuto-brasileiras: história, memória e preservação. Organização Drª Dalva Reinheimer e Drª 

Rosane Neumannã. São Leopoldo: Oikos, 2014. 



 

 

tinha como um dos objetivos informar e conscientizar professores, estudantes e comunidade 

escolar sobre a importância e conservação do patrimônio cultural material e imaterial. 

Mesmo sendo um pequeno período (2009-2010) de atuação na empresa de 

arqueologia, conheci pessoas com variadas profissões e múltiplos conhecimentos, entre elas 

agricultores, biólogos, geógrafos, geólogos, engenheiro florestal, que direta ou indiretamente 

me ajudaram para a construção do meu crescimento intelectual e profissional. 

Em 2010 mudei-me para Gramado, cidade a qual fixei residência. Nos primeiros anos, 

morando na nova cidade, passei a trabalhar no comércio. Primeiramente numa loja de material 

de construção civil e, posteriormente, numa vidraçaria (2010 a 2014). Até que a 4º 

Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de Caxias do Sul/RS entrou em contato para ver 

minha motivação, interesse e possibilidades de atuar em sala de aula como professor. Não 

hesitei! Desde então, passei a colaborar na educação pública estadual como professor 

contratado, no município de Nova Petrópolis, ministrando as disciplinas de História e 

Geografia no Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. 

Após terminar a graduação de História em 2016, participei em um curso de quatro 

meses no Instituto Superior de Educação Ivoti (ISEI), em Ivoti, com proposito de melhorar 

minhas práticas pedagógicas em sala de aula. O curso ofertado estava voltado para a reflexão 

em pesquisa regional de História e Geografia com aplicabilidade para o Ensino Médio e 

Fundamental. Dando continuidade, entre os anos de 2017 e 2018, realizei o curso de extensão 

denominado de Curso de Aperfeiçoamento UNIAFRO - Política de Promoção da Igualdade 

Racial na Escola, ofertado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A 

proposta da formação tinha como ponto central fomentar a cultura afro-brasileira, assim como 

as leis afirmativas referente a identidade e cultura afrodescendente. 

Como trabalho em escolas públicas desde então, a qualificação do profissional da 

educação, no meu entender, é constante. Entendo que essa qualificação promove o bem-estar 

social, emocional e cognitivo dos grupos sociais com os quais interajo. 

Por esse motivo, em 2017, realizei a inscrição para o processo seletivo no PPGAS, 

Unidade da Uergs em São Francisco de Paula, na linha de pesquisa Conservação e Manejo da 

Biodiversidade. Ao analisar as disciplinas disponibilizadas pelo mestrado, percebi grandes 

possibilidades em agregar elas na minha formação profissional como professor. 

Iniciei o Curso em 2018 tendo como orientadora a Prof.ª Márcia Berreta, a qual não 

mediou esforços no acompanhamento do projeto. Sugestões e alterações foram realizadas na 

proposta da pesquisa, que teve como objeto de conhecimento e interesse o espaço escolar o 

qual agrega memória, identidade e múltiplas narrativas sobre a paisagem do lugar. As 



 

 

questões que envolvem a percepção e compreensão que os estudantes têm sobre o lugar de 

interação sempre me interessaram. Entendo que a ressignificação do espaço educacional, que 

compreende a escola e a comunidade que a envolve, mostra que é possível gerar aprendizados 

sobre o lugar a partir dos estudos teóricos de paisagem. 

No decorrer dos estudos no mestrado, as novas leituras, os professores com métodos e 

didáticas diversificadas, passaram a agregar valores na minha formação e profissão. O que 

absorvi nas disciplinas sistematizava e agregava no projeto de pesquisa e nos meus 

planejamentos escolares, que colocava em prática para os estudantes. Mostrava para eles que 

estudar a paisagem do lugar o qual estão inseridos, é dar sentido à própria vida e permitir que 

pensassem a partir de suas observações e realidades. 

Como sou um profissional da educação, compreendo que tenho que estar ciente e 

refletir sobre as minhas práticas pedagógicas. Para mim, todo educador deve promover a 

libertação intelectual e não um engessamento do pensamento. Ele pode fazer uma ponte 

significativa entre as experiências espontâneas dos estudantes e os conteúdos. Ainda, por ser 

um agente transformador, possui também um papel fundamental para mudança social coletiva 

e individual. Motivado por este ofício, busco temáticas significativas, cotidianas e locais para 

trabalhar em sala de aula. 

O ensino de Paulo Freire possui uma base teórico-metodológica a qual habilita e dá 

condições ao ser humano de refletir e se orientar no ambiente em que se encontra. Conforme 

sinaliza, esse ensino pode ser proporcionado pelo meio da pesquisa:  

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. [...] Enquanto ensino continuo 

buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, contatando, intervenho, intervindo educo e me 

educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade. (FREIRE, 1996, p. 29). 

 

Assim, o papel da escola é uma das vias para a formação/construção e 

instrumentalização do sujeito, que ao se apropriar de novos conhecimentos de mundo, passa a 

se posicionar criticamente no lugar em que interage, motivando e transformando a realidade 

individual e coletiva. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem sua origem na minha caminhada pessoal e profissional como 

professor de ensino básico, com interesse em compreender algumas aflições que fizeram com 

que repensasse e reavaliasse minha prática docente em sala de aula.  

O convívio com outros educadores, acredito que por estarem mais tempo no 

magistério e, assim, possuírem mais experiência, despertou-me para a importância de buscar 

uma qualificação para as práticas pedagógicas. Compreendo que a docência, além de exigir o 

domínio do saber disciplinar, exige saberes pedagógicos para que o professor possa motivar, 

cativar e mobilizar os estudantes pela busca de novos conhecimentos. Aprendizados que 

podem ser compartilhados, das experiências e realidade socioambiental de cada um. 

No plano metodológico, esta pesquisa teve uma abordagem qualitativa, que consistiu 

no levantamento de informações e estudo a respeito do lugar, a relação e compreensão do 

morador/estudante com o espaço, seu pertencimento, as motivações, valores e crenças 

deixadas pelas marcas e matrizes na paisagem. Para Godoy (1995) a pesquisa qualitativa parte 

de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se 

desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 

interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando 

compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da 

situação em estudo. 

 A mesma ideia é compartilhada por Silveira e Córdova (2009), que reforçam que a 

pesquisa qualitativa se centra na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais, 

com propostas de produzir informações aprofundadas e/ou novas informações. Assim, o 

método qualitativo se torna um convite para o ato de refletir e contextualizar o lugar, relações 

e as experiências e percepções dos estudantes, referente ao espaço onde estão inseridos. Como 

a aprendizagem não é um processo individual dialoga com a vida cotidiana, acaba 

canalizando a novas proposições metodológicas para conceber o processo de aprendizado na 

escola. 

Então, como estratégia metodológica para a realização deste estudo, optou-se por 

aquela que contemplasse a prática docente em uma escola. Considero importante ressaltar 

que, como sou professor de História, na minha caminhada como docente, pouco a pouco 

estava distanciando-me dessa disciplina, tratada em aula, do contexto local. Diante disso, 

deparei com certas questões inquietantes no decorrer da minha atuação profissional. Uma 

delas, que procuro tencionar nesta pesquisa, refere-se à grade curricular a qual os professores, 
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que para vencer o conteúdo anual, em muitas situações, deixam de lado o conhecimento e as 

experiências dos seus estudantes com o lugar (espaço vivido
4

). Decorre disto minhas 

perguntas: O quanto nos preparamos ou nos prepararam, enquanto professores, para romper 

com isso? Como podemos contribuir para o processo de ensino e aprendizagem envolvendo 

as disciplinas da área das Ciências Humanas, Natureza, Linguagens, Exatas e Religião, 

compreendendo as relações cotidianas dos estudantes com seus lugares? Qual a estratégia 

que poderia auxiliar para que pudéssemos compreender o lugar onde está a escola? Eu 

conhecia, compreendia e enxergava esses lugares também? 

Diante destes questionamentos, escolheram-se para fundamentação teórica autores 

como Milton Santos e Augustin Berque, pois eles fundamentam a estratégia adotada na 

prática docente em uma escola, na perspectiva do estudo do lugar e da interdisciplinaridade, 

fornecendo o suporte para a leitura da paisagem. 

Santos (2014) entende que o espaço deve ser considerado, por um lado, como um 

conjunto indissociável de objetos geográficos, naturais e sociais, e, de outro, a vida que os 

preenche e os anima, ou seja, a sociedade em movimento. E quando pensamos em utilizar as 

duas categorias (lugar e paisagem) para esse entendimento, consideramos que o espaço é 

antes de tudo, um lugar construído por essa sociedade em movimento (espaço histórico). 

Assim, ficou registrado na paisagem da Linha Temerária o resultado de uma acumulação de 

tempos naquele lugar. 

Os estudos sobre a paisagem local em âmbito escolar poderão colaborar e reforçar 

discussões sobre a relação entre a sociedade e o ambiente, assim como o envolvimento de 

todas as disciplinas do currículo escolar num âmbito mais interdisciplinar. Sauer (1998) nos 

lembra de que “os objetos que existem juntos na paisagem existem em inter-relação [...] Sem 

essa visão de realidade da área de suas relações só existem disciplinas específicas, e não a 

Geografia como é geralmente entendida”. Para ele, a situação é similar a aquela da História 

“que pode ser dividida entre a economia, administração pública, sociologia e assim por diante; 

mas quando isso é feito, o resultado não é História.” (SAUER, 1998, p. 22). 

O uso da leitura da paisagem do lugar como recurso didático e metodológico, no 

processo de ensino e aprendizado em todos os níveis, permite novas possibilidades para a 

formação, (res)significação e crítica diante de situações que envolvem a problemática 

ambiental. Pode também, auxiliar no rompimento com métodos tradicionais e defasados na 

área do ensino, pois é necessário acreditar no potencial de metodologias que canalizam para o 

                                                           
4
 Para Milton Santos (2014), o espaço apresenta conceitos distintos, mas neste caso, o espaço vivido é o local 

indissociável das relações entre o ser humano e o meio ambiente, das possibilidades, das formas e metamorfoses. 
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desenvolvimento e crescimento do estudante, quanto à sua autonomia e o seu protagonismo. 

A abertura de novos horizontes que aguce, inicialmente, a curiosidade, seguida da análise, 

posteriormente a produção e apreciação dos resultados. 

Autores como Petraglia (2011) fortalecem essas preocupações quando reforçam que o 

currículo escolar é mínimo e fragmentado, ou seja, é insuficiente tanto quantitativamente 

como qualitativamente, não oferece por meio de suas disciplinas a visão do todo e muitas, 

vezes, não se complementam e/ou não favorecem um diálogo entre os saberes. Para Morin 

(2015), as instituições de ensino, básico e/ou superior, ainda ensinam os conhecimentos de 

forma fragmentada, e não a natureza do conhecimento, ou seja, o conhecimento por meio das 

nomenclaturas, crenças, teorias, ideias, traduzidas e reconstruídas do real. Produzir 

conhecimentos por meio das próprias experiências e vivências é um caminho pedagógico para 

que o estudante aflore sua autonomia. Por meio das múltiplas narrativas e saberes deles sobre 

a localidade, buscamos refletir sobre os seus conhecimentos culturais com relação à escola e 

seu entorno. Além disso, como forma de produzir conhecimento por meio das interações, 

experiências, tempo vivido e vivências do lugar, Freire (2002) confirma que a realidade 

concreta na qual o sujeito interage deve ser associada aos conhecimentos abordados em aula. 

A partir destas inquietudes a pesquisa do mestrado foi desenvolvida entre o período de 

2018 a 2019 e pretendeu compreender, pelos estudos da Geografia Cultural, como a 

relação dos estudantes de uma escola rural com o entorno, constituindo-se como um 

lugar, numa localidade conhecida como “Linha Temerária”, em Nova Petrópolis, se 

constrói e ou se mantém, e como, a partir disso podem amparar seus aprendizados.  Essa 

comunidade caracteriza-se como área rural, distante a 10 quilômetros do centro urbano e 

localizada no vale do rio Caí, tendo como acesso principal a BR116, em sentido a Caxias do 

Sul. 

A origem do nome da localidade “Linha Temerária”, ainda, não está esclarecida. 

Mesmo mencionado em mapas da segunda metade do século XIX, foi realizado levantamento 

bibliográfico, consulta no Arquivo Público de Nova Petrópolis, entrevista com historiadores 

do município e não se obteve uma explicação satisfatória acerca desta designação. Uma das 

hipóteses sobre a origem do nome pode estar ligada à sua localização em área de várzea do rio 

Caí, que em épocas de cheias, poderia apresentar algum “perigo, temor” à população ou 

dificuldade para o seu acesso aquele lugar. 

A partir desse objetivo geral, optou-se por dois específicos de pesquisa e um produto 

final. O primeiro foi conhecer a Linha Temerária e propor um roteiro de visitação para 

que os estudantes fizessem uma leitura da paisagem daquele lugar, numa perspectiva de 
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Marca e Matriz de Augustin Berque. Já o segundo, concomitante ao anterior, foi conhecer 

esses estudantes a partir da sua relação com aquele lugar, e avaliar o quanto esse 

entendimento poderia de fato contribuir com a proposta inicial dessa pesquisa. Ao final, 

o produto gerado deverá contribuir com a comunidade daquele lugar e com os visitantes, que 

poderão vivenciar uma experiência perceptiva a partir da leitura da paisagem na Linha 

Temerária. 

O ponto de partida para essa análise está na construção histórica-territorial da Linha 

Temerária, que teve origem num projeto de colonização particular
5
 ocorrido a partir da década 

de 1860 durante o processo de povoamento de Nova Petrópolis. Desta forma, a ocupação 

naquele lugar, deixou uma herança cultural alemã muito forte, que foi tecendo uma identidade 

que passou das primeiras famílias, oriundas da Alemanha e da antiga Colônia de São 

Leopoldo, para a comunidade que vive ali na época atual. Essas Marcas identitárias podem ser 

percebidas na arquitetura, na arborização com plátano (Platanus acerifolia), pinheiro alemão 

(Cunninghamia lanceolata) e carvalho europeu (Quercus robur). Percebido, também, nos 

modos e costumes como a culinária, as vestimentas, os grupos de danças, jogos, dialetos em 

alemão e em alguns métodos de cultivo e formas de trabalho no campo. 

A escolha desta escola para o desenvolvimento da pesquisa seguiu alguns requisitos. O 

primeiro é que ela deveria estar inserida num lugar que retratasse a sua construção pelos 

aspectos cultural, histórico, social e ambiental, representando um ponto de convergência entre 

estudantes e a comunidade. Que a investigação, trocas e socialização de conhecimentos 

populares e científicos, possibilitasse ao sujeito novos caminhos, permitindo-lhes um melhor 

conhecimento de si mesmo e da realidade em que vive. Em seguida, que tivéssemos 

oportunidade de fazer alguns encontros e saída a campo com autorização da direção escolar. 

Finalmente, ao cabo dos estudos, que pudesse servir para a construção do produto final do 

mestrado profissional. 

Para Castrogiovanni (2011) a escola como subespaço inserido no espaço geográfico, 

apresenta elementos que espelham a própria sociedade do lugar. Refletindo por esta linha 

teórica, o professor como mediador, deve promover reflexões junto com seus estudantes e 

ainda decodificar as temáticas que envolvem, e pode ser direcionado o mais próximo da 

realidade deles. Sobre esta ótica, na localidade de Linha Temerária, articula-se o sujeito e o 

ambiente, que por meio de suas observações e entendimento daquele espaço geográfico na 

                                                           
5
 No Anexo A consta o mapa do projeto de colonização para aquele lugar em 1870. Pode-se observar o recorte 

dos lotes em linha que tinham como limite pontos naturais, que são o rio Caí e as encostas do Morro Ninho das 

Águias (denominação atual). 



17 

 

categoria de lugar, adquire habilidade para um novo olhar voltado ao pertencimento, às 

questões de identidade e espaço vivido. 

Considerando que o ensinar requer a inquietação para fomentar o desejo por 

conhecimento, Freire (1996) também avalia que o exercício da curiosidade instiga a 

imaginação, a intuição, às emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da 

perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser. Sobre este contexto, Ingold (2015) 

apresenta uma forma lógica de raciocínio sobre humanos e seu lugar no mundo, que envolve 

movimento e ligações. Culturas, narrativas e conhecimentos diversos em função de suas 

trajetórias de movimentos, sendo cada indivíduo um foco de atividade em curso. Para além da 

percepção do professor há a percepção de outros atores da vida em comunidade. 

Por meio das experiências e relações em desdobramento, o conhecimento é gerado. 

Interagir com o outro é conhecer sua vivência, crescer em conhecimento por meio de suas 

histórias contadas, que pode ser relacionada e conectada à sua. Para Ingold (2015, p. 237), “na 

história como na vida, é no movimento de lugar a lugar - ou de tópico a tópico - que o 

conhecimento é integrado”. Nestes espaços de interação e trocas de experiências, Oliveira, 

Marandola Junior, Cavalcante (2017) sinalizam que os lugares onde ocorrem vivências, 

experiências, movimentos e envelhecimentos, acontecem em uma história e em uma 

geografia. São espaços heterogêneos, com cores e nuances de luzes, com percepções 

diferentes, mas com interesses comuns. 

Em termos práticos, Callai (2005) argumenta que estudar e compreender o lugar 

significa entender o que acontece no espaço onde se vive para além das suas condições 

naturais e humanas, permite ao(s) sujeito(s) conhecer(em) a sua história e conseguir perceber 

e compreender as movimentações/interações que ali acontecem. Cabe ao professor, então, 

buscar informações que ampliem para si a percepção sobre os contextos de realidades sob os 

quais seus estudantes estão submetidos. 

Além disso, como forma de produzir conhecimento por meio das interações, 

experiências e vivências do lugar, Freire (1996) confirma que a realidade concreta na qual o 

sujeito interage deve ser associada aos conhecimentos abordados em aula. A escola como um 

ponto de convergência entre comunidades de práticas, pode estabelecer conexões entre o 

saber e experiências do local com os saberes curriculares da instituição. Consequentemente, a 

investigação, trocas e socialização de conhecimentos populares e científicos, possibilitam aos 

sujeitos novos caminhos, permitindo-lhes um melhor conhecimento de si mesmos e da 

realidade em que vivem. 
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É importante ressaltar que, desde o início, a centralidade deste estudo não está no 

estudante, e sim no pesquisador-professor, por meio do ato de refletir sobre como podemos 

pensar, enquanto educadores, em mecanismos de entendimento do lugar. A partir desta 

perspectiva, o lugar é o espaço geográfico que se vivencia as experiências e práticas escolares, 

e como isso pode auxiliar num melhor êxito de aprendizagem, de descobertas e de relações. 

Assim, a proposta não foi avaliar estudantes e seus saberes disciplinares, professores e 

métodos aplicativos em sala de aula, estrutura escolar, comparar localidades e apontar certo e 

errado, classificar o que é bom ou não. Mas perceber e compreender a Linha Temerária no 

âmbito escolar como local de interação, conexão, potencialidades, pertencimento e suas 

relações em desdobramentos por parte dos seus agentes sociais alinhados aos estudos 

escolares. 

Para tal, realizaram-se as imersões entre os meses de agosto a novembro de 2019 na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Beck Filho, localizada na Linha Temerária. 

Essa Escola foi inaugurada em 1977 por conta das condições estruturais de uma Escola 

Comunitária que precisava de um novo espaço, mais adequado e seguro ao número crescente 

de estudantes (Jornal A Ponte, 2 de agosto de 2017). No Anexo B é possível conhecer um 

pouco mais sobre a construção da Escola e a origem do seu nome. 

Nos dias atuais, podemos caracterizar esta instituição de ensino como uma escola do 

campo por se situar em uma zona rural e pela cultura local, que se diferencia da área urbana, 

com atendimento no Ensino Infantil, Fundamental I e Fundamental II. Segundo dados do 

Censo Escolar de 2019, a Escola recebeu 116 estudantes naquele ano, oriundos de diversas 

localidades das áreas central e rural do município de Nova Petrópolis. Sua estrutura mantém 

uma biblioteca, quadra de esportes coberta, pracinha, laboratório de informática e uma 

cooperativa escolar (CooperBeck
6
), onde os estudantes realizam atividades diversas no contra 

turno, como horta e jogos esportivos, bem como aulas de língua, coral e danças típicas alemã. 

Por ser uma escola situada no rural, num lugar marcado pela colonização germânica em seu 

modo de vida, muitos estudantes mantem hábitos e costumes do povo alemão, como uma 

segunda língua, trazido pelos seus ancestrais oriundos da região do Hunsrück, sudoeste da 

atual Alemanha, no século XIX. 

                                                           
6
 A cooperativa escolar CooperBeck, fundada em 2016, desenvolve trabalhos ligados a produção e o comércio de 

temperos e ervas medicinais. O grupo de cooperados é formado por estudantes do Ensino Fundamental I e II. 

Nesta cooperativa, os estudantes também aprendem valores de trabalhar em equipe, inclusão social, desenvolve 

senso crítico, valores de cidadania, autonomia, liderança, empreendedorismo, organização administrativa e 

financeira. Cabe ressaltar que, juntamente à Casa Cooperativa de Nova Petrópolis, a Sicredi Pioneira RS, por 

meio do programa "A união faz a vida", apoia o projeto das Cooperativas Escolares da região 

(https://www.sicredipioneira.com.br/programas-sociais/cooperativas-escolares). 
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Os estudantes que participaram da pesquisa fazem parte do Ensino Fundamental II (7º, 

8º e 9º Ano). Ao todo, envolveram-se de forma voluntária 18 estudantes. A faixa etária deles 

variava entre 12 a 15 anos. Alguns deles dividiam seu tempo com os estudos da escola e as 

tarefas familiares. Por se tratar de uma zona rural, onde se encontra a escola, estes estudantes 

trabalhavam com seus pais no cultivo de frutas, verduras, e na criação de gado como forma de 

ampliar os rendimentos econômicos da família. A pesquisa foi desenvolvida considerando 

também os estudantes que não pertencem territorialmente aquele lugar, mas que, mesmo 

assim, não os exclui do protagonismo na produção de conhecimento por meio de suas 

observações, vivências e experiências e de uma autorreflexão sobre a prática pedagógica. Dos 

18 estudantes, seis moram em outras localidades (distante 12 km da escola), sendo que quatro 

deles vieram de outras cidades para morar em Nova Petrópolis, que não tem origem alemã. 

Pelo interesse inicial de compreender as nuances da localidade por meio das narrativas 

de seus moradores, o lugar do estudo possui uma diversidade em suas formas, funções e 

estruturas. São cultivos agrícolas (plantio de hortaliças e pomares), pecuária (criação de 

bovinos, ovinos etc.), assim como um patrimônio cultural e natural singular. Naquele lugar, as 

formas ficam muito evidentes entre morros e o vale do rio Caí, e as transformações do espaço 

promovidas por seus agentes naturais e culturais. 

Para romper com métodos tradicionais e descompassados na área do ensino é 

necessário acreditar no potencial de metodologias que canalizam para o desenvolvimento e 

crescimento do estudante, quanto à sua autonomia e o seu protagonismo. A abertura de novos 

horizontes que aguce, inicialmente, a curiosidade, seguida da análise, posteriormente a 

produção e apreciação dos resultados. 

Como a parte prática da pesquisa se moveu no cotidiano escolar sobre a perspectiva do 

lugar e a leitura da paisagem, o professor e os estudantes que participaram deste estudo foram 

capazes de contribuir a partir de suas potencialidades específicas, que se originam das suas 

experiências, reflexões e convivência em seu núcleo social (Matriz). Assim, a partir da 

relação e compreensão que ambos possuem do seu espaço de interação pode-se problematizar 

sua realidade com o contexto escolar. Castellar (2000) que entende há necessidade de 

aprender a pensar o espaço e, para isso, o professor deve criar condições para que o estudante 

leia o espaço vivido e perceba a complexidade ambiental, as riquezas do lugar em que 

interage. 

A dissertação está organizada em duas partes. A primeira apresenta quatro capítulos. 

Após a Introdução, temos “O Professor e a Linha Temerária”, onde se evidencia um roteiro de 

visitação realizada pelo professor naquele lugar. Ele parte de uma experiência inicial do 
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pesquisador, ao vivenciar uma caminhada na Linha Temerária, que resultou num roteiro de 

pontos, de descobertas. Para essa preparação, também se investigou sobre a formação 

histórica do lugar, que contribuiu para que pudesse encontrar marcas culturais sobre o 

ambiente formado pelo vale do rio Caí. 

No terceiro capítulo, intitulado “Estudantes numa sala de aula fora da escola: 

aprendizado baseado nas potencialidades do lugar” apresenta a experiência com os estudantes, 

resultado de cinco encontros em sala de aula, onde (re)descobriu-se juntos aquele lugar, 

enquanto “espaço vivido”. É um relato das conversas, dos encontros e das percepções. Ao 

final, integrou-se a leitura da paisagem (descoberta do lugar) do professor com a deles, 

vivenciando juntos o lugar numa saída a campo. Em seguida, no capítulo quatro, nas 

Considerações Finais, apresento minhas ponderações sobre objetivo principal desta pesquisa. 

Finalmente, na segunda parte, temos a descrição metodológica e apresentação dos dois 

produtos do mestrado profissional. 
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2 O PROFESSOR E A LINHA TEMERÁRIA 

 

Pautada na educação, o professor também precisa conhecer e compreender o espaço 

vivido, cotidiano do seu estudante. Como? Tuan (2012) sugere que é possível compreender 

esse lugar por meio das constatações que envolvem a herança biológica, a criação, a 

educação, os trabalhos, os arredores físicos, a história cultural e as experiências do seu meio 

físico. 

A princípio avaliou-se a importância de que o professor, mediador das atividades 

propostas a serem realizadas com os estudantes nesta dissertação, vivenciasse primeiramente 

a experiência de perceber o lugar pela leitura da paisagem. Assim, faz parte desta pesquisa 

essa vivência preliminar com a Linha Temerária, a partir da percepção que leva em 

consideração os aspectos culturais. 

Claval (2001) nos lembra de que a paisagem sob a perspectiva cultural, pela qual se 

molda e constrói-se constantemente e materialmente de variados métodos, pode ser entendida 

pelos interesses e conhecimentos de cada grupo social. Desse modo, a paisagem cultural é 

resultado da combinação dinâmica entre elementos físicos, biológicos e antrópicos. Já Santos 

(2014), afirma que as alterações do espaço podem nos mostrar as diferentes formas de 

ocupação e tecnologias para a adaptação de determinado grupo étnico ao longo do tempo. 

Mais ainda, “para apreender o presente, é imprescindível um esforço no sentido de voltar às 

costas, não ao passado, mas nas categorias que ele nos legou” (SANTOS, 2009, p. 14). 

Com base no exposto, para entender e absorver a construção do espaço geográfico da 

Linha Temerária, inserida no município de Nova Petrópolis
7
, foi necessário, inicialmente, um 

levantamento histórico da localidade. A metodologia utilizada nesta etapa iniciou-se com uma 

pesquisa bibliográfica e a busca pelo referencial teórico. Além dos teóricos do estudo da 

paisagem, foi necessário aprofundar na parte migratória e da ocupação espacial daquele lugar. 

Em seguida, muitas vezes simultaneamente a etapa anterior, começou-se as caminhadas e 

leituras da paisagem, na busca pela Marca e Matriz, na perspectiva teórica de Augustin 

Berque, sendo que as Marcas foram analisadas a partir de suas formas, estruturas e funções de 

Milton Santos. Dessa experiência, elaborou-se um roteiro inicial como resultado das 

observações do professor-pesquisador que originaram os produtos da pesquisa.  

                                                           
7
 Nova Petrópolis, estabelecida entre os rios Caí e Cadeia, faz limite com os seguintes municípios: Gramado, 

Caxias do Sul, Vale Real, Linha Nova, Picada Café e Santa Maria do Herval. Sua formação e trajetória política-

administrativa estiveram vinculadas a São Leopoldo, de 1858 a 1875; de 1875 a 1954, passou a configurar como 

3ª Distrito de São Sebastião do Caí; e após 1954 adquiriu sua emancipação política, tornando-se município. 
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2.1 A CONSTRUÇÃO DO LUGAR DA LINHA TEMERÁRIA PELA LEITURA DA 

PAISAGEM 

 

Escolheu-se começar este tópico, compartilhando um pequeno trecho da obra de 

Milton Santos, do seu livro “Pensando o Espaço do Homem”, que tem sua primeira edição 

publicada em 1982
8
: “Certo, nós não mudaremos o mundo, mas podemos mudar o modo de 

vê-lo. Isto é importante porque assim poderemos escapar do dogmatismo epistemológico e 

marcar um encontro com o futuro” (SANTOS, 2009, p. 40-41). Talvez, a maior possibilidade 

da leitura da paisagem seja propiciar aos estudantes este encontro, de si com aquele lugar 

pelos seus olhos, um olhar sobre o passado, no presente, para o futuro. 

Verdum et al. (2016) em seus estudos levam em consideração duas perspectivas sobre 

a paisagem, que são: a paisagem como algo concreto e a paisagem enquanto um fenômeno, 

refletido em representações sociais. Para eles,  

 

A paisagem concreta é entendida como o resultado das marcas que a sociedade 

humana imprime na superfície terrestre ao longo do tempo. Essas marcas se 

traduzem em formas, linhas, cores e texturas, condicionadas por fatores geológicos, 

geomorfológicos, ecológicos e climáticos em constante transformação por dinâmicas 

físicas, sociais, econômicas e culturais. [...]  

A segunda abordagem de nossos estudos considera a paisagem enquanto fenômeno. 

Cada pessoa, de acordo com a sua trajetória, consciência e experiência, vê as 

paisagens de forma diferente e única e nela se insere de determinada forma. Cada 

um constrói seus conceitos que refletirão em suas ações e seus olhares. Por sua vez, 

esses olhares e essas ações são concebidos a partir de uma matriz cultural que é do 

coletivo de uma determinada sociedade humana. (VERDUM, et al., 2016, p. 212-

213). 

 

Essas duas formas de conceber a paisagem traduzem o próprio conceito criado por 

Augustin Berque, quando ele propôs um entendimento de paisagem enquanto “Marca e 

Matriz”, fundamentando um pensamento centrado na relação intrínseca e essencial entre o 

homem e o meio. “Esta integração compreende os aspectos físicos [...] e os aspectos 

fenomenais [...], uns e outros em perpétua correspondência e se entre-determinando de 

maneira ao mesmo tempo simbólica e ecológica” (BERQUE, 1998, p.42-43). Neste caso, a 

Marca seria a paisagem concreta e Matriz a paisagem fenômeno. 

Verdum em 2009 propõe três possibilidades como método de análise da paisagem, que 

são a descritiva, sistêmica e perceptiva. Por meio destas, é possível realizar uma leitura da 

paisagem de um lugar como a Linha Temerária.  

                                                           
8
 Apesar da publicação do livro ter ocorrido em 1982, o trecho citado trata de uma palestra de Milton Santos, na 

Universidade de Toronto em 3 de fevereiro de 1977. 
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i. Na análise descritiva a apreensão da paisagem se faz por meio da enumeração dos 

elementos presentes e discussão das formas. A leitura está restrita aos aspectos visíveis do 

real, essencialmente a morfologia da paisagem (forma).  

Nesta perspectiva, a forma pode ser observada pela geomorfologia, presença de água, 

cobertura vegetal e a ocupação das terras que podem ser registrados por desenhos, fotografias 

e até mesmo em produtos de sensoriamento remoto. 

ii. A análise sistêmica sugere o estudo das combinações dos elementos físicos, 

biológicos e sociais, ou seja, uma interface entre o natural e o social. Por esta análise é 

possível distinguir os elementos que constituem diferentes características espaciais, 

psicológicas, econômicas, ecológicas etc. 

É importante ressaltar que o autor, ao sugerir essa tipologia de análise sistêmica, 

estabelece que a leitura da paisagem não seja apenas a descrição dos elementos que a compõe, 

mas, sobretudo, na complexidade da categoria paisagem, ou seja: morfologia, estrutura e 

funcionalidade. 

A estrutura “é reconhecida como sendo a que contém os valores e as funções dos 

diversos objetos que foram concebidos num determinado momento histórico (VERDUM, 

2009, p.18). Já a função pode ser entendida pelas atividades que foram ou estão sendo 

desenvolvidas e que se materializam nas formas criadas socialmente, como exemplo os 

espaços construídos (moradias, cemitérios, igrejas, fábricas, armazéns, Sociedade (como era 

conhecida o clube sócio recreativo particular naquele lugar), etc. que se encontram ao longo 

da Linha Temerária), as atividades agrícolas ao longo do rio Caí, as atividades mineradoras no 

Botucatu (saibro e pedra grés), etc. 

Essa definição metodológica e teórica de forma, estrutura e função, já é conhecida na 

obra de Milton Santos. Para ele, o espaço social pode ser concebido por estes três conceitos 

gerais e devem ser utilizados conjuntamente, pois são “consideradas mais ou menos 

equivalentes aos termos do “todo” existentes ou uma “totalidade” (SANTOS, 2009, p.55). 

Para Berque (1998), a paisagem pode e deve ser descrita e inventariada como uma 

“pegada” e, para isso, tem-se muitas ferramentas metodológicas em constante 

aperfeiçoamento. Pode-se, por exemplo, focar na quantificação estatística das formas ou os 

conjuntos de formas na paisagem, analisar a articulação entre elas, suas relações de associação 

e exclusão etc., mas também se pode relacionar essas formas a funções e estruturas. No 

entanto, o ponto de partida permanece na descrição da paisagem, como dados perceptíveis, 

mas a explicação vai além do domínio do percebido seja por abstração ou por mudança de 
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escala no espaço (usando ordens de magnitude não perceptível pela sociedade) ou no tempo 

(por explicação histórica e geológica). 

iii. Na perspectiva da análise perceptiva a paisagem parte da ideia de que cada um de 

nós, de acordo com sua trajetória e experiências vividas, vê a paisagem de forma pessoal, por 

isso única. Poderíamos dizer, então, que cada um, professor, estudante, comunidade, visitante 

etc., pode ler a paisagem (perceptiva pelos sentidos, seja visual, olfativo, tátil, auditivo e até 

mesmo o paladar) a partir da sua matriz cultural. 

Santos (2009, p. 350) nos diz que a percepção que temos da paisagem está longe de 

abarcar o objeto em sua realidade profunda, pois “o objeto possui duas faces, a verdadeira, 

que não se entrega diretamente ao observador, e a face visível, amoldada pela ideologia.”. 

Além disso, trata o autor, “Os objetos não passam de objetivações e individuações. O que nos 

interessa é a lei do movimento geral da sociedade, pois é pelo movimento geral da sociedade 

que aprendemos o movimento geral do espaço.” (SANTOS, 2009, p. 38). 

Berque (1998) insiste na ideia de que o assunto em questão é um sujeito coletivo, é 

uma sociedade dotada de uma história e de um ambiente. É necessário, mas não suficiente, 

adotar, uma “abordagem ecológica da percepção visual", ou seja, considerar que a percepção 

é um sistema do qual o corpo do indivíduo que percebe é apenas um elemento.  

 

Na verdade, o que está em questão não é apenas a visão, mas todos os sentidos; não 

é só a percepção, mas todos os modos de relação do indivíduo no mundo; finalmente 

não é só o indivíduo, mas também tudo em que a sociedade condiciona e excede, ou 

seja, localiza indivíduos dentro de uma cultura e, ao fazê-lo, dá sentido à sua relação 

com mundo (o que significa que, é claro, nunca é exatamente o mesmo dependendo 

do indivíduo) (BERQUE, 1998, p. 33, tradução nossa). 

 

Conforme Berque (1998), a paisagem é marca, ou seja, aquilo que pode ser 

inventariado, quantificado esteticamente, são as formas e conjuntos de formas na paisagem. 

Mas, a paisagem também é matriz, imbuída de significados, para quem a vivência, portanto a 

matriz guia de que forma eu emprego meu olhar, a consciência, a experiência, a estética, a 

moral e a política (BERQUE, 1998). 

 

A paisagem é uma impressão, porque expressa uma civilização; mas também é uma 

matriz, porque participa padrões de percepção, design e ação - isto é, de cultura - 

que canalizam para certo sentir a relação de uma sociedade com o espaço e a 

natureza, portanto, a paisagem de sua ecúmena. E assim por diante, através de 

intermináveis loops de co-determinação (BERQUE, 1998, p. 33, tradução nossa). 

 

Assim, Berque (1998), nos fala que por um lado a paisagem é vista de relance, 

apreendida por uma consciência, valorizada por uma experiência, julgada (e possivelmente 



25 

 

reproduzida), por uma estética e moral, gerida por uma política, etc.; e por outro lado como 

uma matriz, ou seja, como determina em troca esse olhar, essa consciência, essa experiência, 

esta estética e esta moralidade, esta política, etc.  

Ao final disso, entende-se que as “coisas” não estão no lugar aleatoriamente, elas têm 

um sentido. A complexidade está em perceber esse sentido. 

Para alcançarmos o objetivo de leitura da paisagem na Linha Temerária, seguiu-se a 

proposta de Verdum (2009) que consiste na observação e da diferenciação da paisagem, 

levando-se em consideração a escala temporal. Na observação e diferenciação da paisagem 

deva-se considerar a subjetividade dos sujeitos (individual e coletiva) e seu o referencial 

cultural. Isso pode ocorrer apontando-se elementos distintos da paisagem, como o relevo, a 

cobertura vegetal a geologia, os cursos d’água. 

Na escala temporal é preciso considerar a noção de dois tempos distintos: o geológico 

e o histórico. Quando falamos em tempo geológico, referimo-nos a uma escala de tempo que 

costuma ser medida nos milhões ou até bilhões de anos, tal a classificação das eras geológicas 

e seus respectivos períodos. Já, quando tratamos de tempo histórico, para Verdum, podemos 

tomar como referência uma paisagem que passou a ser incorporada e faz parte da identidade 

individual e coletiva após cerca de 30 anos, isto é, no espaço de uma geração. 

 

2.1.1 Primeiros passos da caminhada pela Linha Temerária 

 

A pesquisa, de fato, começou a ter forma no segundo semestre de 2019, nos primeiros 

momentos após os acertos com a direção da escola. Era preciso conhecer, absorver e perceber 

o lugar a partir das Marcas e Matrizes impressas naquela paisagem. Como historiador, meu 

ponto de partida foi reconstruir por meio da pesquisa bibliográfica a formação social da Linha 

Temerária, acrescentados por relatos dos moradores locais que ia encontrando ao longo da 

caminhada por lá, em diálogos estabelecidos informalmente. 

A ocupação humana iniciou por volta de 2000 mil anos atrás pelos povos da etnia 

Kaingang e, a partir da segunda metade do século XIX, com imigrantes germânicos 

(SCHMITZ; BECKER, 2006). Compreende-se que a introdução de imigrantes ou seus 

descendentes na região fez parte de um projeto político-econômico do governo provincial e 

imperial da época, cujo interesse era ocupar as terras onde havia vazios demográficos para 

promover a “limpeza”
9
, assegurar o território e produzir

10
 alimentos para áreas urbanas. 

                                                           
9
 Luiza Horn Iotti (2003, apud PETERS, 2015, p. 57), menciona que, ocupar e limpar as áreas de florestas, fazia 

parte do projeto político do governo imperial. O interesse era produzir e valorizar as terras despovoada; 
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A Colônia Provincial de Nova Petrópolis foi instalada no final da década de 1850, 

localizada no limite das terras consideradas como “antigas colônias”. A Colônia mantinha 

divisa territorial com a Colônia Alemã de São Leopoldo e possuía cerca de 20 picadas
11

 e 706 

lotes coloniais (PETERS, 2015). Dreher (2014) menciona que, a picada, inicialmente, nada 

mais era que a trilha de acesso a uma propriedade. Em pouco tempo, ela se tornou orientadora 

e organizadora de vida comunal, geograficamente identificável. Era unidade humana, na qual 

se encontravam templo, a escola, o cemitério, a casa do professor, o salão de festas 

comunitárias e a casa comercial. 

Para Piccolo (1989), essa nova colônia estabelecida era uma extensão da Colônia 

Alemã de São Leopoldo, direção Norte, que dava acesso para os altos da serra. Criada e 

organizada em local estratégico, tinha como propósito conexões e entreposto comercial entre 

a serra e a capital. Em meados do século XIX, começou a receber famílias de imigrantes 

germânicos de partes distintas da Alemanha como a região do Hunsrück, Centro e parte 

Oriental. 

Schmitz e Becker (2006), e Dreher (2014) salientam que o processo de ocupação se 

intensificou a partir do projeto de lei conhecido como Lei de Terras
12

, de 1850, que demarcou 

terras públicas e privadas, viabilizando o acesso dos colonos e expulsando os nativos. Tal 

encontro sociocultural desencadeou conflitos entre ambas as etnias, pois para o colono, terra 

demarcada era “terra particular” e o indígena era visto como intruso, devendo-se ser excluído 

ou morto do seu território. 

As primeiras levas de imigrantes a se instalarem na região eram trabalhadores rurais 

protestantes oriundos da Pomerânia e Saxônia. A partir de 1860, se instalaram alguns grupos 

originários da região Centro-Oeste da Alemanha e, por volta de 1870, chegaram outros da 

Boêmia, sendo muitos operários de áreas industrializadas (DREHER, 2014). 

                                                                                                                                                                                     
implantar uma agricultura diversificada para pôr no mercado interno a produção excedente; abastecer com os 

produtos os latifúndios escravistas; e criar uma classe intermediária entre as oligarquias latifundiárias e escravos. 
10

 Segundo Dreher (2014), a formação de pequenos núcleos de proprietários agrícolas atenderia aos planos do 

Governo Imperial para tentar desarticular e paralisar o poder oligárquico latifundiário regional, assim como, 

recrutar imigrantes para servir e estruturar o exército. Outro motivo para a abertura da imigração europeia estava 

ligado às questões sociais, ou seja, o branqueamento da população, pois como uma boa parte da população 

brasileira era composta por escravos africanos, o medo de uma revolta, como ocorreu no Haiti, povoava o 

imaginário coletivo das classes dirigentes. 
11

 O termo picada refere-se aos caminhos estreitos abertos no mato com facão, foice e machado (PETERS, 

2015). 
12

 Piccolo (1989), menciona que, a partir de 1858, a Fazenda Temerária situada na várzea do rio Caí, pertencente 

a particular, foi dividida em lotes e vendidos aos colonos. Cabe mencionar que, antes da regulamentação da Lei 

de Terras, no ano de 1854, pelo Decreto n. 1318 de 30 de janeiro, as áreas particulares poderiam ser 

denominadas de fazendas (IOTTI, 2003, p.7, apud PETERS, 2015, p. 56). 



27 

 

Vindos de regiões diferentes da Alemanha, esses grupos foram alocados em muitos 

pontos da Colônia como, por exemplo, na localidade de Linha Temerária, inserida no vale do 

rio Caí, que passou a receber imigrantes da Pomerânia (SCHMITZ, 1975). Como se pode 

observar no Mapa das Colônias do Vale do rio Caí elaborado no século XIX (Figura 1). 

 

Figura 1 - Localização da Linha Temerária, quando pertencia a um particular no Século XIX 

 

Fonte: ROCHE (1969). Sinalização da Linha Temerária (seta vermelha) pelo autor (2020). 

 

Conforme a figura acima, a Linha Temerária situa-se em uma área de várzea 
13

do rio 

Caí. As terras foram distribuídas em lotes estreitos e alongados, organizados em linhas 

horizontais e verticais, seguindo o curso do rio e as condições do relevo. O espaço é 

organizado com uma estrutura pela abertura de picadas e estradas, roças, construções de 

habitações em técnica enxaimel, espaço religioso como Igreja Católica e Luterana, Sociedade 

                                                           
13

 Terreno plano e extenso; planície ao longo do rio Caí. 
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(salão de festas ou clube), escola
14

, introdução de espécies exóticas de vegetação (carvalho 

europeu e pinheiro alemão). 

Pelo valor que lhe é atribuído, tais ações promovem uma relação existencial teórica e 

prática sobre o lugar, onde estão depositados os interesses individuais e coletivos, as formas 

de cultivo, as técnicas aplicadas, estradas, instalações etc., regidas pela formação econômica e 

cultural daquele espaço. Para Assmann (2011), o lugar apresenta memórias, que fazem parte 

da construção de espaços culturais da recordação. Ela afirma que o lugar é onde gerações de 

membros de um mesmo núcleo familiar nasceram e morreram. 

Nodari (2012) também reitera que cada grupo étnico tem saberes, habilidades e formas 

distintas de interagir com o ambiente e que suas ações alteram ecossistemas, com impactos de 

curta, média e longa duração. Para Berque (1998), Santos (2014) e Meneses (2002), a 

paisagem é simultânea, marca-matriz, dinâmica e transtemporal, que tem história, permeada 

nas inúmeras memórias dos atores sociais de cada lugar, que pode ser narrada. A paisagem 

nos oferece pista material que possibilita a compreensão de suas sucessivas transformações 

com o passar do tempo. 

A leitura da paisagem ao longo da Linha Temerária pode mostrar as diferentes e 

sucessivas maneiras de ocupação e tecnologias para a adaptação dos grupos sociais locais. Por 

meio de observações, o ambiente local apresenta um mosaico de informações tanto natural 

como cultural. Por exemplo, a mata nativa encontra-se, majoritariamente, nas áreas de declive 

onde não se praticava a agricultura ou ocupação. Já nas áreas próximas ao rio Caí, ou várzea, 

parte da vegetação original desapareceu para dar lugar ao povoamento.  

A presença dos imigrantes germânicos a partir de meados do século XIX transformou 

a paisagem por intermédio das suas manifestações culturais. Para Berque (1998), a paisagem é 

Marca-Matriz, pois apresenta um conjunto de formas e funções. Enquanto marca, ela 

apresenta, com base no período e contexto, a relação e o material físico depositado de uma 

sociedade. Como matriz, se apresenta de forma subjetiva conforme a percepção, valores, 

relações, experiências etc. Como a paisagem apresenta uma multiplicidade de leitura, a 

identidade moldada na paisagem da localidade disponibiliza informações que nos permitem 

perceber a ocupação do lugar, os espaços construídos e agenciados pelos seus habitantes, os 

                                                           
14

 No Parque Aldeia do Imigrante, em Nova Petrópolis, encontra-se a primeira escola da Linha Temerária. Ela 

foi reconstruída no parque, em 1985, com interesse de preservar o patrimônio e a memória. Considerada a escola 

mais antiga do município e denominada de Escola Comunitária, de 1875-1910, a instituição de ensino foi um dos 

pilares fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da localidade. Segundo Dreher (2014), a escola 

trazida pelos imigrantes tinha importância fundamental para o desenvolvimento do Brasil meridional. 
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saberes, modos e costumes introduzidos e aprimorados, e as modificações ocorridas ao longo 

do tempo naquela área rural. 

Rosendahl e Lobato Corrêa (2001) mencionam que em cada época, o processo social 

imprime materialidade ao tempo, produzindo formas/paisagens. As paisagens construídas e 

valorizadas da sociedade revelam sua dinâmica social e conformam lugares, regiões e 

territórios. A paisagem é a materialidade, mas é ela que permite à sociedade a concretude de 

suas representações simbólicas. Isso significa dizer que, toda intervenção e manifestação 

humana na paisagem acabam gerando elementos históricos e culturais que permitam conhecer 

e compreender determinado ambiente e seus habitantes. 

Segundo os pontos de amostragens, apresentado no mapa da figura 6, a paisagem 

analisada na Linha Temerária apresenta a descrição do mundo vivido dos seus habitantes. 

Este lugar é resultado da identidade coletiva que pode ser ao mesmo tempo forma, produto, 

processo e função que se apresentam com significados diferentes conforme o período 

histórico onde se articulam componentes naturais, econômicos, políticos, culturais e 

espirituais. O ser humano como protagonista no seu próprio tempo transforma o espaço 

segundo as suas necessidades, depositando nele suas características culturais, tanto a nível 

material como imaterial. 

O rio Caí era o principal agente transformador natural da paisagem até no início da 

colonização da localidade de Linha Temerária. O rio foi um dos principais caminhos para a 

localidade de São Sebastião do Caí (Figura 2). 

 

Figura 2 - Vista parcial do antigo Porto dos Guimarães, São Sebastião do Caí 

 

Fonte: Lopes (2016). 



30 

 

Ainda, sobre a figura 2, podemos visualizar no porto, um barco a vapor e mulas que 

eram utilizadas para transportar mercadorias até as colônias ou destas para as áreas urbanas. 

Percebe-se, também, que nesse momento o leito do rio estava baixo, sendo possível observar 

em suas margens. 

Segundo relatos
15

 de moradores da Linha Temerária, havia pontos de travessia por 

balsas o rio em épocas de cheia, era utilizado para transportar mercadorias como madeiras e 

produtos agrícolas de forma mais rápida e eficiente. Na figura 3 pode-se observar um 

carregamento de produtos vindos das colônias, que eram despachados para os centros 

urbanos. 

 

Figura 3 - Porto dos Guimarães, carregamento de mercadorias vindas das colônias 

 

Fonte: Brambatti (2013a). 

 

Na figura acima se visualiza uma movimentação no Porto dos Guimarães, carroças 

com muares e carregamento na embarcação a vapor. Os produtos agrícolas tinham como 

principal destino centros urbanos, como os mercados em Porto Alegre. 

Quando o rio estava baixo, as mercadorias eram transportadas por acessos estreitos e 

difíceis pela mata, às vezes, costeando o leito do rio, como mostra o antigo mapa de 1876 

(Figura 4). Entende-se que esses acessos eram corredores culturais, pois ligavam localidades e 

era por onde passavam colonos/produtores, caixeiros-viajantes (mascates) que levavam e 

traziam mercadorias e informações de outras regiões e lugares. 

                                                           
15

 Os relatos de alguns moradores sobre a utilização do rio Caí para transporte de mercadorias foram obtidos nas 

saídas de campo, no verão de 2018 e 2019. A troca de saberes ocorreu de forma informal, não houve entrevistas 

pré-estabelecida. 
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Figura 4 - Mapa de 1876 com as redes hidrográficas e as estradas coloniais 

 

Fonte: Brambatti (2013b). 

 

Na figura do mapa também é possível perceber, pelo tracejado vermelho, alguns 

acessos (trilhas) para as colônias da Serra, neste caso para a Colônia de Nova Petrópolis. 

Podemos, também, reparar na circulação por áreas mais elevadas e outra costeando o rio Caí. 

Diante disso, o recorte geográfico da Linha Temerária apresenta características 

ímpares devido ao seu patrimônio natural e cultural incorporado à paisagem do vale do rio 

Caí. Tais características podem ser observadas na formatação do relevo pelo rio Caí, com 

áreas de várzea e elevações com aproximadamente 600 a 750 metros, formação geológica da 

Serra Geral e do Botucatu, flora nativa
16

 diversificada entre as espécies açoita-cavalo (Luehea 

divaricata), louro-pardo (Cordia trichotoma), canjerana (Cabralea canjerana), cedro 

(Cedrela fissilis), ipê-amarelo (Handroanthus albus), guajuvira (Patagonula americana), 

canela-preta (Ocotea catharinensis), cocão (Erythroxylum argentinum), camboatá-vermelho 

(Cupania vernalis), araucária (Araucaria angustifólia) etc. 

A vegetação, além das espécies nativas, há também flora exótica como eucaliptos 

(Eucalyptus), pinheiro-americano (Pinus elliottii), pinheiro alemão (Cunninghamia 

lanceolata), carvalho europeu (Quercus robur) e plátanos (Platanus acerifolia). Por ser um 

                                                           
16

 Os nomes científicos das plantas foram extraídos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA). Disponível em: <https://www.embrapa.br/codigo-florestal/especies-nativas-para-recuperacao> 

Acesso em: 04 de out. 2020. 
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local de colonização predominantemente germânica, as espécies exóticas como o pinheiro 

alemão e o carvalho europeu podem, simbolicamente, estar firmando a identidade alemã dos 

moradores na Linha Temerária. 

Entre as espécies de árvores exóticas incorporadas à paisagem, o carvalho europeu 

possui um significado simbólico que possivelmente é desconhecido pelas atuais gerações, 

descendentes dos primeiros grupos de imigrantes que se instalaram nas paragens do interior 

de Nova Petrópolis. Se por um lado o carvalho é a lembrança e memória de uma paisagem 

familiar, por outro, ele é um símbolo de valores de uma história cultural multissecular e ponto 

de referência, conforme atesta Rambo (2004). 

Para Bublitz (2014), Candau (2014) e Weimer (1987), a reconstrução de um novo 

ecossistema na paisagem com a introdução de algumas espécies de plantas típicas europeias 

aclimatadas em solo brasileiro, era para produzir um ambiente semelhante em relação à terra 

natal. A memória e a identidade se concentram lugares, “lugares privilegiados”, quase sempre 

com um nome, e que se constituem como referências perenes percebidas como um desafio ao 

tempo. Os grupos sociais que ocupam um determinado espaço depositam seus conhecimentos 

e habilidades, com objetivo de criar cenários que lhe fosse familiar. 

A paisagem também é um patrimônio cultural material, pois nela encontram-se 

exemplares arquitetônicos como o colonial e o enxaimel, ambos os modelos resistindo ao 

tempo e as mudanças comportamentais dos moradores. Também encontramos na paisagem o 

patrimônio imaterial pelo dialeto, dança, culinária, religião (majoritariamente luterana e 

católica), nas brincadeiras e jogos. Entre as brincadeiras, destacamos a caçada ao Thiltapes, 

que estava ligada a um ser mitológico antigo, que foi trazida pelos primeiros grupos de 

imigrantes, como uma forma de interação “pedagógica” entre os habitantes da localidade. 

 

2.2  A LEITURA DA PAISAGEM: MARCA E MATRIZ DE BERQUE 

 

A proposta de leitura da paisagem teve um ponto de início e um para o final. Como 

trajeto utilizou-se um percurso de oito quilômetros de extensão pela estrada principal, ao 

longo da área de várzea do rio Caí. Foram identificadas Marcas potencialmente significativas, 

isto é, conjunto de elementos no ambiente que reconstituem aquele lugar. Após os estudos 

históricos de povoamento, procurei relacioná-los a cada elemento natural (geologia, curso 

d’água, vegetação etc.) que proporcionaram a construção daquele lugar. A leitura final, que 

descrevo em seguida, está carregada da minha Matriz, isto é, dos meus significados, do 
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emprego do meu olhar, das minhas experiências, estética e moral, conhecimentos, como 

aponta Berque. 

Observando uma imagem obtida por sensoriamento remoto da Linha Temerária 

(Figura 5) já é possível reparar as formas (morfologia dada pelos contornos do rio Caí, o 

morro, as encostas, a vegetação, os limites das propriedades ainda vestígio das linhas de 

colonização), as estruturas e funções (moradias, produção agropecuária). 

 

Figura 5 - Recorte de uma imagem de satélite da Linha Temerária 

 

Fonte: Mapcartas [2020]. 

 

A análise da paisagem pode ser percebida pelas formas de ocupação, o uso da terra as 

margens do rio Caí, modificações do espaço a partir da segunda metade do século XIX. 

Entre os elementos da cultura material expostos no ambiente encontram-se 

construções em técnica enxaimel e colonial, que datam a partir da segunda metade do século 

XIX, espaço para práticas espirituais, instituição de ensino, áreas de cultivo e criação de 

animais. Nos elementos fisiográficos ou ambientais, inclui-se a história geológica moldada 

pelo rio Caí, a geomorfologia e a geologia (formação rochosa basáltica e Botucatu), vegetação 

nativa e exótica. 

Na figura 6 encontram-se o traçado da caminhada realizada para a leitura da paisagem 

e os pontos (de 1 a 10) foram as paradas, onde foram apontadas as principais Marcas que se 
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destacam, sob o ponto de vista do professor-pesquisador, a partir de suas formas, estruturas e 

funções. 

 

Figura 6 - Mapa do itinerário da leitura da paisagem realizada na Linha Temerária 

 

Fonte: Elaborado por Mateus Reis, outubro de 2020. 

 

A seguir, no Quadro 1, será apresentado em cada ponto a descrição da leitura da 

paisagem. Esta decodificação está relacionada às minhas experiências e a história cultural do 

lugar, isto é, ligado à minha Matriz. 
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Quadro 1 - Leitura da paisagem na localidade de Linha Temerária, município de Nova Petrópolis/RS, verão de 2018 e 2019 

PONTO 1: INÍCIO DA CAMINHADA 

Coordenadas 29º20’01.07”S ; 51º09’46.22”O 

Leitura da Paisagem 

Trevo de acesso para a localidade de Linha Temerária, entrada pela BR 116. Área de várzea (forma) destinada à 

agricultura (plantação de milho e figo) (estrutura e função). Mata nativa nas encostas, com elevação aproximada entre 

300 a 650 metros. Sendo o ponto mais alto o Ninho das Águias, como se pode perceber na imagem central. A paisagem 

local apresenta um mosaico de informações onde estão os elementos humano e não humano. Uma paisagem 

humanizada que foi submetida por transformações culturais como abertura de estrada, plantações, assentamento 

colonial, lugar para práticas de esporte e lazer. 

Fotografias 

   

Estrada VRS 827, principal acesso 

para localidade da Linha Tmerária. 

Uma área de várzea, que tem como 

função as atividades agrícolas. Na 

imagem pode ser visualizado plantação 

de milho no lado esquerdo e uma 

elevação de 300 metros ao fundo. 

Na imagem pode-se observar o Ninho 

das Águias, que possui uma elevação 

de aproximadamente 650 mestros 

com vegetação nativa na encosta. O 

local é utilizado para práticas 

esportiva, lazer e cultural. 

Ao lado da VRS827, na área de 

várzea, há uma plantação de figo, um 

dos produtos que fomenta a 

economia local. Ao fundo, 

moldurando a paisagem  com sua 

forma, encontra-se parte do morro do 

Ninho das Águias.   
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PONTO 2 

Coordenadas 29º20’05.97”S – 51º10’08.45”O 

Leitura da Paisagem 

Neste local pode ser observada uma edificação em técnica enxaimel (estrutura), que data a partir da segunda metade do 

século XIX, próximo à estrada principal. Naquele lugar observa-se a pastagem e um pequeno pomar de frutas cítricas, 

que se encontra na várzea do rio Caí. Por ser um local situado no sopé do morro, o relevo possui declive (forma) com 

focos de afloramento rochoso basáltico. O ambiente apresenta as relações e interações culturais e naturais, Marcas, 

visivelmente expostas por anos de ocupação. 

Fotografias 

   

Na imagem pode-se obreservar um 

cercamento que separa o público do 

privado. Uma área de pastagem para 

gado ovino e, mais ao fundo, uma 

habitação em técnica enxaimel, que 

representa e marca a identidade dos 

primeiros moradores da localidade. 

A imagem apresenta, em primeiro 

plano, afloramento e fragmentos 

rochoso basáltico. Pode ser 

observado, também, uma área de 

pastagem e vegetação nativa. 

Pode ser observado na imagem, uma 

área cercada para pastagem de gado 

ovino, estrutura habitacional 

moldurada pela vegetação nativa. 
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PONTO 3 

Coordenadas 29º20’33.89”S; 51º11’13.92”O 

Leitura de 

Paisagem 

Neste ponto é possível observar a área várzea contendo pastagens próximas ao rio Caí. A função dessa área é destinada a 

pecuária, um dos elementos econômicos da localidade. A geomorfologia possui partes plana e elevada, tendo como formação 

rochosa o arenito Botucatu e vegetação nativa com espécies exóticas invasoras como o pinheiro-americano (Pinus elliottii).  

Fotografias 

   

Na imagem temos uma área de pastagem 

destinada a criação de gado vacum.Ao 

fundo, vê-se a mata ciliar nativa do rio 

Caí. 

Percebe-se na imagem uma elevação 

geologica de rocha sedimentar 

Botucatu. Esse tipo de rocha é 

popularmente conhecida na região 

como pedra de arenito ou grés. 

Ainda, visualiza-se vegetação exótica 

invasora, pinheiro-americano (Pinus 

elliottii), fixada na rocha. 

Elevação Botucatu com mosaico de 

vegetação exótica na base e nativa no topo.  
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PONTO 4 

Coordenadas 29º20’01.07”S; 51º09’46.22”O 

Leitura de 

Paisagem 

Neste ponto a paisagem contempla as múltiplas relações entre o humano e meio natural, com Marcas que representam o 

cultural e o econômico, evidenciando estruturas e funções. As estufas na fotografia a esquerda indicam um sistema moderno 

de cultivos de hortaliças, já as cercas e o galpão, além da presença do gado, mostram a pecuária. As formas configuradas 

pelos campos, encontrados na área de várzea do rio Caí e, no plano de fundo das fotografias, as matas e os morros com até 

700 metros de elevação. 

Fotografias 

   

Na imagem, pode-se visualizar área de 

várzea com pastagens, residência, 

estufas e grandes canteiros para o 

cultivo de hortaliças limitando-se com o 

rio Caí. O relevo apresenta várias 

formas, que vai de plano a ondulado. 

Nesta imagem, o local apresentado é 

destinado ao campo para criação de 

gado vacum. Percebe-se um galpão, 

que é utilizado para os animais e 

guardar equipamentos agrícolas. Ao 

fundo, encontra-se os morros e 

vegetação nativa.  

Área de campo para criação de gado 

vacum. Como percebe-se na imagem, o 

relevo do local apresenta forte declive, 

com elevaçaõ de até 600 metros 

evegetação nativa. 
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PONTO 5 

Coordenadas 29º21’22.01”S – 51º11’48.69”O 

Leitura da 

paisagem 

Naquele lugar há um conjunto de habitações em técnica enxaimel, edificadas a partir da segunda metade do século XIX, 

próximas a VRS 827. Essas Marcas no lugar são um registro, testemunho de um modo de produção e organização de origem da 

colonização alemã, que constitui a identidade do lugar.  

Fotografias 

   

Nesta imagem podemos perceber um 

conjunto de antigas habitações em técnica 

enxaimel que são Marcas evidentes da 

colonização germânica, que ocorreu na 

segunda metade do século XIX. Seu grau 

de integridade encontra-se regular, que 

serve mais de 120 anos como moradia. 

Observa-se nesta imagem um exemplar de 

habitação em técncia enxaimel, que 

mantem as caracterísitcas originais tipicas 

da cultura germânica na localidade. A 

estrutura apresenta os vigamentos de 

madeira que estão expostos e encaixados. 

Sua construção esta datada do começo da 

década de 1890. Era comum, na época, 

númerar as casas com o ano da sua 

edificação. 

Na imagem pode-se obeservar um 

antigo lugar de habitação. Uma 

estrutura em técnica enxaimel 

próxima a RVS827. Vestigíos da dela 

e da cultura germânica exposto na 

paisagem, que constitui um rico 

patrimônio mas que está desprotegido 

e aos poucos se perdendo 

(deteriorando). Um dos motivos que 

conduz para tal situação, pode estar 

ligado a modernização da zona rural. 

Transformando propriedades rurais 

em taperas. 
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PONTO 6 

Coordenadas 29º21’50.06”S – 51º11’55.43”O 

Leitura da 

Paisagem 

Local de interação e socialização de múltiplas experiências e conhecimentos (Marca). Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Pedro Beck Filho, fundada no ano de 1977 (forma). Atende estudantes dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, da 

localidade e de outras áreas do município de Nova Petrópolis. Por se localizar na área rural é denominada escola do campo 

(estrutura e função). 

Fotografias 

  
 

Neste conjunto de imagens visualizamos a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Beck Filho. O nome da instituição 

está relacionada a um antigo morador da lugar. Segundo a história local, o Sr Pedro Beck Filho era agricultor e uma pessoa 

muito ativa e comprometida com a localidade. Suas contribuições estão relacionadas na construção da igreja e da escola da 

Linha Temerária. Para a comunidade, essas instituições possuem funções importantissímas, pois servem para a construçao da 

parte espiritual e dos valores morais das familias. Essa forma de pensamento é muito comum nas áreas de colonizaçaõ alemã. 
 

 

 

 



41 

 

PONTO 7 

Coordenadas 29º22’09.55”S – 51º11’54.42”O 

Leitura da 

Paisagem 

As Marcas na paisagem daquele lugar são muitas, mas podemos destacar a habitação construída em técnica enxaimel e o arroio 

Paixão, um dos afluentes do rio Caí, ao lado da casa. Hoje a casa está confinada nas cercas, mas antigamente, não existia esta 

separação. 

Fotografias 

 
 

 

Observa-se nesta imagem uma habitação 

em técncia enxaimel, que encontra-se em 

bom estado de conservação. A cerca é um 

limitador entre o público e privado. Sua 

construção data do final do século XIX. É 

comum encontrar na localidade, 

propriedades com gramado e jardins bem 

cuidados, o que reforçam as Matrizes 

culturais dos moradores. 

Nesta imagem é possível observar o Arroio 

Paixão, o que dá nome a uma outra 

localidade próxima a Linha Temerária. 

Este arroio é um dos afluentes do rio Caí. 

Nota-se vegetação nativa ciliar e sua forma 

representa um “túnel verde”.  

Na imagem pode-se observar um 

recorte do Arroio Paixão, que têm as 

nascentes nas partes elevada da 

localidade. Nota-se que apenas em 

uma das margens tem vegetação 

ciliar. A falta de mata ciliar nos 

lembra que no passado as terras eram 

cultivadas até a borda do arroio. Essa 

Marca registra o tempo de ocupação 

do lote de terra. 
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PONTO 8 

Coordenadas 29º22’15.91”S – 51º12’12.91”O 

Leitura da 

Paisagem 

Fazendo parte do itinerário cultural, há uma antiga Sociedade (salão de festa) em arquitetura colonial, construída na primeira 

metade do século XX. Localiza-se próxima a estrada principal, pois as atividades desenvolvidas no local estavam ligadas as 

questões comerciais, sociais e culturais para quem passasse por lá. Conforme historiadores, quando se abria uma picada, no 

período de colonização, as primeiras estruturas que eram levantadas (construídas) eram a igreja (função religiosa), Sociedade 

(lugar para reunir-se), e a escola (lugar de ensino). 

Fotografias 

   

Neste conjunto de imagens pode ser visualizado a antiga Sociedade da localidade da Linha Temerária. Seu modelo arquitetônico 

apresenta características coloniais do século passado, com grandes janelas e portas que permitiam a entrada de mais 

luminosidade natural, arejamento e higienização no interior do imóvel. Na parte de cima, sótão, era destinado ao armazenamento 

de produtos e pequenos quartos. Sua estrutura está situada as margens da estrada principal da localidade em área de várzea de 

domínio do rio Caí. A Sociedade, era/é considerado um local importantíssimo para a vida em comunhão, ou seja, um local onde 

se promove festas, compra e venda de produtos diversos, lazer, cultura, articulações e discussões políticas, ponto de referência e 

informações para caixeiros e viajantes. 
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PONTO 9 

Coordenadas 29º22’19.79”S – 51º12’13.97”O 

Leitura da 

Paisagem 

Lugar reservados para as práticas espirituais, com “campo santo” no entorno (cemitério). Igreja luterana edificada em meados do 

século XX. Observa-se, também, no local uma antiga unidade habitacional, com estética eclética. 

Fotografias 

   

Na imagem aparece a Igreja Evangélica 

de Confissão Luterana no Brasil, 

edificada na primeira metade do século 

XX. Assim como a Sociedade e a escola, 

a igreja é uma das Marcas expressiva na 

paisagem. Devido a sua importância, é a 

coluna central da localidade, isto é, que 

uni os grupos sociais que interagem na 

Linha Temerária. Percebe-se na 

localidade uma forte religiosidade, que 

foi trazida pelos primeiros grupos sociais 

de origem germânica.  

Ao lado da igreja encontra-se o cemitério. 

Nesta imagem percebe-se um conjunto de 

lápides em pedra de arenito (grés) 

carregado de símbolos religiosos como a 

cruz, a guirlanda, flores, pequenas 

esculturas de anjos orando. Outra 

característica como Marca é o cuidado na 

organização do cemitério e dos túmulos. Os 

túmulos infantis ficam na parte de trás, 

equanto dos jovens e adultos estão mais na 

frente. Todas as sepulturas estão alinhadas 

o que mantém uma ordem e organização. 

Nesta imagem obeservamos uma 

antiga habitação mista, em alvenária e 

madeira, que data da primeira metade 

do século XX. A fachada do imóvel 

expõem um arquitetura estilo 

eclético, ou seja, a mistura de 

elementos arquitetônicos históricos. 

A estrutura localiza-se acima do nível 

da estrada.  
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PONTO 10 

Coordenadas 29º.37’37.04”S - 51º.20’.51”O 

Leitura da 

Paisagem 

Incorporada na paisagem da Linha Temerária, localizada a oito quilômetros de distância da BR116, encontra-se um exemplar 

arquitetônico em técnica enxaimel. Sua construção data do final do século XIX e sua estrutura interna eram divididas entre o 

público e privado. Servia como habitação e como uma venda de “secos e molhados”. A casa está localizada às margens da 

estrada, numa parte elevada próxima ao rio Caí. Os meios de apropriação do lugar revelam as Matrizes sociais e culturais dos 

moradores, ou seja, traços dominantes da origem alemã.  

Fotografias 

  
 

Nas duas fotografias apresenta-se uma habitaçao com estrutura arquitetônica em técnica enxaimel, um imóvel que representa a 

Matriz cultural dos moradores. Uma casa construída para funções comerciais e habitacional próximo a estrada, que foi projetada 

em terreno elevado por estar próxima do rio Caí e não ser danificada com as suas cheias. A casa possuí um sótão que era 

utilizado para guardar objetos pessoais e um porão para armazenar grãos, banha, alimentos, bebidas e ferramentas para os 

colônos da localidade. Incorporado a estrutura há uma escadaria contruída em pedra gres (arenito local) que serve para o acesso 

ao interior do imóvel. Percebe-se, por meio do desgaste nos degraus, que no passado havia grande círculação de pessoas no 

estabelcimento comercial. 
Fonte: Elaborado pelo autor com seu acervo fotográfico (verão de 2018 e 2019). 
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Como a Linha Temerária teve sua construção social europeia a partir do século XIX, 

inicialmente como fazenda particular e, após, reduto de colonização alemã, suas Marcas são 

visíveis e indissociáveis. É percebido na morfologia, nas transformações ocorridas no 

ambiente, nas evidências materiais como as casas em técnica enxaimel, casarões com estilo 

eclético, plantações, cercados, espaços religiosos, instituição de ensino etc. Esta espacialidade 

cultural apresenta um sentido de pertencimento para os moradores. Para Berque (1998), estas 

Marcas na paisagem são referências para os que habitam este local, pois se expressam e se 

organizam de acordo com seus padrões culturais. As Marcas e Matrizes que compõem este 

ambiente apresentam documentos históricos culturais, que são testemunhos dos primeiros 

grupos sociais de origem ou descendência alemã. A Matriz pode ser percebida por meio dos 

modos e costumes, a identidade expressada no dialeto, nas construções arquitetônicas, nas 

festas, na religiosidade, etc. 

A partir das minhas experiências e referências culturais, por fazer também parte de um 

núcleo familiar de colonos, que tem como meio de sobrevivência a agricultura, tenho minhas 

raízes na Matriz cultural alemã. Muita das minhas percepções, e até mesmo apontamento das 

Marcas, se referem a isso. A proximidade e olhar voltado para os elementos patrimoniais, que 

envolvem a cultura material, a cultura imaterial e natural descritos nas imagens, também estão 

entrelaçados com minha formação e profissão de professor de História. Portanto, a percepção 

que obtive da paisagem da Linha Temerária está ligada a minha educação formal e informal. 

Santos (2014) ressalta que a percepção que cada um tem sobre a paisagem depende da 

localização em que se encontra. Ainda, a apreensão do olhar de forma seletiva de determinado 

local está condicionada a realidade de cada pessoa, isto é, depende da sua formação 

educacional e base cultural. 

O professor – pesquisador, juntamente com seus pares, ao trazer essas percepções do 

lugar para a sala de aula, pode promover ações pedagógicas de forma interdisciplinar. Mas 

como promover? Como superar a dicotomia entre ensino e pesquisa? Como integrar as 

disciplinas? Entendo que, cada professor possui uma base cultural e formação distinta como a 

Ciências da Natureza, Linguagens, Matemática e Ensino Religioso. Ao se permitir numa 

imersão de um determinado lugar, o professor poderá observar pontos e elementos 

heterogêneos como formas, funções e estruturas na paisagem, que sejam relevantes e 

pertinentes, que façam sentido segundo a sua formação e Matriz cultural. Morin (2015) 

comenta que, o conhecimento fragmentado em disciplinas é ineficiente para promover 

ligações entre as partes e as totalidades. Precisa haver conhecimento que possibilite o ser 

humano conhecer os objetos em seus contextos e conjuntos. 
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Essa percepção diferenciada e fragmentada, desenvolvida por meio da análise daquele 

lugar, ao ser conectado e relacionado com outras experiências e percepções, possibilita o 

diálogo e relações com as disciplinas e a realidade local. A valorização e as conexões 

disciplinares que o lugar oferece, possibilita entrelaçar os conhecimentos, proporcionando 

reflexões, sentidos e compreensões do lugar ao estudante. Como educador, penso que é 

fundamental buscarmos alternativas e práticas pedagógicas eficientes, que garantam e 

promovam uma educação de qualidade. Uma educação que tenha significado e faça sentido 

para os estudantes. Era com isso, essa forma de pensar e a experiência conhecer aquele lugar 

pelas Marcas e Matriz, que eu contava para o próximo passo da pesquisa: o projeto com os 

estudantes da Escola. 

 

 

3 OS ESTUDANTES NUMA SALA DE AULA FORA DA ESCOLA: APRENDIZADO 

BASEADO NAS POTENCIALIDADES DO LUGAR 

 

Intervir com os estudantes em seu cotidiano por meio de temáticas, relacionadas ao 

seu “universo” envolvendo o conteúdo curricular, com exemplos reais, faz com que eles 

tenham melhor entendimento, discernimento do mundo que fazem parte. Atuando diretamente 

com os estudantes, buscou-se em cada momento ampliar nossos conhecimentos pelas trocas 

das experiências e vivências com aquele lugar. 

Sobre a qualificação do profissional da educação Caniato (1992) sinaliza que devemos 

estar cientes e refletir sobre a preparação profissional na área da educação, pois o bom 

professor deve expor todas as suas experiências, sua bagagem adquirida ao longo da sua 

formação. Ele deve promover a libertação intelectual e não um engessamento, pois precisa 

fazer uma ponte significativa entre as experiências espontâneas dos estudantes e conteúdo 

escolar. 

Assim, enquanto professor procurei pela prática pedagógica proposta aos estudantes, 

mostrar a importância da preservação do patrimônio natural e cultural, tanto local como 

regional. Sendo uma forma de manter a identidade dos grupos sociais que interagiram e 

interagem no mesmo ambiente. Esta sensibilização poderá contribuir para a formação de 

cidadão mais consciente sobre a preservação da cultura local, sem distinção, assim como na 

preservação do ambiente em qual habitam. 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, com o estudo proposto, utilizei como métodos 

encontros aleatórios no decorrer dos meses de agosto a novembro de 2019. As datas utilizadas 
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para desenvolver as práticas, seguiram o calendário escolar. Os dias foram organizados pela 

direção e supervisão, sem comprometer com mudanças bruscas a rotina dos estudantes. As 

datas foram organizadas no seguinte cronograma apresentado no Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Cronograma das atividades desenvolvidas com os estudantes em 2019 

Datas Atividades 

28 de agosto 

Reunião e apresentação da temática e proposta de trabalho aos 

professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Beck 

Filho.  

11 de setembro 
Reunião com a diretora e supervisora pedagógica com objetivo de 

alinhavar os períodos, dias e meses para realizar as práticas do projeto. 

18 de setembro 

1º encontro com os estudantes na sala de aula (1h e 40min). 

Explanação do projeto para as turmas do 7º, 8º e 9º ano do Ensino 

Fundamental. 

25 de setembro 

2º encontro com os estudantes na sala de aula (1h e 40min). 

Percepção e entendimento dos estudantes sobre a paisagem da Linha 

Temerária. 

09 de outubro 

3º encontro com os estudantes na sala de aula (1h e 40min). 

Roda de conversa: o próprio lugar como objeto de ensino e 

aprendizagem.  

16 de outubro 

4º encontro com os estudantes na sala de aula (1h e 40min). 

Experiências e percepções dos estudantes expressadas em desenhos 

contendo elementos bióticos/abióticos e antropogênicos. 

30 de outubro 
5º encontro com os estudantes: saída de campo (3h e 30min). 

(Re)descobrindo a Linha Temerária pela leitura da paisagem do lugar.  

06 de 

novembro 

6º encontro com os estudantes na sala de aula (1h e 40min). 

Relatos dos estudantes, suas experiências e aprendizados. Encerramento.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

 Cada etapa foi significativa, mesmo sendo por poucas horas (dois períodos cada), 

serviu de termômetro na preparação para a saída de estudos ou campo. Em cada encontro, me 

preocupei em situar a região dentro do seu contexto histórico, geográfico e social dos 

estudantes os quais estão conectados informalmente pelos conhecimentos compartilhados do 
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lugar, o que os torna protagonistas na produção de conhecimento por meio de suas 

observações, vivências e experiências. 

Na descrição que se seguirá, parto da proposta compartilhada com os estudantes, 

realizada no dia 18 de setembro de 2019. 

O dia estava nublado e com alta umidade. A paisagem da localidade de Linha 

Temerária estava coberta pela forte cerração e chuvisqueiro. Cheguei na escola por volta das 

9h30min. Os estudantes estavam no recreio, tomando chimarrão e apreciando músicas 

gauchescas devido as comemorações da Semana Farroupilha. Após o intervalo, desloquei-me 

até a sala, turma do 7º ano, organizei o material para apresentar. Neste momento chegou os 

estudantes do 8º e 9º ano. Aos poucos foram tomando lugar, um atrás do outro, menores na 

frente dos maiores. A diretora me apresentou e explicou o motivo da minha presença. Até este 

momento, estudantes e eu, apenas tivemos trocas de olhares, estávamos conversando em 

silêncio. Uma breve análise para percebermos até que ponto nós estávamos entusiasmados. 

A apresentação da proposta de trabalho durou aproximadamente dois períodos, 50 

minutos cada. No começo, todos estavam muitos quietos, na medida em que apresentava o 

projeto, fazia provocações referente a localidade. Questionava-os sobre suas percepções sobre 

o espaço onde interagiam como a escola, o lugar onde moram, perto ou longe, que mais lhe 

agradam na Linha Temerária, qual a importância da Linha Temerária para o município de 

Nova Petrópolis. Na Figura 7 é possível observar esse primeiro encontro. 

 

Figura 7 - Apresentação da proposta aos estudantes do 7º, 8º e 9º Ano 

 

Fonte: Autor (2019). 
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Aos poucos foram surgindo algumas respostas como a localidade é responsável por 

parte da produção de alimentos para a escola e comunidade, assim como para outros 

municípios da serra. Para os estudantes, a localidade tem um valor econômico devido a 

produção de hortaliças, frutas e legumes. 

A conversa começou a fluir, a timidez foi deixada de lado o que possibilitou para eu 

fazer novos questionamentos como: 

a) Quando começa ou começou a história da Linha Temerária? 

b) O meio ambiente no qual estou inserido sempre foi assim? 

c) Que mudanças ocorreram? 

d) Como percebo o espaço onde interajo com o(s) outro(s)? 

e) Quando observo a paisagem da Linha Temerária, o que chama mais minha 

atenção? 

f) Qual a importância do rio Caí? 

g) O que ele tem em comum com outros rios do mundo como os rios Tigre e 

Eufrates, rio Nilo, rio Hindu, rio Ganges, rio Huang He (rio Amarelo), rio Reno, rio Elba, rio 

Amazonas, rio São Francisco, rio Paraná, rio Uruguai, rio Jacuí, rio Taquari, rio Ijuí, rio dos 

Sinos? 

h) O que são elementos humanos e não humanos incorporados na paisagem da Linha 

Temerária? 

i) Quais costumes ainda se conservam? 

 

Para os estudantes, o entendimento sobre o rio Caí é que suas águas podem ser usadas 

para irrigação, já para a navegação é muito raso. Apesar de alguns moradores, os mais 

antigos, comentavam que havia épocas do ano que pequenas embarcações navegavam até 

certo ponto. Levavam e traziam mercadorias diversas. Sobre os costumes ainda preservam o 

bolão e bocha, mantêm-se o dialeto alemão, o Kerb
17

, as famílias ainda fazem cucas, 

bolachas, têm as danças típicas e brincadeiras. 

Quando apresentei o patrimônio arquitetônico do lugar, as manifestações foram 

automáticas. Percebi que sobre as edificações tinham mais afinidades e interesse. Vários 

comentários começaram a surgir. Certas casas serviram de salão de festa, comércio, moradias 

dos primeiros imigrantes que ocuparam a linha. Ao visualizarem as fotografias da igreja 

                                                           
17

 Compreendido como patrimônio cultural imaterial, o Kerb, faz parte de uma celebração religiosa. A festa pode 

estar associada ao santo padroeiro de uma localidade, assim como, numa inauguração da igreja local. A 

celebração, que envolve a confraternização entre os familiares, pode ser realizada no salão da comunidade ou nas 

próprias residências, que tem duração de até três dias. 
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antiga e interior dela, não imaginavam que era assim, pois nunca tinham visto a parte interna 

porque está há vários anos fechada. 

Mencionei que estes espaços possuem identidades, memórias. Nessa socialização de 

conhecimentos expusemos que o salão serviu como local de lazer, união entre os que 

frequentavam alianças matrimoniais, festas onde se misturava o sagrado e profano, e ainda um 

espaço para trocas culturais, pois como o salão localiza-se próximo ao acesso principal, 

grupos sociais podiam transitar entre São Sebastião do Caí e Caxias do Sul. Os estudantes 

entendem que, se preservam o patrimônio arquitetônico estão conservando parte das suas 

origens, identidades, memórias e história. 

O encontro do dia 25 de setembro de 2019 foi um dos mais interessantes. Quando 

cheguei à sala, os estudantes do 7º, 8º e 9º Ano, já estavam se organizando. Fiz então uma 

pergunta: “Quando observo a paisagem da Linha Temerária, o que mais chama minha 

atenção?”. 

Com explicações mais aprofundadas, alguns estudantes contribuíram durante minha 

fala. Conforme respondiam a pergunta e dentro das propostas de trabalho, organizei os 

estudantes por turma como apresentado no conjunto de fotografias nas figuras 8 e 9. 

 

Figura 8 - Organização das temáticas no grupo 

 

Fonte: Autor (2019). 
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Figura 9 - Estudantes em dinâmica em seus grupos 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Novas ideias começaram a surgir, tais como: produzir um livro de receitas das avós 

com dialeto germânico local e traduzido para o português; entrevistas com os mais idosos da 

localidade sobre as festas, brincadeiras, estudos do passado. 

Alguns que trabalham em casa com os pais, tendo como ofício a agricultura, 

descreveram para os demais sobre como trabalham, ferramentas utilizadas e os produtos que 

cultivavam na propriedade, tipos de plantas e animais. 

Nesta troca de conhecimentos, cada um agregando aquilo que conhece, perceberam 

que a localidade não é um lugar “isolado”, por meio de redes culturais, sociais, econômicas 

conectam-se e articula-se com outras regiões, que contribui, em maior ou menor escala, no 

crescimento coletivo dos moradores. 

A atividade proposta do dia 09 de outubro de 2019 estava relacionada com as 

temáticas oferecida no dia 25 de setembro. Cada turma ficou encarregada de trazer 

conhecimentos, modos e costumes, que ainda fazem parte do cotidiano dos moradores da 

localidade. 

O dia estava maravilhoso, com sol e céu azul, temperatura amena. Ao chegar na 

escola, por volta das 09h15min, percebi que ela estava decorada com balões e desenhos, e 

várias crianças interagindo no pátio. Tais atividades estavam ligadas a Semana do Dia das 

Crianças. Uma forma carinhosa de presentear e homenagear os estudantes. 
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Após o recreio, esperei os estudantes se dirigirem até a sala e se organizarem. Quando 

entrei na turma, todos já estavam organizados em fileira no fundo da sala. Desde os primeiros 

encontros os estudantes se sentavam assim, procurei mudar um pouco a didática. Pedi para 

fazer um círculo, prática que facilitou a dinâmica e interação com todos, como se percebe nas 

imagens das figuras 10 e 11. A partir dai fizemos um Brainstorm, que é uma técnica de 

exploração de ideias, visando à obtenção de um conjunto de pensamentos, conceitos, 

informações, pensamentos. Tudo foi registrado no quadro. 

 

Figura 10 - Roda de conversa para fazer o Brainstorm sobre a Linha Temerária. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 11 - Brainstorm da Linha Temerária. 

 

Fonte: Autor (2019). 
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Antes de iniciarmos com os trabalhos, ressaltei a importância da comunidade em 

participar das atividades das escolas. Socializar conhecimentos, que nem sempre estão nos 

livros didáticos. Também pontuei que ao longo dos anos as instituições de ensino estão 

mudando, saindo dos métodos tradicionais, isto é, livro didático e quadro. Hoje há várias 

maneiras de ensinar como usar o próprio lugar dos estudantes, onde há informações que 

podem ser trabalhadas nas diversas áreas do conhecimento. 

Feito esta breve introdução, partimos para alguns resultados. Os estudantes do 9º Ano 

trouxeram informações riquíssimas da localidade que ainda se conservam. Informações que 

envolvem a cultura material e imaterial praticadas pelos antigos moradores como o Kerb, 

jogam de bolão, festas religiosas, culinária, danças típicas da cultura alemã. Sobre o 

patrimônio arquitetônico, mencionaram um antigo armazém. O local servia para venda e 

trocas de mercadorias, pois nem sempre o morador tinha dinheiro. 

Os estudantes do 8º Ano abordaram as questões sobre o rio Caí. Segundo eles, o rio 

tem grande importância para o lugar porque impulsiona as atividades econômicas 

(plantações), extrativismo animal e lazer. Relataram que tem pessoas que praticam pesca 

artesanal e revendem os peixes, mesmo que seja em pequena quantidade. Mencionaram que as 

espécies pescadas na localidade é lambari (Astianax spp), piava (Leporinus ssp), cascudo 

(Hypostomus ssp.)e traira (Hoplias malabaricus). 

Além das plantações de hortaliças, legumes, que impulsionam grande parte da 

economia da Linha Temerária, há ainda uma área para extração de saibro para a construção 

civil, local utilizado há mais de três décadas pela mesma família. Sobre os métodos de cultivo, 

os estudantes do 7º Ano explanaram que, no passado se usava tração animal para cultivar a 

terra e colher os produtos. Hoje são poucas as propriedades que utilizam a força animal na 

lida da roça. Outro ponto, os estudantes mencionaram que anos atrás havia uma boa produção 

leiteira, mas devido ao baixo preço, fiscalização e normas de higiene, os produtores foram 

parando, não tinham mais lucro. Há também uma situação que colaborou para alguns pararem 

com a criação de gado leiteiro, foram as leis ambientais que proibiram animais em locais de 

nascente d’água, situação que deixou alguns proprietários insatisfeitos. 

O encontro do dia 16 de outubro de 2019 foi dividido em dois momentos. O primeiro 

destinou-se aos estudantes apresentarem seus trabalhos. O outro para assistir o documentário 

Walachai. 

Conforme as narrativas do dia 09 de outubro solicitei para eles desenharem algo que 

representasse a localidade, algo que fosse do seu interesse. Convidei os estudantes que 

relatassem estas experiências, o porquê daquele recorte da paisagem e o seu significado. 
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 Nesta etapa, de apresentar os desenhos, todos ficaram em silêncio, pois estavam inseguros. 

Mencionei que, estamos aqui para aprender, possuímos saberes, percepções e experiências 

distintas. Após, mais confiantes, começaram a se manifestar. Teve representações com 

elementos bióticos/abióticos (rio, solo, vegetação, sol, animais) e antropogênico (habitações, 

plantações; estradas, cercas, espaço para as práticas espirituais), conforme mostra a figura 12. 

 

Figura 12 - Apresentação dos desenhos sobre a localidade de Linha Temerária. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Concluída a parte das apresentações, passei para o segundo momento, assistir o 

documentário Walachai (2011), que aborda o dia a dia dos moradores de uma localidade de 

Morro Reuter, em que as pessoas falam um antigo dialeto alemão. Os moradores, no entanto, 

não possuem qualquer relação com a Alemanha, se identificando como brasileiro. A partir 

destas informações, fiz um breve relato do documentário conectando com a Linha Temerária. 

Explanei as possibilidades de pesquisa na localidade como o dialeto, modos, costumes, 

economia e patrimônio arquitetônico e natural, que pode ser registrado em forma de 

documentário ou publicação que poderá servir como material de divulgação do lugar, sendo 

uma forma de preservar a memória e identidade local. Finalizado as colocações, passamos a 

assistir documentário Walachai. 

À medida que o filme passava (Figura 13), alguns estudantes se identificavam por se 

tratar de um lugar que fala o dialeto alemão, assim como os hábitos, muito semelhante com os 

da Linha Temerária. 
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Figura 13 - Seção “pipoca” para assistir o documentário Walachai. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Quando terminou a seção, percebi nas manifestações orais dos estudantes certa 

nostalgia. Perceberam e relataram que no documentário há muitas características parecidas 

com deles. Alguns estudantes do 7º, 8º e 9º se manifestaram por meio de relatos escritos, 

dispostos a seguir no Quadro 3: 

 

Quadro 3 - Relato dos estudantes sobre o documentário Walachai. 

Estudante Ano Relatos 

A 7º “Já conhecia o Walachai, me identifico bastante!”. 

B 8º 
“Gostei muito do vídeo sobre o Walachai, eles tem muitas experiências 

parecidas com nós”. 

C 8º 
“Gostei, também, do vídeo do Walachai. O lugar era muito parecido 

com a Temerária em questões culturais”. 

D 9º 
“Me identifiquei muito com o curta Walachai, ele apresentou a vida das 

pessoas que vivem lá, e os costumes”. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Pela fala deles, avalio que como muitos moram na localidade e participam das 

atividades agrícolas, se sentiram representados pelas personagens do documentário, que são 

pessoas comuns, agricultoras, que possuem uma vida simples e satisfatória. 
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Antes de me despedir, combinamos o próximo encontro para 30 de outubro. Para este 

dia, um estudante do 9º Ano agendou uma visita na propriedade dos seus avós, Sr. Eguindo e 

Srª Enia, que residem na localidade há mais de 50 anos. Esse casal possui uma antiga casa 

comercial, conhecida como venda, e conhecem, portanto, boa parte da história local. 

No dia 30 de outubro de 2019 foi realizada a saída de campo, na localidade de Linha 

Temerária, com os estudantes do 7º, 8º e 9º Ano, da escola municipal Pedro Beck Filho. Nesta 

saída, ainda estavam presentes os professores de Geografia e Língua Alemã, ambos da mesma 

escola. 

No decorrer do trajeto, alguns estudantes do 9º Ano descreviam o dia a dia do lugar e 

do casal que se disponibilizou em nos receber, como representado na figura 14. 

 

Figura 14 - Saída de campo com os estudantes na localidade de Linha Temerária 

 

Fonte: Autor (2019). 

  

Quando chegamos próximo a antiga Sociedade (Figura 15)., os estudantes apontaram 

para uma marca na parede. A marca representa a última grande enchente que o local sofreu 

(Figura 16). Segundo eles, ela ocorreu em 2000 e alguns moradores perderam plantações e 

animais. Os estudantes não eram nascidos, mas as pessoas com mais idade relatam até hoje o 

acontecido. 
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Figura 15 - Antiga Sociedade, local de lazer, ponto de encontro e despedida do lugar. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 16 - Marca da ultima enchente na parede externa da antiga Sociedade  

(mancha escura, entre o chão e a janela) 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Continuando a caminhada (Figura 17), há cerca de 230 metros, depois da sociedade, 

chegou-se na propriedade do casal, Sr Eguindo e Srª Enia, que nos recebeu para mostrar a 

antiga casa comercial e contar um pouco sobre a história do local. Era perceptível a alegria 

dos proprietários, pois não imaginavam que os mais jovens ainda tinham interesse por objetos 

e história antigas. 
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Figura 17 - Caminhada em direção a propriedade do Sr Eguindo e Srª Enia. Ao fundo a 

Sociedade 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Os estudantes entraram primeiro, acompanhados pela proprietária da casa comercial 

(Figura 18). Eu continuei do lado de fora da residência, estava atento às narrativas do 

proprietário do imóvel. Quando perguntei sobre o antigo casarão, possibilidade de 

manutenção para abrir ao público, o dono demonstrou-se quieto, percebi em seus olhos 

lágrimas ao relatar que como possuem uma idade avançada não tinham como restaurar a casa, 

por não ter mais forças e também condição financeira. Mencionou que não sabe o que vai 

acontecer com a propriedade quando não estiverem mais vivos. 

 

Figura 18 - Antiga casa comercial de secos e molhados, na Linha Temerária. 

 

Fonte: Autor (2019). 
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Ao entrar na residência, a senhora proprietária já estava contando a história do lugar. 

Os estudantes estavam atentos a todas as informações (Figura 19). O casal relatou que ali 

funcionava uma venda a qual vendia de “tudo”, desde tecidos em metros até ferramentas. 

 

Figura 19 - Os estudantes escutando a Srª Enia contar a história daquele lugar. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Quando o colono não tinha dinheiro faziam trocas de mercadoria. Trocavam-se ovos 

por querosene, banha por farinha, ou seja, o que o agricultor não possuía realizava-se a troca. 

Tudo era anotado em pequenos blocos de papel. 

Sobre a banha, relataram que, como a região produzia uma boa quantidade a produção 

era destinada para uma empresa que refinava o produto, a Oderich
18

, localizada em São 

Sebastião do Caí. A banha
19

 era nosso “ouro branco”, tinha um valor considerável, comentou. 

Além desses relatos, mostraram os cadernos de anotações, contabilidade, cofre, balança de 

medida, louças e fotografias. Segundos os proprietários, a venda funcionou até a década de 

1960. Na figura 20 pode-se observar a parte externa da antiga venda de secos e molhados e os 

estudantes, depois das histórias e objetos que faziam/fazem parte do contexto histórico 

cultural da localidade, se despedindo com uma foto para guardar na memoria. 

                                                           
18

 Empresa de enlatados, fundada em 1908, em São Sebastião do Caí. 
19

 Segundo Sandra Pesavento (1983), o Rio Grande do Sul, foi um dos maiores produtores de banha, 

principalmente em áreas de colonização. Ainda, ganhou destaque após a 1ª Guerra Mundial, que alavancou para 

o mercado nacional e internacional. PESAVENTO, Sandra J. RS: Agropecuária colonial e industrialização. Porto 

Alegre. Mercado Aberto, 1983. 
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Figura 20 - Estudantes, Sr Eguindo e Srª Enia registrando por uma fotografia a memoria da 

visita a antiga Casa Comercial da Linha Temerária 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Outro ponto que chamou muita a atenção foi que, como falam o dialeto alemão, 

perguntei como era a situação deles e dos moradores da localidade no período do Estado 

Novo
20

, 1937-1945, de Getúlio Vargas. Segundo eles, foram anos difíceis, como muitos não 

sabiam se expressar em português, saiam pouco, tinham medo de haver alguém espionando. 

A Srª Enia, narrou um episódio sobre aquela época que não se podia falar o alemão. 

Relatou que, na época, veio uma mulher da localidade para comprar alguma coisa, mas antes 

de entrar no estabelecimento comercial foi atrás da venda e perguntou se não havia ninguém 

estranho. Como a cliente não sabia nada em português, não se pronunciava quando tinha 

pessoas estranhas, pois tinha medo de ser alguém do governo conferindo a rotina dos 

moradores. 

Outro relato foi sobre as enchentes, uma ocorrida no ano de 2000, a mesma que os 

estudantes mencionaram, e outra que ocorreu em 1940. Segundo a Srª Enia, a de 1940 foi bem 

violenta, provocou mais estragos. Naquele momento a situação era bastante complicada. 

Continuando o relato, ela também mencionou que o rio mudou de curso algumas vezes. 

No passado havia uma parte do rio denominado de Passo, local que tinha uma balsa 

para os moradores e viajantes cruzar o rio Caí e seguir para Caxias do Sul. Na Linha 

                                                           
20

 Estado Novo, período de nacionalização o qual Getúlio Vargas institui decreto proibindo outros idiomas. 

Endossando a lei no período da 2ª Guerra Mundial, quando o Brasil entrou na guerra. 
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Temerária circulam muitas pessoas, por estar no principal acesso, era um corredor de idas e 

vindas. 

Como nosso tempo estava findando, e o tempo anunciando chuva, nos organizamos 

para voltarmos à escola. Mas antes, tiramos uma fotografia para registro, como recordação e 

material de estudos disponibilizado na escola. Tais registros expressam as histórias do 

cotidiano, que muitas vezes, não estão nos livros, e histórias impressas na paisagem devido às 

mudanças naturais no espaço, com o decorrer das décadas. 

Esta saída de campo proporcionou valiosos aprendizados, narrativas locais expostas 

por distintas gerações. Uma teia de conexões entre passado e presente. Pessoas que ajudaram 

a formatar o lugar, depositando seus modos e costumes, que ainda conservam vivas em suas 

lembranças e memórias para poderem socializar com o(s) outro(s) quando se permite(m). 

Dessa forma, um pouco da vida do local foi dividia com o grupo de estudantes. O 

casal visitado, por meio de sua identidade e memórias, possibilitou um contato direto entre os 

estudos curriculares e a dinâmica dos fatos que modificaram o lugar. Entende-se também que, 

a antiga casa comercial, fazendo parte da paisagem como marca e matriz, era um ponto de 

encontro, onde havia trocas de informações e experiências dos moradores locais e dos que 

transitavam por ali.  

Os objetivos pedagógicos com esta atividade, as aprendizagens resultantes da 

interação e da percepção - individual e coletiva - dos estudantes, pode-se (re)contextualizar os 

saberes escolares. Percebeu-se que o local oferece práticas diferenciadas, novas percepções, 

experiências aos participantes, referente ao seu espaço de convivência e pertencimento. 

No dia 06 de novembro de 2019, ocorreu o encerramento das atividades. Neste dia, 

solicitei aos estudantes que relatassem suas experiências, pontos positivos, os nãos 

interessantes, o que foi novidade e o que já sabiam. Percebi que este foi o momento mais 

quieto, último dia de convívio entre eles e eu. 

Nem todos os estudantes estavam motivados para escrever. Sabiam e tinham 

compreensão da proposta do projeto, mas talvez por não fazerem parte da realidade do local, 

eles possuíam outras experiências de suas localidades e realidades do município. 

Na figura 21 mostra a interação dos estudantes e suas manifestações sobre o projeto no 

ultimo encontro com o professor.  
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Figura 21 - Momento dos relatos das experiências dos estudantes para o professor 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Depois de um mês de descobertas, conversas, relatos, percepções, leituras do lugar, 

esse momento permitiu fazer o fechamento deste proposito com eles e avaliar se os objetivos 

iniciais foram alcançados conjuntamente. 

 

 

3.1 RELATO DAS PERCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS NA LINHA TEMERÁRIA 

 

Pelos relatos dos estudantes (Anexo C), que neste período de um mês vivenciaram 

com o professor uma troca significativa de experiências e percepções, pude avaliar com mais 

concretude se a minha proposta a este estudo de fato comprovava minhas inquietudes. Mesmo 

alguns morando na localidade, não imaginavam a importância do lugar por fazer parte de sua 

rotina. Outros acrescentaram que o melhor momento foi à saída de campo. Foi nesta 

atividade, principalmente, que percebemos melhor os detalhes da paisagem (as Marcas e 

Matriz), os elementos humanos e não humanos, as riquezas que compõem o espaço de 

interação. 

Considerando a percepção de cada estudante envolvido e como forma de resguardar 

sua identidade, não mencionei seus nomes, apenas suas “vozes” em forma de relatos escritos, 

que se manifestaram da seguinte forma no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Relato descritivo dos estudantes sobre o projeto 

Estudante Ano Relato de sua experiência sobre o projeto 

A 7º 

“Silvio, eu aprendi algumas coisas com você, mas muitas coisas eu já 

sabia. Mas foi muito legal a sua presença. Gostei muito da saída de 

campo é uma das coisas que mais gosto”. 

B 8º 

“Gostei muito dessa experiência, aprendemos e compartilhamos nossos 

conhecimentos de uma forma diferente, apenas conversando aprendi 

muito mais e levarei pra vida toda. Adorei ver as fotos de famílias do 

professor Silvio. Gostei muito do vídeo sobre o Walachai, eles têm 

muitas experiências com nós. O que mais gostei foi da saída de campo, 

já conhecia a família moradora, mas conhecer melhor a casa, os 

documentos e a história da casa e da família é muito gratificante. Adorei 

nosso tempo juntos e agradeço por todos os conhecimentos trocados”. 

C 7º 

“Aprendi muitas coisas com nossos encontros, passeios aos arredores da 

escola para ver as casas, igrejas e o salão que os imigrantes construíram 

a muito tempo. É uma coisa muito boa estar dividindo conhecimentos e 

aprendizagens com você e os outros colegas. Quando nós fomos ver a 

casa e conhecer um pouco mais sobre ela, lembrei de quando fomos no 

1º Ano com a nossa turma. Apesar de eu não ter falado muito, captei 

bastante coisa que você falou. Muito obrigado por esse 1 mês de 

aprendizados. ” 

D 9º 

“Eu gostei muito de todos os encontros que tivemos com o Silvio, mas 

minha favorita foi a nossa saída de campo, pois tivemos diversos 

aprendizados. Infelizmente chegamos ao fim dos encontros, mas valeu 

muito a pena, pois aprendi muita coisa. Obrigada sor Silvio, pois graças 

a ti, comecei a perceber o quão especial é a nossa localidade. Obrigada 

por tudo!!” 

E 7º 

“Aprendi muito nesse 1 mês com você, aprendi coisas que eu não sabia 

como extrativismo da localidade e sobre casas antigas. O que eu mais 

gostei foi a nossa caminhada e a visita na casa antiga que era um 

armazém. ” 

F 9º 
“Gostei muito desse um mês, pois pudemos aprender coisas sobre a 

nossa comunidade, que nem nós que vivemos aqui sabíamos. Vimos 
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algumas paisagens presentes no local, e isso foi muito marcante para 

mim. Me identifiquei muito com o curta Walachai, ele apresentou a 

vida das pessoas que vivem lá, e os costumes deles. Mas, acima de tudo 

eu acho, foi a saída de campo que fizemos para a casa dos meus “avós”, 

que era uma casa de vendas, foi tão marcante pra mim, pois eu fui 

criado ali, e que eu tenho um carinho muito grande pela Ênia e pelo 

Eguindo, pessoas muito importantes para mim. Acho que foi bem 

produtivo para ambas as partes, e espero manter essa paisagem intacta e 

que a Linha Temerária, possa ser conhecida por todos. ” 

G 7º 

“Adorei ter um mês e meio de aprendizagens com você, não sou dessa 

localidade, mas gostei de aprender sobre ela. Lembro que no 1º Ano 

tinha ido aquela casa, não se lembrava de tudo o que tinha lá, porém 

adorei o passeio (mesmo com chuva). Espero te encontrar de novo, pois 

adorei aprender um pouco mais.” 

H 8º 

“O que mais gostei?! Gostei do dia do passeio, neste dia aprendi várias 

coisas que muitas pessoas que, digo, não tem oportunidades, mesmo já 

conhecendo. Ainda foi legal quando começou a chover! (KKKK).” 

I 7º 

“Eu aprendi mais sobre a localidade, sobre o verde. Gostei das 

caminhadas, pois vimos paisagens lindas junto ao rio Caí. Também das 

casas antigas e quando você falava sobre coisas que eu não sabia, mas 

agora sei. Você não só passou conteúdo, mas vontade de aprender sobre 

o assunto. E eles têm essa linda paisagem e não apreciam. Tudo isso 

que você fala eu compartilho em casa. E esse alto astral é muito 

contagiante e sei que nós somos “fechados” mas depois conversamos, 

socializamos. Já conhecia o Walachai, me identifiquei bastante. Várias 

histórias diferentes. Adorei te conhecer, obrigado por me fazer conhecer 

mais sobre a localidade. Também conhecemos um pouco sobre nossos 

antigos descendentes. E tudo bom para você e foi muito legal esse um 

mês aprendendo com você. ” 

J 7º 

“O que eu mais gostei, foi estudar a questão das casas antigas, a questão 

das paisagens e dos encontros com o professor Silvio, pois ele fez com 

que a gente visse está localidade com outros olhos. Podemos aprender 

mais sobre a localidade.” 
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L 9º 

“Gostei dos momentos de conversa. Aprendi muito mais do que já sabia 

sobre nossa localidade. O momento em que fizemos a saída de campo 

foi muito legal, pois conhecemos uma venda antiga e vimos outras 

coisas antigas neste caminho. Gostei de quando vimos o documentário. 

Resumindo, gostei de tudo. Que venham mais momentos assim.” 

M 9º 

“Eu gostei muito dos nossos encontros, pois aprendemos cada vez mais 

sobre nossa localidade. Você é uma pessoa incrível, tem um jeito muito 

legal de explicar, um baita corredor (KKKK). Eu também adorei 

conhecer aquela venda, pois lá encontramos coisas históricas de muitos 

anos atrás. O casal nos mostrou um cofre de 800 kg. Adorei correr da 

chuva e vi que nós temos um baita condicionamento físico.” 

N 9º 

“Aprendi muito neste um mês com você. O que eu mais gostei foi 

quando fomos até a casa da Enia e do Eguindo, para conhecer melhor a 

história da casa.” 

O 8º 

“O que eu mais gostei foi dos bate-papos quando você dava a sua visão 

dessa localidade e mostrava que aqui é um lugar ótimo, mais que temos 

que preservar. Pois, isso das culturas vai se perdendo aos poucos. Bom 

nesse tempo eu aprendi mais sobre essa localidade e aprendi muitas 

coisas que não sabia. Foi bom ver as trocas de aprendizagens entre 

professor e nós alunos. Ver o que cada um tem e saber dessa região. 

Obrigada por abrir nossos olhos ou os meus olhos, por essa localidade. 

Mostrar o quanto temos que aprender sobre nossa cultura e região. ” 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das escritas dos estudantes (2020). 

 

A partir de tais relatos dos estudantes avalio, finalmente, como foi gratificante esta 

experiência, pois durante um mês estivemos envolvidos num projeto para pensar as minhas 

praticas pedagógicas. Apresentar as potencialidades do lugar serviu de respaldo para que cada 

um demonstrasse suas experiências, conhecimentos, aspectos importantes, curiosidade por 

mais respostas sobre a Linha Temerária. Essa troca de experiência demonstrou que o 

professor como pesquisador, precisa perceber em cada um dos seus estudantes um universo de 

possibilidades que revela contribuições para o processo de ensino e aprendizagem. 

Estudar o local sob a perspectiva da leitura da paisagem, considerando as vozes e os 

relatos dos seus habitantes, proporciona resultados que contribuem para o melhoramento nas 

práticas do trabalho educativo. Como o processo de ensino e aprendizado é complexo, torna-
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se pertinente analisar, rever e (re)pensar as teorias pedagógicas com as práticas docentes. 

Quando a teoria pedagógica é ajustada, considerando as realidades dos estudantes, promove a 

construção de identidade de cada ser humano onde está inserido. Explorar e mostrar a 

importância do local onde o estudante interage, pode despertar auto reconhecimento, 

consciência crítica que envolve questões de preservação ambiental e cultural, pertencimento a 

um grupo étnico que possui conexões com outros. É nesta perspectiva que justifico refletir 

sobre a potencialidade do lugar alinhada com as propostas pedagógicas em sala de aula, isto é, 

a educação escolar associada à realidade cotidiana. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desse trabalho foi compreender as Marcas e Matrizes da localidade da 

Linha Temerária, assim como a importância do lugar para os estudantes da Escola Municipal 

Pedro Beck Filho. Para entender o lugar, a partir desta metodologia, enquanto espaço de 

pertencimento, socialização e interação com o outro e o ambiente, realizou-se observações, 

análises e reflexões sobre as formas material, imaterial e natural, que compõem e fazem parte 

do cotidiano dos moradores. 

Ao iniciar a caminhada na localidade, percebi por meio do patrimônio cultural, que a 

Matriz que se apresenta na paisagem, possui suas raízes na cultura alemã. Este primeiro 

momento de observação e reflexão, serviu como escopo para estruturar a pesquisa. Com o 

propósito de executar o trabalho e para que não ficasse apenas no papel, lançamos a proposta 

em âmbito escolar a fim de observar as manifestações dos estudantes sobre a percepção, os 

modos, costumes que possuem do lugar em que convivem. Como já mencionado, faço parte 

da rede pública de ensino, e tenho algumas inquietações sobre meu ofício, enquanto educador. 

Ao lançar esse desafio para os estudantes sobre a importância e (res)significado que a 

Linha Temerária tem pude perceber por meio das minhas experiências que o estudo da 

paisagem (leitura do lugar pela percepção) trabalhado em âmbito escolar se torna um recurso 

relevante no processo do ensino e aprendizado. Estudar o local de um determinado grupo 

social possibilita para a produção de saberes, tendo como finalidade a preservação da 

identidade, memória, modos e costumes, proteção ambiental, práticas de sustentabilidades, 

percepção do meio geográfico, a flora e fauna, significados e relações entre sujeito-ambiente. 

Para contemplar a pesquisa, a participação e interação dos estudantes foram de grande 

importância. O olhar sensível e o interesse de cada um sobre a localidade atribuem valores 

riquíssimos que podemos interlaçar, juntar o conhecimento pré-estabelecido e fragmentado. 

Esse método de interação com o outro, que possui uma bagagem cultural distinta, permite que 

compreendêssemos o seu universo e as suas matrizes. 

Como minha função, enquanto professor-pesquisador, devo promover a 

sensibilização, a reflexão, a preservação, a aplicação de conceitos que envolvem as questões 

patrimoniais culturais e naturais, a identidade, a memória, o meio ambiente, e a paisagem do 

lugar onde estão depositadas as matrizes dos grupos sociais. Incorporado a esse contexto, a 

análise da paisagem na localidade de Linha Temerária, município de Nova Petrópolis, pode 

nos mostrar as diferentes formas de ocupação e tecnologias para a adaptação dos grupos 

sociais no ambiente local, ocorrido há 190 anos. 
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Tal leitura do ambiente em espaço escolar, no qual o estudante está inserido, pode 

permitir que ele se reconheça no interior desse espaço, tornando-se protagonista do 

conhecimento que desperta e promove consciência histórica ambiental. Para isto, o professor 

deve facilitar e orientar, promover a reflexão sobre as relações sujeito/ambiente, escolhas e 

avaliações, possibilitando ações socioeducativas e a autoaprendizagem, fomentar os laços 

afetivos socioambientais ligados aos valores éticos, morais e espirituais. Consequentemente 

poderá contribuir na diminuição dos conflitos sociais, desequilíbrios ecológicos, consumo de 

recursos e esgotamento ético e moral. 

As escolas enquanto espaços públicos devem estar abertos aos saberes locais, com 

assuntos relevantes e do cotidiano do estudante o qual possa desenvolver aprendizagem 

significativa. A interação entre os conhecimentos tradicional e escolar pode promover o fim 

da dicotomia entre o local e o global. Cabe também a escola, como instituição transformadora 

do sujeito, reconhecer e valorizar a cultura local com possibilidades de incorporar no 

currículo escolar. O professor como mediador, não pode pensar apenas no conteúdo em si, 

precisa relacionar com a realidade do estudante e do espaço com o qual se conecta. Assim, 

sugere-se que estudos semelhantes a este, em que os professores possam trabalhar de forma 

coletiva e intervindo na observação e preservação da cultura local, possam permear a prática 

pedagógica escolar, uma vez que faz mais sentido na vida do aluno a aproxima-o do seu 

objeto de estudo, valorizando sua presença no local em que habita e coloca-o como 

protagonista não apenas de sua história, mas da história do local onde está inserido. 

Esta pesquisa trouxe uma possibilidade de estudo. Acreditamos que, com esse 

trabalho, longe de esgotar o assunto, sirva de incentivo para novos questionamentos e 

fomento às novas pesquisas a fim de construir significados mais duradouros tanto para os 

estudantes quanto para seu meio e para os conteúdos escolares. A educação, assim como a 

paisagem, não é estática, está sempre em transformação que possibilitam novos olhares, 

reflexões, sobre o outro e seu espaço onde está a sua identidade, suas Marcas e Matrizes. 
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APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

 

Como forma de atender uma das propostas do Mestrado Profissional em Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, de forma interdisciplinar, o produto final foi planejado e 

desenvolvido, com atributos para promover o aperfeiçoamento e consolidar a teoria com a 

prática do profissional. Neste sentido, surgiu a ideia de apresentar dois produtos que 

contribuem para a educação, conhecimento, desenvolvimento e reflexão referente às questões 

patrimoniais, sociais, culturais e naturais do município de Nova Petrópolis. 

Os produtos em formato digital correspondem a um livreto, da Serie Paisagem e 

Lugar, e outro, uma proposta de roteiro para caminhada disponível no Google My Maps. 

Ambos apresentam vários pontos selecionados da Paisagem da Linha Temerária, que 

identificam as Marcas do lugar e envolvem fotografias dos pontos onde se pode perceber o 

conjunto de formas, estruturas e funções que caracterizam cada parte observada. A proposta 

dos produtos dessa pesquisa procurou sinalizar, identificar e ampliar a divulgação e vocação 

da comunidade. 

O Google My Maps é um aplicativo que cria e edita mapas personalizados no celular 

de forma gratuita. Com ele é possível: criar novos mapas e editar aqueles que foram criados 

na Web ou em outro dispositivo; procurar lugares e salvá-los no seu mapa; adicionar um 

ponto no seu local atual ou em qualquer lugar do mundo; e, ver rotas e navegar para qualquer 

lugar salvo no mapa. 

Ao acessar ou baixar o livreto digital e/ou Google My Maps no celular ou computador, 

o usuário visualizará o recorte geográfico pesquisado e localizará os pontos selecionados, 

onde, ao clicar em cada um, apreciará as fotografias com descrições de cada setor, que 

envolve as Marcas que compõe a Paisagem, numa extensão de aproximadamente oito 

quilômetros, entre a BR 116 até uma antiga Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil 

(IECLB) 

Entre as diversas Marcas encontram-se o patrimônio histórico cultural como 

arquiteturas em técnica enxaimel e eclética, cemitérios, plantações, estradas, etc., um pequeno 

recorte do bioma Mata Atlântica, o rio Caí e o arroio Paixão, áreas de várzea, formação 

geomorfológica com elevações com mais de 600 metros, vegetação nativa e exótica. 

No tripé que compõe o produto, está a valorização da paisagem enquanto Marca e 

Matriz, a apreciação histórica, espiritual e identitária da comunidade, e alternativas 

metodológicas que podem ser abordadas em sala de aula envolvendo os aspectos 

socioambientais. Portanto, este material desenvolvido poderá fomentar a conscientização da 
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preservação do patrimônio natural e cultural, o turismo, as pesquisas socioambientais, a 

educação, etc. 

O público-alvo do material vai desde estudantes do ensino básico, até cicloturista, 

trilheiro, estudantes acadêmicos, turistas, viajantes, pessoas da localidade, setores públicos e 

privados. As imagens e informações disponibilizadas buscam valorizar, identificar, educar e 

conscientizar para a preservação ambiental e das manifestações culturais da localidade.  

Para a elaboração dos produtos foram necessárias saídas de campo na localidade com 

objetivo de analisar, fotografar, refletir e descrever as características e as nuances ambiental e 

cultural. Como há uma limitação temporal para findar o mestrado, mesmo realizado algumas 

imersões no lugar e levantamento bibliográfico, não foi possível expor a totalidade que 

envolve a Linha Temerária. De forma simplória, mas considerando as questões 

socioambientais, os produtos gerados  foram criados a partir de alguns critérios, que são: 

a) Utilizado em celular, computador pessoal ou tablets; 

b) Facilidade da localização da área e acesso; 

c) A organização e estética dos elementos culturais na paisagem; 

d) O grau de integridade e a identidade expressada no patrimônio arquitetônico; 

e) Valor histórico, cultural, espiritual e natural; 

f) Educação ambiental; 

g) Importância dos recursos naturais; 

h) Beleza cênica da paisagem natural; 

i) Viabilidade do recurso digital; 

j) Zero de custo e impacto ambiental. 

 

Esta proposta deixa claro que ambos os produtos se constituem numa ferramenta 

didática de fácil uso e compreensão da Paisagem da Linha Temerária. Por esse motivo, 

acredita-se que os materiais podem aproximar a localidade com grupos sociais externos, 

trazendo uma visão ampla das potencialidades naturais e culturais que o lugar oferece.  

 Como a localidade possui característica singular, gerando uma identidade própria do 

lugar, os produtos desenvolvidos objetivam alcançar um maior número de pessoas, não 

ficando restritamente no ambiente acadêmico, mas sim, torne-se presente nas instituições de 

ensino básico, locais públicos e privados. Sendo uma forma de contribuir, pensar e promover 

a educação patrimonial e ambiental. 
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1) Mapa digital do Google My Maps 

 

No mapa digital cada ícone selecionado, que compõem o itinerário cultural, quando 

acessado, apresenta uma imagem do ponto (fotografias) com informações, que envolve a 

localização, o patrimônio cultural e natural, a fauna e flora, setores econômicos, espaço 

religioso, de esporte e lazer. Em formato didático, as descrições de cada lugar contribuem 

para a educação, conscientização, valorização e preservação da localidade de Linha 

Temerária.  

 

Título do mapa: Pelos Caminhos da Linha Temerária: Lendo as Marcas na Paisagem. 

 

Descrição: Área de estudo socioambiental sobre a Linha Temerária, Nova Petrópolis/RS 

 

Link de acesso: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1fhOz_pwg2M704NvFAmbjny6-

pdeSnmnb&ll=-29.35664056996948%2C-51.19183125&z=13 
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2) Livreto da Serie Paisagem e Lugar 

 

O livreto intitulado “Caminhando pela Linha Temerária. Um Convite a Leitura da 

Paisagem”, deverá ser divulgado inicialmente pelas mídias sociais da Escola, entre os 

estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Beck Filho. A proposta é de 

divulgar em mais canais, como site da Prefeitura de Nova Petrópolis, na Secretaria de 

Educação do Município. Pretende-se também propor um curso de formação ou palestras para 

professores da rede publica, partindo desse livreto, a fim de construir novos caminhos que 

possam cada vez mais divulgar essa prática pedagógica entre meus pares. 
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ANEXO A - LOCALIZAÇÃO DA LINHA TEMERÁRIA, QUANDO PERTENCIA AO 

MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. MAPA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, 1870 

 

 

Fonte: Mapas, fotografia e genealogia. Disponível em: 

<http://heuser.pro.br/showmedia.php?mediaID=749> Acesso em: 07 de jul. de 2020. 
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ANEXO B - REPORTAGEM SOBRE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL PEDRO BECK FILHO 

 

 

Fonte: Jornal a Ponte, 2 de agosto de 2017. 
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ANEXO C - RELATANDO AS EXPERIÊNCIAS: PERCEPÇÃO E COMPREENÇÃO 

SOBRE A LINHA TEMERÁRIA 

 

Relato do estudante A, 7º Ano 

 

 

Relato do estudante B, 8º Ano 
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Relato do estudante C, 7º Ano, 

 

 

Relato do estudante D, 9º Ano 

 



81 

 

Relato do estudante E, 7º Ano. 

 

Relato do estudante F, 9º Ano. 

 



82 

 

Relato do estudante G, 7º Ano. 

 

 

Relato do estudante H, 8º Ano. 
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Relato da estudante I, 7º Ano. 
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Relato da estudante J, 7º Ano. 

 

Relato da estudante L, 9º Ano. 
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Relato do estudante M, 9º Ano. 

 

 

Relato da estudante N, 9º Ano. 
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Relato da estudante O, 8º Ano. 


