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Resumo:
Pretendemos neste trabalho abordar algumas considerações a respeito do Projeto de 
Pesquisa de Mestrado que vimos desenvolvendo no Programa de Pós-Graduação em 
História da Universidade Federal de Santa Maria (PPGH, UFSM), na linha de pesquisa 
Memória e Patrimônio, intitulado: A formação do município de São Miguel das Missões 
e os usos do patrimônio histórico nas décadas de 1970 e 1980** o qual conta com 
financiamento CAPES/DS. Neste artigo buscamos analisar as disputas políticas, sociais 
e econômicas que ocorreram durante as décadas de 1970 e 1980 envolvendo o pa-
trimônio histórico do período reducional jesuítico-guarani em São Miguel das Missões. 
No referido período, diversos eventos e ações foram promovidos na região buscando 
reforçar a existência de uma identidade regional, baseada nos elementos do passado 
jesuítico-guarani. Neste momento, São Miguel, sendo ainda um distrito do município 
de Santo Ângelo, por abrigar os resquícios da antiga redução de São Miguel Arcanjo 
ganhou destaque e visibilidade, tendo vivenciado grandes eventos que impulsionaram 
os sujeitos do lugar a buscar a emancipação político-administrativa. Neste processo 
explicitam-se conflitos envolvendo o os patrimônios históricos locais, os quais foram 
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utilizados como instrumentos na composição de discursos. Para o desenvolvimento do 
trabalho utilizamos como fonte de pesquisa dois jornais do município de Santo Ângelo, 
bem como, documentos oficiais referentes ao mencionado processo.

Palavras-chave: Patrimônio; São Miguel das Missões; Missões jesuítico-guarani; Iden-
tidade.

Abstract:
In this paper we intend to address some considerations regarding the Master’s Research 
Project that we have been developing in the Post-Graduation Program in History of 
the Federal University of Santa Maria (PPGH-UFSM), in the research line Memory and 
Heritage, entitled: Formation of the municipality of São Miguel das Missões and the 
uses of historical patrimony in the 1970s and 1980s,** which has CAPES/DS funding. 
In this article we seek to analyze the political, social and economic disputes that occur-
red during the 1970s and 1980s involving the historical patrimony of the Jesuit-Gua-
rani period in São Miguel das Missões. In that period, several events and actions were 
promoted in the region seeking to reinforce the existence of a regional identity, based 
on the elements of the Jesuit-Guarani past. At the moment, São Miguel, being still a 
district of the municipality of Santo Ângelo, because it sheltered the vestiges of the old 
reduction of São Miguel Arcanjo gained prominence and visibility, having experienced 
great events that impelled the subjects of the place to seek the political-administrative 
emancipation. In this process, conflicts involving the local historical heritage are explai-
ned, which were used as instruments in the composition of speeches. For the develop-
ment of the work we used as source of research two newspapers of the municipality of 
Santo Ângelo, as well as, official documents referring to the mentioned process.

Keywords: Patrimony; São Miguel das Missões; Jesuit-guarani missions; Identity.
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inTrodução

São Miguel Arcanjo foi uma redução da Província Jesuítica do Paraguai, 
surgida a partir do ano de 1687, compondo o que, mais tarde, se conven-
cionou chamar de Sete Povos das Missões Orientais. O próspero povoado 
missioneiro, assim como as demais reduções, teve a sua decadência a par-
tir do Tratado de Madri (1750), quando iniciaram-se diversos conflitos entre 
guarani-missioneiros e tropas luso-espanholas. No século XIX a região per-
maneceu sob forte instabilidade, vivenciando diversos conflitos que marca-
vam a luta pela definição das fronteiras dos novos Estados-nacionais que sur-
giam. Estes conflitos foram responsáveis pela ruina do projeto reducional, das 
edificações e povoados missioneiros, bem como, pela morte de milhares de 
guarani-missioneiros. Até o início do século XX estas edificações enfrentaram 
abandono e depredações.

Foi no início do século XX, apenas, que as autoridades passaram a voltar a 
atenção para as edificações do período reducional em território sul-brasileiro. 
Durante a década de 1920 as primeiras ações de preservação foram adotadas 
por parte do governo do estado do Rio Grande do Sul, que tornaram as ruinas 
do povoado de São Miguel Arcanjo como o primeiro patrimônio histórico do 
estado, passando a responsabilidade de preservação deste ao governo federal 
nas décadas de 1930 e 1940. Tendo sido em 1982, o sítio arqueológico de 
São Miguel Arcanjo, declarado patrimônio Histórico e Cultural da Humanida-
de pela UNESCO.

Nas décadas de 1970 e 1980 a região das Missões1 vivenciou um contexto 
de crise no econômica e agrícola. Neste período autoridades e lideranças in-
telectuais voltaram o olhar para os elementos do passado reducional contidos 
no território da região, apropriando-se destes, ressignificando-os e incorporan-
do-os à cultura regional. Este movimento cultural buscou criar uma unidade 
identitária regional baseada nos elementos do lugar (Pommer, 2009). 

Neste contexto São Miguel, município que abriga o sítio arqueológico em 
melhor estado de conservação dos sete antigos povoados ganhou destaque, 
tornando-se o principal atrativo turístico regional, através das ruínas da igreja 
da redução de São Miguel Arcanjo. Porém, neste período, o lugar era ainda 
distrito do município de Santo Ângelo, estando submetido a legislação e as 
ações deste. Santo Ângelo por sua vez promovia e destacava seu distrito, bus-
cando desenvolver o setor turístico, almejando desenvolvimento econômico 
através deste. Diante disso os indivíduos do lugar passaram a buscar a eman-

1 A região das Missões se caracteriza por ser uma área histórica no território do Rio 
Grande do Sul. Por ter sido uma área de instalação de Reduções Jesuítico-Guarani, 
apresenta um grande número de sítios arqueológicos e um conjunto de artefatos 
histórico-culturais relacionados ao período reducional (Pinto, 2009: 15).

pp. 369-382.



382

cipação político-administrativa de São Miguel, em um processo complexo 
diante do contexto regional de surgimento de um movimento identitário, e do 
contexto nacional de um governo ditatorial. Em nossa pesquisa de mestrado 
desenvolvida no PPGH/UFSM procuramos compreender este processo, bus-
cando entender as maneiras como o patrimônio histórico do lugar foi utilizado 
neste processo e os conflitos que o envolveram. Neste trabalho buscaremos 
realizar algumas considerações sobre o que já foi apontado através da pesqui-
sa, e os caminhos que pretendemos percorrer.

O patrimônio é, conforme (Prats, 1997: 20) uma invenção e uma constru-
ção social, um artifício criado por alguém, em algum lugar e momento, para 
atender a determinados fins, é historicamente variável, de acordo com novos 
critérios e interesses que determinem novos fins em novas circunstancias. Par-
timos deste pressuposto para tentar analisar os conflitos políticos, econômicos 
e sociais que envolveram o patrimônio histórico em São Miguel das Missões 
nas décadas de 1970 e 1980. Compreendendo que o patrimônio é eleito, 
ressignificado e apropriado socialmente de maneira a gerar discursos, que são 
sempre instrumentos do poder. 

Podríamos decir, pues que ninguna invención adquiere autoridad hasta que 
no se legitima como construcción social y que ninguna construcción social 
se produce espontáneamente sin un discurso previo inventado (ya sea en 
sus elementos, en su composición y/o en sus significados) por el poder, por 
lo menos, repito, por lo que al patrimonio cultural se refiere (Prats, 1998: 64).

A memória coletiva é uma representação construída por um grupo em 
cima de recordações e esquecimentos, buscando elementos comuns que as-
segurem o processo de identificação do grupo, produzindo uma imagem que 
o grupo produz de si para diferenciar-se do outro. Por sua vez o patrimônio 
constitui-se enquanto lugar de memoria, espaço de recordação, um instru-
mento da memoria e da identidade do grupo. “A reivindicação patrimonial se 
pensa a si própria como um elemento do patrimônio, ela é considerada como 
um investimento identitário a ser transmitido (...)” (Candau, 2012: 159).

Não há busca identitária sem memória e, inversamente, a busca memorial é 
sempre acompanhada de um sentimento de identidade, pelo menos indivi-
dualmente. (...) A memória coletiva, como a identidade da qual ela é com-
bustível, não existe se não diferencialmente, em relação sempre mutável 
com o outro (...) (Candau: 2012: 19).

Em um período de crise em que há necessidade de criar coesão social e 
buscar alternativas econômicas o missioneirismo surge construindo a ideia de 
identidade coletiva dos sujeitos a partir dos elementos do passado colonial 
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presentes na região, cria-se um mito fundador regional, e estabelecem-se os 
elementos e as bases para a criação de uma identidade regional: “A memó-
ria, por outro lado, é considerada crucial para a coesão social, e cultural da 
sociedade, todos os tipos de identidade dependem dela. Uma sociedade sem 
memória é uma anátema” (Huyssen, 1942: 157).

Criou-se um mito fundador regional, e estabelecem-se os elementos e as 
bases para a criação de uma identidade regional. Desta forma os patrimônios 
históricos do período reducional, que por muito tempo permaneceram aban-
donados passam a serem ressignificados, preservados e amplamente publici-
zados. 

Para lidar com as incertezas e fragmentações postas pelo contexto de crise 
da década de 1980, algumas comunidades da região das Missões foram 
persuadidas a buscar no passado, tido até então como sinônimo de ruina e 
decadência, as certezas que a evocação dos mitos de origem e seus referen-
ciais de eras de ouro trarão para o enfrentamento da realidade (Pommer, 
2009: 30).

A criação de uma identidade regional buscou de certa maneira atender 
a dois propósitos, primeiramente diferenciar-se no contexto estadual, como 
uma região que possui uma identidade diferenciada, materializada através dos 
patrimônios históricos do lugar, constituindo-se desta forma em um roteiro tu-
rístico atrativo, buscando desenvolvimento econômico através deste setor. Em 
segundo lugar a construção da identidade missioneira buscou melhorar a au-
toestima da população, através da consagração heróis e mitos fundadores do 
período reducional, passou-se a atribuir aos sujeitos do lugar o status de her-
deiros de uma heroica saga e guardiões dos patrimônios históricos da região.

O missioneirismo surge em um período em que configura-se uma neces-
sidade geral de afirmação de identidades locais e regionais. Este processo de 
busca por afirmação de diversos grupos identitários que inicia-se na década 
de 1980 e intensificasse na década de 1990 vai ocasionar um aumento sem 
precedentes na quantidade de bens tombados como patrimônio. A patrimo-
nialização vai atingir níveis jamais alcançados, pois, ao tentar afirmar-se cada 
grupo identitários vai desempenhar um esforço máximo em salvaguardar os 
patrimônios que representem os elementos identitários do seu grupo, pois 
estes constituem-se como instrumentos de afirmação e de legitimação. “Nossa 
sociedade não teme mais submergir no passado, mas perde-lo. (...) É preciso 
‘tudo conservar’, correndo o risco de desnaturalizar aquilo que pretendemos 
salvar” (Candau, 2012: 190).

Por muito tempo o Estado-Nação fabricou uma noção de identidade cul-
tural nacional que infligia a seus cidadãos referenciais histórico-culturais. Neste 
processo uma pluralidade de culturas acabavam deslegitimadas. Porém a mo-
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dernidade trouxe a perda das grandes memórias explicativas, da capacidade 
de organizar o mundo e de um princípio explicativo único, desconstruindo va-
lores criados na busca pela afirmação das identidades nacionais. Desta forma 
surgem grupos reivindicando a afirmação de identidades regionais, étnicas, 
de gênero, dentre outros. “Na ausência de grandes memórias organizadoras, 
cada indivíduo torna seu próprio caminho e isso resulta em memórias frag-
mentadas” (Candau, 2012: 183).

Este movimento identitário regional foi responsável pela apropriação das 
edificações do período reducional enquanto patrimônios, e também criou no-
vos artifícios de rememoração do passado. O espetáculo Som e Luz, criado 
em 1978, é um grande exemplo, nele, através de técnicas artísticas e efeitos 
audiovisuais buscava-se atrair a atenção do turista e reforçar o entendimento 
do passado reducional jesuítico guarani como formador do lugar. Segundo 
García Canclini (2000: 162) “a teatralização do patrimônio é o esforço para 
simular que há uma origem, uma substância fundadora, em relação à qual 
deveríamos atuar hoje”. Quando os artifícios existentes não foram suficientes 
para acionar a lembrança, novos foram criados, buscando novas formas de 
acionar a memória.

Entender as relações indispensáveis da modernidade com o passado requer 
examinar as operações de ritualização cultural. Para que as tradições sirvam 
hoje de legitimação para aqueles que as construíram ou se apropriaram 
delas, é necessário coloca-las em cena. O patrimônio existe como força po-
litica na medida em que é teatralizado: em comemorações, monumentos, 
museus (García Canclini, 2000: 162).

Dos sete antigos povoados missioneiros localizados em território brasileiro, 
São Miguel era o que se encontrava em melhores condições naquele perío-
do, contando ainda com algumas edificações do período reducional, porém o 
que mais chamava a atenção era a fachada da antiga igreja. Além da fachada 
uma cruz de dois braços, cuja origem não se sabe ao certo, foi colocada nas 
proximidades do museu, criado em 1940 no parque arqueológico. Estas duas 
imagens, a fachada e a cruz, logo tornaram-se o símbolo da região estampan-
do jornais, revistas, livros, panfletos e materiais de divulgação turística. Desta 
forma, São Miguel, através do seu parque arqueológico, tornou-se o símbolo 
do missioneirismo e de representação imagética da região missioneira.

Como mencionamos anteriormente, conforme Candau (2012: 159) a 
identidade se constrói em cima da relação dos sujeitos com o “outro”. O que 
motiva um grupo construir uma imagem de si é a preocupação em diferenciar-
se do outro e em construir um elemento de coesão do seu grupo que o dife-
rencie de outros grupos. Desta forma a imagem 1 demonstra a representação 
que os sujeitos da região produziram sobre o seu grupo identitário, é a manei-
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ra como os a população, os indivíduos e as lideranças da região das Missões 
encontraram para diferenciar-se das demais regiões do estado. 

Não há identidade em si, nem mesmo unicamente para si. A identidade 
existe sempre em relação a uma outra. Ou seja, identidade e alteridade 
são ligadas e estão em uma relação dialética. A identificação acompanha a 
diferenciação (Cuche, 1999: 183).

Neste processo de construção de uma identidade regional um fator nos 
chama muito a atenção, o fato da região das Missões ter recebido um intensa 
colonização no final do século XIX, e início do século XX, de descendentes 
de imigrantes italianos, alemães e poloneses, que somaram-se às populações 
luso-brasileira, indígenas e afro-descendentes, que já povoavam o território. 
Estes novos grupos que passaram a habitar o lugar trouxeram novos hábitos, 
costumes e tradições, que foram silenciadas pelo missioneirismo, pois este 
ressaltava apenas os elementos referentes ao passado reducional na região. 
Este aspecto nos faz lembrar que a memória é construída em cima de esque-
cimentos, estes são extremamente 
necessários para a consolidação das 
memórias (Huyssen, 1942: 157).

Pertinente para a compreensão 
do nosso objeto de estudo, e também 
para a compreensão da construção 
das identidades culturais pelos gru-
pos, está o conceito de negociação 
apontado por Peter Burke (2003). A 
construção de uma identidade impli-
ca em negociação, negocia-se com 
o passado buscando selecionar o 
que deve ser considerado elemento 
representativo do grupo. Negocia-
se com o passado também para es-
colher o que deve ser “esquecido”. 
Os elementos do passado são acio-
nado apenas quando estes servem 
para afirmar e legitimar a unidade do 
grupo, para tanto muitos elementos 
necessitam serem esquecidos, este 
processo de negociação entre o que 
deve ser lembrado e o que deve ser 
esquecido é fundamental para enten-
dermos os motivos que levam aos 
silenciamento de certos aspectos do 
passado. Fonte: Tribuna Regional, 10.12.1983.

Imagem 1. Frente do parque arqueo-
lógico, em destaque à frente a cruz de 

dois braços e ao fundo ruinas da redu-
ção de São Miguel Arcanjo no 

ano de 1983.
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O conceito de negociação em particular se tornou cada vez mais popular 
em estudos culturais em varies contextos. No nível microcósmico, tem sido 
usado para analisar as discussões entre pacientes e médicos a respeito das 
doenças: conversas que levam os dais lados a revisar seus diagnósticos ori-
ginais. No nível macrocósmico o termo tem sido empregado para analisar o 
diálogo entre dois sistemas intelectuais, o da elite e o popular, por exemplo. 
E frequentemente empregado em analises de etnicidade porque expressa 
consciência da multiplicidade e da fluidez da identidade e o modo coma ela 
pode ser modificado a ou pelo menos apresentada de diferentes modos em 
diferentes situações (Burke, 2003: 48).

Desta forma compreendemos a complexidade do período em que nos pro-
pomos a desenvolver a pesquisa, compreendendo que na região das Missões 
do Estado do Rio Grande do Sul, nas décadas de 1970 e 1980, as ações políti-
cas, econômicas e sociais precisam ser analisadas como também influenciados 
pelo movimento identitário regional, o missioneirismo. São Miguel tem parti-
cipação fundamental neste processo, em vista disso seu processo de emanci-
pação político-administrativa tornou-se complexo, exigindo uma investigação 
ampla, que elucide os aspectos econômicos, sociais, políticos, os conflitos, o 
papel das lideranças locais, a ação dos órgãos públicos e a ação de setores 
privados, para que possamos compreender como o patrimônio foi utilizado 
naquele período e naquele contexto. 

Fonte: Jornal das Missões, 10.12.1983.

Imagem 2. Fachada das ruinas da igreja da antiga redução de São 
Miguel Arcanjo. 
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“são miguEl, paTrimônio da HumanidadE”, mas ainda disTriTo dE sanTo 
ÂngElo

Com a desagregação do projeto reducional da Província Jesuítica do Para-
guai devido às disputas territoriais entre as coroas de Portugal e Espanha, no 
final do século XVIII, e com os diversos conflitos que se seguiram no início do 
século XIX, com a formação dos Estados nacionais, as reduções sofreram com 
a consecutiva depredação e abandono. A partir de 1801, Portugal apossou-se 
definitivamente do território missioneiro, passando a efetivar o processo de 
povoamento, enviando estancieiros-militares para a região. Neste período a 
destruição das edificações dos antigos povoados missioneiros intensificou-se, 
pois, os novos povoadores do território passaram a utilizar os materiais destas 
na construção de novas edificações. Apesar de Portugal intensificar o povoa-
mento da região, esta permaneceu como uma área extremamente conflituosa 
durante todo o século XIX. Além do povoamento luso, a região passou a re-
ceber imigrantes alemães por volta da metade do século XIX, desta forma os 
guarani-missioneiros2 que ainda se encontravam na região sofreram um lento 
e gradual processo de marginalização, tornando-se muitas vezes peões de es-
tancias, agregados, e também soldados nos conflitos em defesa da fronteira 
brasileira.

Durante o século o XIX, a população que vivia na região da província 
Jesuítica do Paraguai teve que se adaptar e reorganizar tendo em vista a im-
posição das novas fronteiras traçadas com a criação dos estados nacionais da 
Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai. Os conflitos que envolveram este pro-
cesso de demarcação das fronteiras nacionais foram responsáveis por milhares 
de mortes, pela desagregação e destruição dos antigos povoados missioneiros 
e pela marginalização das populações indígenas nestes territórios.

No início do século XX, mais especificamente na década de 1920 é que 
surgem as primeiras preocupações em preservar e recuperar o pouco que 
restou dos antigos povoados missioneiros. O governo estadual, comandado 
por Borges de Medeiros desenvolveu as primeiras iniciativas buscando a res-
tauração e proteção das ruínas de São Miguel Arcanjo, povoado que se en-
contrava ainda em melhores condições de preservação dos sete povoados 
que existiram no estado. Naquele período São Miguel era uma pequena vila, 
e pertencia ao município de Santo Ângelo. As obras foram executadas pela 
Diretoria de Terras da Secretaria do Estado de Obras Públicas, presente na 
região através da Comissão de Terras de Santa Rosa. 

2 A população guarani que habitava as Missões Orientais foi em boa parte morta 
nestes conflitos, obrigada a transmigrar para o outro lado do Rio Uruguai, ou ainda 
manteve-se no território, porém de maneira esparsa.
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O Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo foi declarado o primeiro pa-
trimônio histórico estadual. Recuperar e valorizar o patrimônio missioneiro 
enquadrava-se na orientação positivista do governo de Borges de Medeiros na 
qual o projeto missioneiro significava a evolução do guarani, fato importante e 
que representava a evolução e o progresso do estado do Rio Grande do Sul, 
merecedora, portanto, de proteção e atenção. “Esta reconstrução encampada 
pelo Estado na figura de Borges de Medeiros, marcou a busca pela memória 
do guarani missioneiro englobado na história e cultura regional sul-rio-gran-
dense” (Ogliari, 2000: 90).

Mais tarde, nas décadas de 1930 e 1940 a povoação da vila de São Miguel 
se intensificou com a chegada de descendentes de imigrantes italianos vindos 
da Colônia de Jaguari, aumentando a população e o comercio local. Em 1937 
o governo Federal através da criação da Secretaria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (SPHAN)3 passou a desenvolver estudos e ações em São 
Miguel das Missões, realizando o tombamento do sítio arqueológico no Livro 
Tombo de Belas Artes em 1938. A partir de então o SPHAN assumiu o com-
promisso de gerência do parque arqueológico de São Miguel. Nas décadas 
que se seguiram varias ações foram desenvolvidas pelo órgão que é responsá-
vel pelo parque arqueológico até a atualidade. 

No ano de 1982, o país vivia o regime comandado por autoridades milita-
res que teve início em 1964. Na região das Missões uma crise se abatia sobre 
o setor agrícola, o principal de sua economia. Nesse contexto Secretário de 
Cultura do MEC Marcus Vinicius Vilaça, em visita à cidade de Santo Ângelo, 
anunciou que em dezembro daquele ano seria ele o representante que en-
tregaria a documentação de São Miguel das Missões para sua candidatura ao 
tombamento como patrimônio da humanidade pela UNESCO. 

Santo Ângelo comemorou o anuncio e festejou ainda mais intensamente a 
consagração do título de Patrimônio da Humanidade alcançado por seu dis-
trito no ano de 1983. São Miguel sempre foi uma atração na região, as ruinas 
da igreja da antiga redução constituem-se em um ponto de visitação de quem 
transita por ela muito antes das ações estaduais e federais de preservação ao 
patrimônio instalarem-se na região. Porém o que ocorre nas décadas de 1970 
e 1980 é a organização e promoção efetiva do patrimônio enquanto ponto 
turístico, integrando uma rota que beneficiaria a região, principalmente o mu-
nicípio de Santo Ângelo. O turismo foi visto, no período como uma alternativa 
econômica para o desenvolvimento da região, e as missões jesuíticas incorpo-
radas à história e a cultura local através do missioneirismo.

3 O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) foi criado por 
decreto presidencial assinado em 30 de novembro de 1937, estava subordinada 
ao Ministério da Educação. A instituição veio a ser posteriormente Departamento, 
Instituto, Secretaria e, de novo, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (IPHAN), como se chama atualmente.
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A atenção das políticas culturais sobre as Missões ganhou impulso signifi-
cativo nos anos 1980, período em que a indústria do turismo impulsionou 
os estudos sobre a região e, a partir deles, o levantamento de uma série de 
artefatos culturais que passaram a ser utilizado como marcas da identidade 
regional. Esse processo foi marcado pela produção de uma série de políticas 
públicas na área cultural, políticas essas que tiveram um papel significativo 
na construção discursiva de identidade missioneira (Pinto, 2011: 15).

Tendo em vista a “fama” adquirida pela declaração do sítio arqueológico 
como Patrimônio da Humanidade, e percebendo a ampla utilização econômi-
ca que Santo Ângelo vinha fazendo deste evento, alguns sujeitos do distrito de 
São Miguel passaram a buscar a emancipação político-administrativa do lugar. 
Logo a vontade de alguns revelou-se da maioria, e o processo teve início. A 
memória do passado reducional, o patrimônio local, e a importante declaração 
como patrimônio da humanidade pela UNESCO foram como justificativa para 
buscar a autonomia do lugar. Demonstrando que naquele período diversas 
apropriações, usos e ressignificações foram feitas com o passado reducional e 
os elementos deste contidos na paisagem do lugar.

O Processo de emancipação teve inicio em 1977, porém foi no mesmo 
ano arquivado e retomado apenas em 1985, com o fim do regime militar. 
Acreditamos que o processo iniciado em 1977 não teve andamento por con-
sequência das limitações impostas pelo regime militar, que restringia emanci-
pações municipais no período, e a concretização da emancipação no ano de 
1988 apenas aconteceu pelo fim do regime e pela nova orientação tomada 
para as políticas emancipacionistas. 

A região das missões localiza-se na região noroeste do estado do Rio Gran-
de do Sul, encontra-se em proximidade com a fronteira com a Argentina, 
região que no período militar recebia grande atenção por parte do governo, 
que considerava área de segurança nacional as regiões de fronteira e detinha 
atenção especial com as do sul. Conforme menciona Padrós (2009: 41), dos 
68 municípios declarados área de segurança nacional um terço localizavam-se 
no Rio Grande do Sul, um número extremamente expressivo e que indicava a 
importância atribuída pelos militares à proteção das fronteiras, principalmente 
nos municípios que faziam fronteira com o Uruguai e Argentina. Nestes muni-
cípios o governo federal nomeava interventores para ocuparem os cargos de 
prefeitos. 

Conforme desenvolvemos a pesquisa podemos perceber o quão comple-
xo este processo foi, necessitando a nossa atenção tanto ao contexto político, 
quanto econômico e social do lugar, revelando que o patrimônio é um ele-
mento de barganha, negociação, apropriação, e principalmente, um artifício 
de poder, tanto no nível local, quanto regional, estadual e nacional.
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Para o desenvolvimento da pesquisa utilizamos como fonte de pesquisa os 
jornais Tribuna Regional e Jornal das Missões, ambos localizados no municí-
pio de Santo Ângelo bem como documentos oficiais contidos no Memorial da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Buscando também 
identificar os discursos produzidos pela mídia da cidade de Santo Ângelo so-
bre os diversos eventos ocorridos no distrito de São Miguel durante o período 
investigado.

Constatamos em ambas as fontes, jornais e documentos oficiais alguns 
“silenciamentos”, ou seja, fatos que não estamos conseguindo elucidar, por 
isso apontamos a História Oral como alternativa possível ao enriquecimento 
do trabalho. Podemos citar como exemplo o fato de ambos os jornais noticia-
rem intensamente os fatos e eventos que ocorriam no distrito de São Miguel, 
inclusive no ano de 1983, com a declaração como Patrimônio da Humanida-
de foram dezenas de páginas e cadernos especiais visando noticiar e divulgar 
este fato, porém ao pesquisarmos sobre a emancipação político administrativa 
de Santo Ângelo percebemos que ambos os jornais dedicaram apenas uma 
pequena nota, não muito esclarecedora sobre o evento, apontando que para 
o município de Santo Ângelo perder seu afamado distrito não fora nada posi-
tivo. Compreendemos também a importância em analisar minuciosamente os 
fatores extrínsecos às fontes que revelam também a orientação ideológica de 
quem os produz.

considEraçõEs finais

Nas décadas de 1970 e 1980 lideranças políticas e intelectuais buscaram 
no passado colonial da região explicações para questões impostas pelo pre-
sente, neste processo, São Miguel das Missões consolidou-se como atração 
principal do turismo da Região das Missões. A criação do espetáculo Som e 
Luz em 1978, e a declaração do Sítio Arqueológico como patrimônio Histó-
rico e Cultural pela UNESCO em 1983 acabam impulsionando o turismo e 
mobilizando os indivíduos do lugar a reforçarem os vínculos com um passado 
que não era seu. Estes fatos impulsionam a busca do lugar pela emancipação 
político administrativa em relação à sede Santo Ângelo, que ocorre no ano de 
1988.

Percebemos que São Miguel, da situação de abandono e depredação que 
seus patrimônios enfrentavam no início do século, passa a tornar-se foco de 
investimentos e atenção. Estas transformações na maneira de ver, tratar e 
interpretar o patrimônio do período reducional do lugar deve-se ao contexto 
nacional e mundial que configuram um novo olhar e uma nova atribuição 
ao patrimônio. Inicialmente tido como legitimador de memórias nacionais, e 
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posteriormente como instrumento de constituição e afirmação de identidades 
de grupos étnicos e regionais.

Percebe-se que as políticas de salvamento e proteção de patrimônios ora 
a nível estadual, ora a nível federal e por último em esfera regional, desen-
volveram ações sobre os patrimônios, orientados por interesses derivados de 
questões ideológicas e das concepções de patrimônio que se fazem presentes 
no período.

O patrimônio histórico em São Miguel das Missões foi utilizado de diversas 
maneiras e com diversas intencionalidades ao longo do século XX. Destaca-
mos que até a década de 1960 são sujeitos exteriores ao lugar que determi-
nam a maioria das ações sobre o patrimônio. É a partir da década de 1960, 
e com maior intensidade na década de 1970, que ao serem tomados como 
símbolos da identidade missioneira os patrimônios passam a serem pensados 
e utilizados pelos sujeitos do lugar e da região. Os sujeitos passarão a em-
preender ações com o objetivo de divulgar e dar visibilidade a estes patrimô-
nios, e estas ações intensificam-se nas décadas de 1980 e 1990. Buscava-se 
investir no turismo local, como uma alternativa para o enfrentamento de crises 
econômicas e buscando alternativas de desenvolvimento local.

Ao emancipar-se, em 1988, São Miguel das Missões passou a gerir o patri-
mônio contido em seu território, estabelecendo também novas significações e 
usos para este, e os seus sujeitos passaram a articular a memória local. 

Compreende-se que inúmeras questões ainda precisam ser esclarecidas e 
abordadas devidamente pela historiografia a respeito da região das missões, 
uma delas é a relação dos novos povoadores do lugar com os povos indígenas 
que o habitavam. Outra questão é a construção de representações entorno da 
imagem de Sepé Tiarajú, e a sua utilização em diversos contextos na região e 
em São Miguel das Missões. No entanto, todas essas questões dizem respeito 
às formas como as comunidades locais têm barganhado com elementos repre-
sentativos do passado do lugar, o que influi sobre as maneiras como este vem 
sendo acionado e utilizado por organismos e instituições, no presente.
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