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Insurgências do Patrimônio Cultural no Rio Grande do Sul 

Um panorama de ações na segunda década do século XXI 

INTRODUÇÃO: TRANSFORMAÇÕES NO CAMPO DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL 

O campo do patrimônio cultural passou por grandes transformações nas 
últimas décadas. Tais mudanças não provocaram apenas o aparecimento de 
uma avalanche de novos objetos potencialmente “patrimonializáveis”, mas 
também o aporte de inúmeros novos recortes e abordagens. Também 
despertaram a participação de novos atores além dos burocratas e intelectuais 
(FONSECA, 2005, p. 75). Para Castriota (2015, p. 49), trata-se de uma mudança 
decisiva, em que a perspectiva dogmática foi substituída por uma perspectiva 
crítica, que reconhece o patrimônio como uma construção social. 

Imerso nas sucessivas camadas históricas de sua sedimentação 
conceitual (BABELON e CHASTEL, 2010), o patrimônio cultural emergiu em 
meados da Revolução Francesa enquanto elemento representativo e aglutinador 
da identidade dos Estados Nacionais. Entretanto, este “arrimo patriótico” vêm se 
desconstituindo gradualmente nas últimas décadas (POULOT, 2009, p. 224), 
dando lugar a experiências plurais e segmentadas. A extensão destas 
transformações propicia que haja inclusive um debate crítico sobre um eventual 
ambiente de inflação patrimonial (CHOAY, 2001, p. 15), ocasionado pelo 
excessivo alargamento de critérios cronológicos, tipológicos e geográficos dos 
bens patrimoniais. 

Entre as tantas transformações conceituais, é notável o drástico 
deslocamento dos interesses que antes repousavam exclusivamente sobre os 
objetos patrimoniais e suas características. Na atualidade, o enfoque prioritário 
se dá em relação aos sujeitos detentores das práticas e dos bens culturais, 
levando a um protagonismo da sociedade civil. O patrimônio não mais 
caracteriza-se pelo conjunto fixo de sentidos únicos e neutros, mas por um 
espaço de disputa simbólica, um processo social e um campo de enfrentamento 
econômico e político. Resulta de um processo histórico e conflitivo, acionado por 
significados que respondem a diferentes visões da realidade - estética, história, 
memória e identidade (OCHOA, 2007, p. 44-45). É possível afirmar que estas 
novas abordagens contestam e tensionam as políticas de preservação 
conhecidas e vigentes. 

DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL ÀS INSURGÊNCIAS 

Apesar de ter se tornado premissa básica no debate teórico-conceitual do 
campo, o protagonismo da sociedade ainda está distante da prática diária dos 
órgãos oficiais de preservação e das políticas públicas vigentes. Não obstante, 
o tensionamento provocado pela sociedade civil organizada no discurso 
dominante sobre o patrimônio brasileiro tem sido decisivo desde meados dos 
anos 1980: 

Se até aquela década, ao menos no contexto brasileiro, as discussões 
sobre o patrimônio restringiam-se à esfera do Estado e dos intelectuais 
que dirigiam as agências de preservação histórica, a partir de então o 
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tema difundiu-se pela sociedade civil, sendo reinterpretado e utilizado 
por grupos e associações civis como um instrumento de luta política. 
(GONÇALVES, 2015, p. 213). 

Estes tensionamentos conquistaram uma incipiente acomodação da sociedade 
civil organizada nas políticas públicas, em especial promovendo a participação 
social em conselhos, comissões, fóruns e conferências. As políticas de 
patrimônio cultural urbano também se condicionaram ao disposto no Estatuto da 
Cidade (Lei 10.257 de 10 de julho de 2001), que contemplou o patrimônio sob a 
égide do planejamento urbano participativo. Esta acomodação da “participação 
social” nas políticas do patrimônio não se deu de forma pacífica, visto ter 
coincidido com um período em que 

[...] o patrimônio cultural passa a ser crescentemente apropriado pelo 
mercado e pelas políticas neoliberais implementadas pelo Estado, 
grande formulador das políticas de memória. A luta pela afirmação das 
múltiplas identidades, que marcaram as políticas de patrimônio no 
Brasil entre os anos 1970 e 2000, com a forte presença da 
comunidade, vai cedendo lugar gradualmente a políticas de 
espetacularização, em que o patrimônio é reapropriado esteticamente 
como mercadoria privilegiada, fator de atratividade para os possíveis 
investidores (CASTRIOTA; BRAGA, 2016, p. 45). 

A segunda década do século XXI (2010-2020) foi marcada por convulsões 
sociais e questionamento das estruturas políticas vigentes, em movimentações 
insurgentes potencializadas pelas redes digitais. Os antigos movimentos 
participativos do campo do patrimônio – que de uma forma ou de outra 
endossavam as estruturas públicas oficiais, lutando por representatividade 
dentro delas – passaram a conviver com as insurgências da sociedade civil. 
Verdadeiros confrontos políticos e sociais foram travados tendo como 
centralidade o patrimônio urbano. Cadeiras em conselhos municipais, fóruns 
setoriais e conferências de cultura se mostraram insuficientes para obtenção de 
ganhos reais na preservação do patrimônio e na consolidação de novos 
discursos insurgentes. 

Ainda no final da década, outra forma de movimentação revisionista passou a 
ocupar a centralidade do debate público sobre o patrimônio cultural. Viu-se, no 
mundo todo, a depredação ou derrubada de monumentos escravocratas e de 
exaltação a eventos históricos controversos, a título de “reparação histórica”. A 
estátua de Edward Colston foi derrubada por manifestantes em Bristol, Reino 
Unido, em junho de 2020 e em seguida, a Estátua de Cristóvão Colombo em 
Boston, EUA, foi decapitada (PAGOTTO-EUZEBIO; MENEZES, 2020). No 
mesmo mês, um abaixo-assinado foi lançado pedindo a derrubada da estátua de 
Borba Gato, na cidade de São Paulo, Brasil (RUSSO, 2020). Em outras das 
principais cidades brasileiras houve escrachos semelhantes, ou pelo menos 
debates públicos a este respeito na mídia. Ainda que de forma distinta, as novas 
e múltiplas narrativas novamente se impuseram, em confronto direto àquilo que 
Laurajane Smith (2006, p. 11) denomina de “visões autorizadas de patrimônio”. 

AS INSURGÊNCIAS DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

O conflito é elemento constitutivo das políticas de preservação, sendo endêmico 
ao campo do patrimônio (TAMASO, 2007, p. 15). Este aspecto conflituoso tem 
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sido menosprezado pelas políticas públicas, que ainda se desdobram na 
continuidade da vigência de um discurso autorizado de patrimônio (SMITH, 
2006, p. 11), reproduzido de forma naturalizada. Ao constituir-se enquanto um 
campo de luta material e simbólica entre classes, etnias e grupos (CANCLINI, 
1993, p. 18), o patrimônio cultural exige uma nova postura dos órgãos oficiais, 
que durante décadas operaram com certa hegemonia: 

[...] constata-se que o Estado nacional, que durante décadas operou 
com certa exclusividade na elaboração e implementação das políticas 
de patrimônio, já não detém a mesma hegemonia. Organizações não 
governamentais, movimentos sociais, empresas, grupos sociais e 
indivíduos assumem iniciativas no sentido de reivindicar, estabelecer e 
contestar “patrimônios culturais”. Sem deixar de ser uma agência 
legitimadora e apoiadora fundamental, o Estado se vê obrigado a 
reconhecer e a lidar com uma série de outros atores sociais engajados 
na identificação e preservação de patrimônios (GONÇALVES, 2015, p. 
219). 

As mobilizações da sociedade civil em defesa do patrimônio cultural são 
recorrentes no panorama brasileiro do último século, mas tiveram uma projeção 
expressiva com o advento e ascensão das redes sociais digitais – em especial 
Twitter, Facebook e Instagram nas primeiras décadas do século XXI. Estas 
mobilizações aproximaram-se gradualmente, em pauta e métodos, das ações 
conhecidas por “planejamento insurgente”. Holston (2016, p. 193) considera a 
mídia digital como elemento central destas mobilizações, uma vez que facilitam 
a criação de redes por afinidade de pensamento e mobilizam grupos com 
capacidade de tomada de ação política. 

Através das redes sociais multiplicam-se os espaços de deliberação, 
provocando formas de democracia direta que nascem da intersecção entre “(1) 
“fazer a cidade acontecer” (city making), (2) “ocupar a cidade” (city-occupying) e 
(3) “reivindicar direitos” (rights-claiming)” (HOLSTON, 2016, p. 192). As ações de 
planejamento insurgente rompem os limites de ação circunscritos pelas normas 
do Estado democrático liberal e do aparato de mercado, provocando o uso das 
normas por parte dos cidadãos para induzir uma ruptura e criar algo novo 
(MIRAFTAB, 2016, pp. 368-369).  

No enfoque do patrimônio cultural, fenômenos desta natureza vêm sendo 
estudados sob a denominação de “patrimônio insurgente”, ou como sugerimos, 
“insurgências do patrimônio cultural”. Na ausência de apoio dos poderes 
públicos, a sociedade civil passa a atuar em relação ao seu patrimônio inclusive 
através de ações diretas, com uso de redes sociais virtuais e de discursos não 
hegemônicos, através da autocomunicação de massa; criação de redes sociais 
presenciais e de comunidades instantâneas através da ocupação do espaço 
público, e formação de “ecologias culturais” destinadas a mudar o estado de 
coisas (CASTRIOTA; BRAGA, 2016, p. 06).  

Modifica-se, desta forma, a própria percepção do campo do patrimônio – 
“de uma operação que parecia simplesmente técnica, passa-se à percepção que 
o patrimônio vai ser, em sua essência, político e controverso” (CASTRIOTA; 
BRAGA, 2016, p. 04). As pautas impulsionadas por estas insurgências são 
frequentemente atreladas à outras visões de patrimônio, se distanciando da 
valorização quase exclusiva do passado remoto e colonial que ainda caracteriza 
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o patrimônio nacional (MARINS, 2016, p. 13). Em especial, costumam se 
contrapor claramente às práticas de planejamento urbano aliadas à processos 
de gentrificação, especulação e grandes investimentos imobiliários da 
construção civil, conferindo a alguns lugares e edificações novos valores de uso 
contemporâneo. O patrimônio urbano é percebido nestas insurgências acima de 
tudo como campo de batalha e de resistência. 

LEVANTAMENTO DE CASOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (2010-
2020) 

 O Rio Grande do Sul apresenta um histórico expressivo de 
movimentações da sociedade civil em defesa do patrimônio cultural 
empreendidas ainda no século XX, em especial à partir dos anos 1970. Estes 
movimentos foram importantes para o estabelecimento de políticas públicas, em 
especial, a criação de conselhos municipais de políticas culturais, de 
planejamento urbano e de patrimônio cultural, bem como a formulação de planos 
diretores participativos. 

O advento e a popularização de redes sociais digitais no início do presente 
século potencializaram o surgimento de novas movimentações e estratégias na 
defesa do patrimônio cultural. Na segunda década do século XXI (2010-2020), 
em especial, é possível perceber a eclosão de dezenas de insurgências do 
patrimônio, que foram pesquisadas e listadas à partir do acervo digital de jornais 
diários, pesquisa em grupos de redes sociais (Tabela I). Os casos da primeira 
metade da década têm em comum o seu surgimento à partir de grupos de 
discussão criados na rede denominada Facebook. 

 

Tabela 1 – Listagem de insurgências do patrimônio no Rio Grande do Sul 

As 24 (vinte e quatro) movimentações listadas até o momento foram 
mobilizadas em defesa de bens culturais situados em áreas urbanas 
consolidadas. Apesar de apresentarem diferentes proporções e estratégias de 
combate, as ações insurgentes listadas tiveram em comum a centralidade do 
ambiente digital para a formação de grupos, para o debate das pautas e 
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articulação de movimentos. É possível acompanhar o desenvolvimento das 
ações através de blogs, perfis em mídias sociais, páginas de eventos e notícias 
publicadas em veículos de comunicação. 

Em relação a listagem como um todo, é nítido o impulsionamento dos 
movimentos na primeira metade da década. Mais de 70% das movimentações 
registradas ocorreram neste período. A segunda metade da década parece 
previamente já registrar um arrefecimento neste modelo de movimentação. 
Parece haver uma coincidência com o formato de algoritmo e alcance orgânico 
das postagens realizadas por usuários comuns nas respectivas redes. 

 Apenas 5 (cinco) movimentos insurgentes foram travados em defesa de 
bens culturais previamente tombados ou tutelados oficialmente: #ocupasemec2 
(Novo Hamburgo) (Figura 01), Catedral Nossa Senhora de Lourdes (Vacaria), 
Ocupa Cais Mauá (Porto Alegre), Maesa (Caxias do Sul) e Casa Tombada 
(Sapiranga). Em todos estes casos tratou-se da defesa do patrimônio 
arquitetônico já consagrado, discutindo portanto as formas de ocupação, de 
preservação e/ou restauro destes bens patrimoniais.  

 

Figura 01 – #OcupaSemec2, Novo Hamburgo (RS). Fonte: Autor, 2013. 

Pelo menos 6 (seis) dos movimentos insurgentes listados já obtiveram 
sucesso em conquistar a tutela oficial de bens patrimoniais à partir das 
manifestações: Clube Concórdia (Santa Rosa), tombado pelo Município; Ocupa 
o Quadrado (Pelotas), cedido pelo Estado do Rio Grande do Sul para a 
Prefeitura; Salão Holler (Ivoti), tombado em nível estadual; Avenida Espanha 
(Arroio dos Ratos), protegida por decisão judicial; Parque Knorr (Gramado), 
tombado pelo Município e Moinho Covolan (Carlos Barbosa), tombado pelo 
Município. Percebe-se que o instrumento do tombamento foi acionado nos casos 
de patrimônio arquitetônico, o que não ocorreu no caso de áreas urbanas, em 
que instrumentos específicos do patrimônio cultural não foram utilizados. 

Pelo menos 3 (três) movimentações tiveram insucesso em suas 
pretensões, devido ao próprio esgotamento do objeto de demanda: o Bosque 
São Francisco de Assis (São Leopoldo) foi parcialmente destruído; a Sede Social 
da SAT - Sociedade Amigos de Tramandaí (Tramandaí) foi parcialmente 
demolida e o Ginásio Moroni (Santa Rosa) (Figura 02) foi inteiramente demolido. 
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Figura 02 – Movimentação pelo Ginásio Moroni, Santa Rosa (RS). Fonte: Autor, 2014. 

No total, 6 (seis) das movimentações cadastradas acionaram questões 
ambientais e abordaram especificamente a preservação da natureza como frente 
discursiva. Trata-se do Bosque São Francisco de Assis (São Leopoldo), 
Movimento contra a abertura da rua Florença no Parcão (Novo Hamburgo), 
Ponta do Arado – Preserva Belém Novo (Porto Alegre), Parque Knorr (Gramado), 
Parque do Palácio (Canela) e Salve o Mato do Júlio (Cachoeirinha). 

UM ESTUDO DE CASO: INSURGÊNCIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL EM 
NOVO HAMBURGO, RS 

Podemos compreender melhor o desenvolvimento destas insurgências 
em defesa do patrimônio cultural estudando o caso das movimentações 
ocorridas neste período no município de Novo Hamburgo. As ações foram 
empreendidas pelo Coletivo Consciência Coletiva, criado em 2013 e atuante em 
especial no Centro Histórico de Hamburgo Velho. Este grupo de artistas e 
ativistas introduziu o debate sobre o processo de gentrificação do centro 
histórico, desencadeado a partir do próprio reconhecimento como patrimônio, 
lançando luz sobre contradições e mazelas da patrimonialização. Apesar disto, 
se engajou diretamente com a proteção do sítio, não colocando-se como grupo 
reacionário às políticas públicas, mas como crítico à forma como eram 
conduzidas. 

A primeira ação promovida foi a campanha “SOS Patrimônio Cultural NH” 
(Erro! Fonte de referência não encontrada.gura 03), em que foram espalhadas 
placas pintadas com técnica de stencil e lambe-lambes (poster-bomber) pelo 
Centro Histórico e também por toda cidade1. Também foram distribuídos 
informativos impressos da campanha em piquetes montados nas ruas, ou 

 
1 Campanha SOS Patrimônio Cultural (30.06.2013). Disponível em: 
http://coletivoconscienciacoletiva.blogspot.com/2014/01/campanha-sos-patrimonio-cultural-na-
rua.html 
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durante eventos promovidos pelos artistas como a Ação Arte Contemporânea 
Independente e Mercado de Pulga de Hamburgo Velho. 

      

Figura 03 – #OcupaSemec2, Novo Hamburgo (RS). Fonte: Autor, 2013. 

O Coletivo apresentava e debatia as motivações das iniciativas através 
dos perfis nas redes Facebook2 e do blog3, definindo-se como um grupo de “ação 
direta” e comunitária. O grupo manteve uma postura crítica e de independência 
do poder público ao longo dos anos. As principais alianças acionadas foram de 
instituições formalizadas – como foi o caso da organização Defender4 – com as 
quais o grupo buscava ampliar seu espaço institucional com envio de 
representações ao Ministério Público Estadual e Federal e agendamento de 
reuniões junto aos órgãos públicos. 

O grupo partia da percepção de que o processo de transformações do 
Centro Histórico e da cidade como um todo causava perdas ao acervo 
arquitetônico e à qualidade visual da paisagem urbana. Frente a isso, buscou 
trazer à tona este “mal-estar” através de intervenções artísticas e políticas, 
lutando para pautar questões tidas como secundárias no debate público, 
despertando novas discussões na comunidade, academia e na mídia local. As 
ações se deram não apenas na área reconhecida como Centro Histórico de 
Hamburgo Velho, mas também nos seus arredores e outros bairros da cidade. 

O grupo propunha a apropriação simbólica do espaço urbano através de 
atos públicos cênicos. Uma das ações marcantes neste sentido foi a de um 
Cortejo Fúnebre para a Casa Koch, imóvel inventariado demolido durante o 
processo de tombamento do Centro Histórico de Hamburgo Velho. A demolição 
obteve licenciamento municipal com base em laudo que atestava problemas de 
conservação da estrutura. A justificativa não foi aceita pelo Coletivo, que 
entendia ser o valor cultural superior a justificativa de problemas estruturais, bem 
como, alegava a ausência de autorização do IPHAN5. Não havendo solução, o 
Coletivo acompanhou a lenta agonia do imóvel filmando o ato para produção de 
conteúdo audiovisual. Marcou, por fim, um Cortejo Fúnebre e um velório para a 

 
2 https://www.facebook.com/coletivoconscienciacoletiva/ 
3 http://coletivoconscienciacoletiva.blogspot.com/ 
4 A Defender – Defesa Civil do Patrimônio Histórico foi uma organização da sociedade civil de 
interesse público (OSCIP), que teve uma rede de delegações regionais expressiva entre os anos 
de 2013-2016. 
5 Cortejo Fúnebre para Casa Koch (15.09.2013). Disponível em 
http://coletivoconscienciacoletiva.blogspot.com/2014/01/acao-coletiva-15092014-cortejo-
funebre.html 
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casa, conquistando grande divulgação do ato na mídia e adesão da comunidade 
(Figura 04). 

 

Figura 04 – Cortejo Fúnebre Casa Koch, em Hamburgo Velho. Fonte: Pâmela Stocker, 2013 

O Cortejo partiu do local que funcionava como sede do Coletivo, na rua 
Piratini, e percorreu as ruas do Centro Histórico ostentando coroas de flores e o 
acompanhamento de uma marcha fúnebre. Em frente ao local da demolição, 
junto às pilhas de tijolos da residência demolida, realizaram uma celebração de 
enterro, em que a Casa Koch foi sepultada. Na prédica proposta pelo grupo, 
depois da oração “Patrimônio nosso que estais no chão”, a Constituição Federal 
e o Estatuto das Cidades eram nomeados como entes queridos que mandavam 
“saudades” 6. 

O ato trazia uma conotação bastante negativa, que foi amenizada com a 
realização de um abraço simbólico sobre outro imóvel em risco – A casa Engel 
Grünn. Em acelerado arruinamento, o imóvel encontrava-se em vias da 
autorização de sua demolição sob as mesmas justificativas acionadas no caso 
da Casa Koch. O grupo encerrava, portanto, o Cortejo Fúnebre com o abraço 
em um imóvel em risco de perda, dando força ao processo de sua “construção” 
enquanto patrimônio. Segundo manifesto publicado na ocasião, “o protesto 
contra a demolição de um bem histórico terminou com uma manifestação de 
carinho e preocupação com outro”. Para o Coletivo, “o abraço coletivo simboliza 
a luta da sociedade civil pela preservação do patrimônio cultural em Novo 
Hamburgo”7 (Figura 05). 

Um segundo ato, mais emblemático, foi o mutirão de pintura da Casa 
Engel Grünnn realizado no início de 2014 (Figura 06). A ação conseguiu atrair a 
mídia convencional, conquistando capa de jornais e ampla reportagem no canal 
estatal TVE. O grupo pintou apenas a porção central do imóvel, visando 
“demonstrar o potencial de recuperação” sem, no entanto, “disfarçar os 
problemas estruturais pelos quais o imóvel passa”, resumindo a intervenção 
como um “respiro de esperança”8. Foram afixadas placas que elucidavam a 

 
6 Idem. 
7 Ibidem. 
8 Ação Coletiva - Pintura em mutirão voluntário na Casa Engel-Grünn (17.01.2014). Disponível 
em: http://coletivoconscienciacoletiva.blogspot.com/2014/01/acao-coletiva-pintura-em-
mutirao.html 
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situação jurídica do imóvel e a inércia dos órgãos públicosErro! Fonte de 
referência não encontrada.. 

 

Figura 05 – Abraço coletivo pela preservação da Casa Engel Grünn em Hamburgo Velho. 
Fonte: Autor, 2013 

 

Figura 06 – Ação Coletiva voluntária de pintura da Casa Engel-Grünn em Hamburgo Velho. 
Fonte: Autor, 2013 

Um novo ato público foi realizado por ocasião dos festejos dos 180 anos 
da Imigração Alemã, em que os artistas desfilavam pelo evento portando três 
placas que questionavam a situação do imóvel. O grupo também questionava a 
ausência de regulamentação do inventário de imóveis indicados para 
preservação, bem como as deficiências das demais políticas urbanas e de 
preservação9 (Figura 07). 

 
9 Dois atos pela preservação - 190 anos imigração alemã (25.07.2014). Disponível em: 
http://coletivoconscienciacoletiva.blogspot.com/2014/07/dois-atos-pela-preservacao-190-
anos.html 
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Figura 07 – Ato público pela preservação - 190 anos da imigração. Fonte: Autor, 2014. 

 Além das ações presenciais durante Sessões da Câmara de Vereadores 
e solenidades municipais, o artista Alexandre Reis protagonizou a performance 
denominada “Malifesto”10, onde desenrolava uma série de mensagens críticas a 
destruição do patrimônio cultural de Novo Hamburgo. O “Malifesto” foi 
performado em inúmeros espaços da cidade e se tornou também uma obra 
audiovisual difundida pelas redes, em vídeo com direção de Maurício Montano. 

Os anseios reverberados pelo Coletivo Consciência Coletiva em relação 
a Casa Engel Grünn não repercutiram imediatamente, mas o processo de 
construção simbólica da casa como patrimônio atingiu razoável sucesso a médio 
prazo. O imóvel foi adquirido e reabilitado, e apesar das decisões questionáveis 
que prejudicaram sua autenticidade – como a completa reconstrução do telhado 
em outros moldes e proporções – pôde permanecer enquanto elemento histórico 
representativo na paisagem urbana. Curiosamente, a cor adotada na obra se 
aproxima muito do estudo realizado pelos artistas do Coletivo e anteriormente 
experimentada em um trecho da fachada (Figura 08). 

 

Figura 08 – Casa Engel Grünn após obras de reabilitação. Fonte: Autor, 2019. 

 
10 Disponível em: https://coletivoconscienciacoletiva.blogspot.com/2014/01/video-malifesto.html 
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Outra ação empreendida pelo Coletivo Consciência Coletiva fora do 
Centro Histórico de Hamburgo Velho, no centro da cidade,  foi a defesa da Casa 
das Artes, Antiga SEMEC 2, situado no começo da Avenida Primeiro de Março. 
O prédio abrigara inicialmente a sede do Tiro de Guerra, que uma vez extinto, 
foi doado ao Município pelo Sr. Léo João Campani com a condição de que fosse 
utilizado para fins de instrução pública. O espaço foi reformado dentro dos 
padrões das escolas da então SEDEP - RS, e passou a abrigar em meados de 
1957 o IBA - Instituto de Belas Artes, mantido inicialmente pela Sociedade 
Cultural de Novo Hamburgo. O local ofereceu cursos de Artes Plásticas, Música, 
cursos livres de ballet, decoração de interiores, artes florais e outros, além de 
escolinha infantil de artes, sendo considerado um dos embriões da atual 
Universidade Feevale. Posteriormente, no local funcionou o espaço cultural da 
Secretaria de Educação e Cultura (período em que ficou conhecido como 
SEMEC 2), abrigando diferentes expressões artísticas. 

Abandonado e em acelerada degradação, ficou sem uso por longas 
décadas. Em 2011 o prédio foi tombado como patrimônio cultural do município 
(Decreto nº 4786/2011) e em 2013 foi “destombado” o interior do mesmo prédio 
(Decreto nº 5895/2013). O prédio já havia sido alvo de certo tipo de mobilização 
pela entidade conhecida como Assocult-NH, mas encontrava-se abandonado e 
sem perspectivas. Frente à situação, o Coletivo Consciência Coletiva lançou um 
abaixo assinado e realizou uma série de novos atos públicos no local. 

Na perspectiva de ação direta, o grupo disponibilizou um varal, folhas em 
branco e canetinha para os transeuntes manifestassem suas ideias11. A soma 
das opiniões individuais de cada cidadão – coletados frente ao terminal 
rodoviário de grande fluxo de pedestres, o “Paradão” – pretendia construir uma 
nova imagem coletiva do local. Resgatando o simbolismo do pretérito 
funcionamento do IBA – Instituto de Belas Artes no prédio, o grupo realizou uma 
segunda ação no local, denominada #OCUPASEMEC2, expondo trabalhos 
artísticos, dialogando com a população e entregando o informativo impresso da 
campanha SOS Patrimônio Cultural12 (Figura 09). O material gráfico, em boa 
parte produzido de forma artesanal pelos próprios artistas, representava de 
forma estilizada a fachada simples do prédio da SEMEC 2, marcante por suas 
formas limpas e industriais.  

Apesar da relativa repercussão em redes sociais e na imprensa, o grupo 
não obteve nenhuma sinalização positiva. O avançado estado de degradação 
fez com que no dia 09 de janeiro de 2015 parte da fachada do prédio desabasse, 
inclusive atingindo um transeunte. O grupo mobilizou rapidamente uma nova 
manifestação em frente ao local, radicalizando seu discurso13. O que antes era 
um processo de construção colaborativo, agora buscava criminalizar a postura 
de omissão dos órgãos públicos municipais, veiculando críticas também através 
de conteúdo audiovisual e entrevistas com ativistas e agentes culturais. 

 
11 Ação Coletiva: Vamos salvar a SEMEC II (06.12.2013). Disponível em: 
http://coletivoconscienciacoletiva.blogspot.com/2014/01/06122013-acao-coletiva-vamos-
salvar.html 
12 #OCUPASEMEC2 Ação Arte Contemporânea Independente (04.04.2014). Disponível em: 
http://coletivoconscienciacoletiva.blogspot.com/2014/04/ocupasemec2-acao-arte-
contemporanea.html 
13 Hoje parte da SEMEC 2 desabou (09.01.2015). Disponível em: 
http://coletivoconscienciacoletiva.blogspot.com/2015/01/hoje-parte-da-semec-2-desabou.html 
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Figura 09 – Ações pela preservação da Antiga Semec 2 em Novo Hamburgo. Fonte: Autor, 
2013. 

Quatro anos depois, o espaço seria reabilitado e reinaugurado como a 
Casa das Artes de Novo Hamburgo. Viabilizado com verbas públicas (renúncia 
fiscal do Governo do Estado), o resultado da intervenção arquitetônica foi 
também controversa. O prédio, que caracterizava-se enquanto antigo modelo de 
prédio educacional da Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional 
do Estado, foi parcialmente restaurado para recuperar a porção correspondente 
à fachada do Clube de Tiro. Para tanto, o restante da fachada foi idealizado para 
um aspecto historicista, assemelhando-se a um antigo sobrado residencial teuto-
brasileiro. Desta forma, a edificação perdeu o aspecto industrial característico 
dos prédios escolares da época. 

As ações do Coletivo Consciência Coletiva pela recuperação do imóvel 
não foram registradas como parte da trajetória histórica e nem mesmo citadas 
entre as movimentações comunitárias que ensejaram o espaço. A narrativa 
oficial produzida pelo Município (SPOLIER, 2018) ficou restrita apenas aos 
grupos que atuaram na defesa do patrimônio nas décadas passadas e aos atos 
administrativos, promovendo o apagamento das movimentações insurgentes 
realizadas nos anos anteriores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os chamados “novos atores” do patrimônio cultural, convidados às 
políticas de participação social, aparentemente não se conformaram aos 
espaços ditos participativos que lhes foram conferidos. No início do século XXI, 
a ascensão de popularidade das redes sociais digitais proporcionou um inédito 
crescimento nas movimentações da sociedade civil em defesa do patrimônio. As 
insurgências do patrimônio cultural multiplicaram-se de forma significativa, 
sendo, em essência, ações de “urbanismo insurgente” que acionam o passado 
e debatem a relação da comunidade com o território e seu processo histórico.  

O debate proposto no âmbito destas insurgências é realizado a partir e 
em defesa de referências, lugares e práticas culturais. Costumam se contrapor 
claramente às práticas de planejamento urbano aliadas à processos de 
gentrificação, especulação e grandes investimentos imobiliários da construção 
civil, conferindo a alguns lugares e edificações novos valores de uso 
contemporâneo. 

Muito embora o aspecto insurgente caracterize as ações da sociedade 
civil na última década, o Estado permanece sendo a principal instância de 
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mediação destes conflitos. Para que uma movimentação de defesa do 
patrimônio cultural obtenha resultados, precisa contar com o suporte ou, pelo 
menos, com o beneplácito do poder, pois “sem poder, poderíamos dizer em 
termos gerais, não existe o patrimônio” (PRATS, 1998, p. 69).  

No caso do Rio Grande do Sul, a listagem prévia permite observar um 
maior impulso na primeira metade da década (2010-2020). Percebe-se que 
nestas movimentações as redes sociais digitais tiveram grande centralidade, 
propiciando mobilizações e debates que propuseram reconhecer novas 
referências patrimoniais ou provocaram novos discursos e debates sobre um 
bem patrimonial já consagrado. 

Embora algumas das insurgências do patrimônio listadas ainda não 
tenham tido um desfecho definitivo, e algumas delas tenham sido 
descontinuadas ou se esgotado, é possível observar um significativo número de 
casos em que políticas do campo do patrimônio, como o tombamento, foram 
utilizadas por instâncias municipais ou estadual. Não foram observados casos 
em que o planejamento urbano formalizado foi acionado enquanto resposta, 
sendo que nos espaços urbanos as conquistas se deram via decisões judiciais 
ou posse/desapropriação. 

A listagem aponta, ainda, para um significativo arrefecimento das 
movimentações na segunda metade da década, o que parece coincidir com 
importantes alterações promovidas nos algoritmos das redes sociais digitais. A 
luta pela transformação do espaço urbano parece também exigir na atualidade 
o empreendimento de uma luta por espaço dentro destas próprias mídias digitais. 

Analisando especificamente uma destas insurgências, percebemos que 
as ações diretas movidas pelo grupo Coletivo Consciência Coletiva funcionaram 
também enquanto processos de invenção, construção e/ou ativação patrimonial 
(PRATS, 1998, p. 69). Neste sentido, impactaram diretamente na paisagem 
urbana, seja na forma de intervenções efêmeras que buscam vincular novos 
significados simbólicos aos lugares ou, também, ao galgar a legitimação oficial 
destes significados, movendo as estruturas públicas para garantir a permanência 
física e restauro de alguns elementos significativos. 

O Coletivo Consciência Coletiva, a exemplo das outras ações estudadas, 
constituiu uma narrativa autônoma, marcando uma outra forma de apropriação 
do passado no presente, e viabilizando ainda que parcialmente a concretização 
de algumas de suas pautas. Algumas das edificações ou elementos que se 
perderiam sem estes processos de construção do patrimônio foram preservados, 
ainda que a “mensagem” ou o protagonismo do grupo social tenha sido 
invisibilizada pelos poderes públicos e pelos discursos oficiais.  
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