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Abstract 

Based on reflections on cultural landscape and heritage, the authors explore the Arroio Sampaio valley, in the central 

region of Rio Grande do Sul. In the constitution of the term landscape, they analyze the village, the lot and the rural 

house as a representation of the community and its interactions with the environment, showing the evolution of 

settlements. They portray the features of different buildings built over time, which are loaded with identity traces 

linked to the migratory movements that occurred in southern Brazil in the 19th and 20th centuries. 
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A partir de reflexiones sobre el paisaje y el patrimonio cultural, los autores exploran la localidad denominada Valle 

de Arroio Sampaio, en la región central de Rio Grande do Sul. En la constitución del término paisaje analizan la 

aldea, el solar y la casa rural como representación de una comunidad humana y sus interacciones con el medio 

ambiente, mostrando la evolución de un asentamiento. En el contexto de la valoración de las tradiciones y el 

patrimonio local, presentan diferentes edificios construidos a lo largo del tiempo, cargadao de rastros de identidad 

vinculados a los movimientos migratorios que se dan en el Sur de Brasil en los siglos XIX y XX. 

Palabras clave: paisaje cultural, patrimonio, inmigración, identidad regional, Valle de Arroio Sampaio 

Riflettendo sul paesaggio e sul patrimonio culturale, gli autori esplorano la località chiamata Valle di Arroio 

Sampaio, nella regione centrale di Rio Grande do Sul. Nel considerare la costituzione del termine paesaggio 

analizzano il villaggio, il lotto e la casa rurale come rappresentazione di una comunità umana e delle sue interazioni 

con l'ambiente, mostrando l'evoluzione di un insediamento. Nell'ambito della valorizzazione delle tradizioni e del 

patrimonio locale, presentano diversi edifici costruiti nel tempo, carichi di tracce identitarie legate ai movimenti 

migratori avvenuti nel Sud del Brasile nel XIX e XX secolo. 

Parole chiave: paesaggio culturale; patrimonio, immigrazione, identità regionale, Valle Arroio Sampaio 

A partir de reflexões sobre paisagem cultural e patrimônio os autores exploram a localidade denominada Vale 

do Arroio Sampaio, na região central do Rio Grande do Sul. Na constituição do termo paisagem, analisam o 

povoado, o lote e a casa rural como representação de uma coletividade humana e as suas interações com o 

meio ambiente, transparecendo a evolução de um povoamento. No contexto da valorização das tradições e do 

patrimônio local, apresentam diferentes edifícios construídos ao longo do tempo, carregados dos traços 

identitários vinculados aos movimentos migratórios que ocorreram no Sul do Brasil nos séculos XIX e XX. 

Palavras chave: paisagem cultural; patrimônio, imigração, identidade regional, Vale do Arroio Sampaio 
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Introdução  

 

Este artigo
1
 apresenta reflexões acerca de paisagem cultural e patrimônio explorando a 

região denominada Vale do Arroio Sampaio, localizado entre os municípios de Santa Clara 

do Sul, Mato Leitão e Venâncio Aires, na região central do Rio Grande do Sul. A pesquisa 

organiza a base empírica a partir de visitas técnicas à localidade mencionada, além da 

revisão bibliográfica e análise documental. Como objetivo, busca explorar o conceito de 

paisagem e suas possibilidades de utilização em relação à valorização do patrimônio 

cultural do Vale do Arroio Sampaio, propondo a partir do estudo de caso, a inserção da 

paisagem como estratégia de tratamento do patrimônio no contexto rural. 

Organizamos as discussões em momentos correlacionados. No primeiro, situamos 

teoricamente o estudo, em especial, na perspectiva das diferentes temporalidades e espaços 

que envolvem os povoamentos, em diálogos com as teorizações de Sauer (2004) a respeito 

de paisagem, tempo e espaço e as contribuições de Berque (2004) para a análise da 

paisagem como marca, como algo que pode ser descrito e inventariado. Em um segundo 

momento, é delineado o espaço empírico da investigação e detalhado o processo de 

inventário. Por fim, são apresentadas algumas reflexões sobre as relações entre paisagem e 

patrimônio na perspectiva da valorização cultural do contexto rural da região do Vale do 

Arroio Sampaio. 

 

 

1. Situando teoricamente o estudo 

 

São múltiplos espaços geográficos, culturais, sociais que configuram as coletividades 

humanas em suas variadas interações com o meio ambiente, transparecendo a evolução de 

grupos diversificados. São temporalidades que envolvem a evolução de povoamentos, que 

se organizam e se reinventam em diversas formas. São dimensões que abrangem questões 

socioeconômicas amplas, no caso da paisagem rural, decorrentes dos movimentos 

demográficos, da pequena propriedade, das condições de produção no campo, da fixação do 

homem no mesmo, do êxodo rural, de questões relacionadas à sustentabilidade, ao 

desenvolvimento regional e local, entre outras.  

Para o geógrafo Carl Sauer (2004: 24), estudioso do tema, a paisagem geográfica é «uma 

generalização derivada da observação de cenas individuais», onde não se pode formar uma 

ideia de paisagem sem relacioná-la com tempo e espaço. O autor estrutura as formas da 

mesma em dois ramos: a natural e a cultural, entendendo a segunda como expressão das 

                                                 
1
 A pesquisa conta com a colaboração das bolsistas Caroline Nichel e Luize França da Rocha, acadêmicas 

do Curso de arquitetura e urbanismo da Univates. 
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ações do homem. Como são ações, vincula a existência de uma sucessão de paisagens com 

uma sucessão de culturas, onde suas formas são necessariamente obras do homem, haja visto 

que a paisagem cultural é moldada a partir de uma paisagem natural por um grupo cultural. 

Com outras palavras, «a cultura é o agente, a área natural o meio, a paisagem cultural, o 

resultado» (Ivi: 59). Por definição, o estudo da paisagem cultural, sob a perspectiva da 

geografia, segundo Carl Sauer, se preocupa com as marcas do homem na paisagem. 

Ainda nessa perspectiva, outro geógrafo, o francês Augustin Berque (2004), entende a 

paisagem como marca, e como tal, algo que pode e deve ser descrita e inventariada. Para 

Berque, essa marca, «possui um sentido que implica toda uma cadeia de processos físicos, 

mentais e sociais na qual a paisagem desempenha um papel perpétuo e simultâneo de marca 

e matriz» (Ivi: 88). Portanto, as marcas da paisagem podem ser entendidas como 

consequências do comportamento humano sobre a natureza, expressas em «materiais da 

arquitetura e do urbanismo relacionadas aos traçados das cidades, monumentos, 

edificações, formas de parcelamento ou de uso do solo, estradas, vias, entre outros» 

(Schneider, 2018: 16). O autor cita, ainda, o instrumento metodológico da semiótica dos 

lugares, porém nos recorda que não podemos abstrair da paisagem o sujeito com qual essa 

paisagem se relaciona, insistindo na ideia de um sujeito coletivo, ou seja, «uma sociedade, 

dotada de uma história e de um meio» (Ivi: 87). 

São debates que envolvem a paisagem como um fenômeno complexo e objeto de estudo 

de diferentes disciplinas e áreas do conhecimento. Muitos estudiosos abordam o tema atual 

de investigação científica no conceito real, e tangível, ainda que polissêmico e aberto a 

inúmeras interpretações. Segundo Carapinha (2009 apud Schneider, 2018) o conceito de 

paisagem é um sistema natural vivo e permanece em constante transformação ao longo do 

tempo, gerada tanto por atributos naturais, assim como por ações do homem para criar 

melhores condições para uma comunidade. A paisagem é entendida como algo natural, 

social, cultural e suporte, por isso, deve-se entender como funciona o seu bioma e qual a 

interferência do homem sobre ela. 

Obras produzidas pelo homem, como: arquitetônicas, esculturas e ou obras conjugadas 

entre o homem e a natureza, integram a categoria de patrimônio cultural. Atualmente, a 

classificação tem sido discutida e questionada. Alguns autores dizem que, todo patrimônio 

é cultural, mesmo não sendo natural, principalmente por dois motivos: um deles é que não 

há nenhum lugar do planeta em que o homem não tivesse tocado e o outro é que o próprio 

olhar e a classificação que se faz de algo como natural é, em si, uma prática cultural. 

Partindo deste princípio, toda paisagem passível de valoração patrimonial seria por 

suposição paisagem cultural. 

Para o Instituto do patrimônio histórico e artístico nacional (Iphan), paisagens culturais 

são representadas pelo trabalho combinado entre natureza e ação do homem. Elas ilustram a 

evolução da sociedade e dos assentamentos humanos ao longo do tempo, sob interferência 

das determinantes físicas e/ou oportunidades apresentadas por seu ambiente natural e das 
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subsequentes forças sociais, econômicas e culturais, internas e/ou externas. Um exemplo, 

reconhecido pela Organização das nações unidas para a educação, a ciência e a cultura 

(Unesco), é a cidade do Rio de Janeiro, que se tornou a primeira, ao redor do mundo, a 

ostentar o título. Nessa perspectiva, o dossiê define que: 

 
O bem Rio de Janeiro: Paisagens cariocas entre a montanha e o mar enquadra-se na tipologia de 

paisagem cultural e é integrado por 4 (quatro) componentes localizados desde a Zona Sul do Rio de 

Janeiro ao ponto Oeste de Niterói, no Grande Rio, englobando o Maciço da Tijuca, caracterizado por 

encostas íngremes, grandes afloramentos rochosos, como o Corcovado, o Pão de açúcar e o Morro do 

Pico, em grande parte cobertos por vegetação tropical, ora nativa ora proveniente de reflorestamento 

ou agenciamento, como no Jardim botânico e nos parques públicos. Inclui ainda as áreas onde a 

paisagem da orla tem sido agenciada ao longo dos séculos, seja para erigir fortificações para a defesa 

da cidade, como na entrada da Baía de Guanabara com seus fortes históricos, seja para propiciar 

instalações de lazer para os residentes, como o Passeio público, o Parque do Flamengo e a Praia de 

Copacabana (Iphan, Dossiê Rio de Janeiro, 2012). 

 

No que se refere aos interesses do presente trabalho, Berque (2004) nos recorda que as 

relações sociais, econômicas e culturais de uma região são expressas pelos padrões de ocupação 

da forma urbana, pelas tipologias habitacionais, pelas relações de vizinhança, crenças e mitos, 

nos dando uma ideia do impressionante leque de oportunidades que o tema paisagem cultural 

pode oferecer. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é analisar um recorte da paisagem cultural 

presente no Vale do Arroio Sampaio, composto por oito propriedades. Tais exemplares são 

significativos pela forma de ocupação dos lotes, pelas edificações e elementos de arquitetura 

que as compõem, e pelas memórias e tradições reveladas pelas famílias. A investigação sobre o 

patrimônio imaterial e material desta localidade permite reconhecer os traços identitários que 

marcam a paisagem cultural desta região. Assim, a trilha do estudo apresentado no presente 

artigo segue os pressupostos de Berque (2004), de paisagem-marca e paisagem-matriz, 

«revelada e descrita a partir das configurações das formas existentes [...], (tais como relevo, 

flora e fauna, hidrografia, clima), e das ações do homem» (Schneider, 2018: 51), e a sua 

percepção como paisagem cultural. 

 

 

2. Espaço empírico e processo metodológico 

 

Para estabelecer o campo empírico da pesquisa parte-se da reflexão de trabalhar com 

uma região rural do Vale do Arroio Sampaio, optando por analisar e discutir a paisagem 

cultural a partir dos padrões de ocupação do lugar, de configuração dos lotes, das tipologias 

habitacionais, das relações de vizinhança, entre outros.  

Houve dois motivos para isso. O primeiro está relacionado ao entendimento da caracterização 

da paisagem. Buscamos identificar os diferentes elementos constituintes e estruturantes da 

paisagem e que expressam o caráter específico daquela área. Entende-se os elementos 
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estruturantes da paisagem como sendo os de caráter natural, humano, social, cultural ou 

econômico. Para fins deste estudo, consideramos relevo e topografia, geometria do lote, 

vegetação e espécies do entorno, clima e estrutura viária, as edificações e qualquer elemento 

arquitetônico, as tradições, os modos de fazer, a história oral. Como procedimento de registro e 

análise desses elementos utiliza-se o levantamento e redesenho, fotografias e entrevistas.  

Em segundo lugar, o reconhecimento e salvaguarda das expressões da paisagem. Nesse 

sentido, a sua conservação está relacionada à manutenção de suas características em termos 

de estrutura e caráter, contextualizado pelas diferentes dinâmicas de transformação e do 

risco de perda de seus valores (Schneider, 2018). 

Na primeira aproximação, percebe-se que o entroncamento entre os municípios de Santa Clara 

do Sul, Mato Leitão e Venâncio Aires compreende um vasto território, rico em elementos 

estruturantes e possibilidades para o estudo da paisagem. Visando operacionalizar os esforços, 

optou-se por trabalhar com uma zona específica do território, ou seja, um conjunto de lotes 

coloniais sistematizados a partir de uma linha que articula as unidades de exploração, a 

propriedade tipo. Através desse critério, identificamos uma sequência de lotes (Imagem 1), de 

dimensões variadas, emoldurados pela paisagem do Vale do Arroio Sampaio.  

 
Imagem 1 - Fragmento territorial do Vale do Arroio Sampaio: em destaque a área explorada 

 

 
 

Fonte: Dos autores, adaptado a partir de imagem do Google maps. 
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A região selecionada foi inventariada durante os meses de maio e junho de 2020. A 

necessidade de registro detalhado exigiu um trabalho de preparação. Primeiro, elaborou-se 

os roteiros buscando aperfeiçoar os esforços nas visitas técnicas, logrando um percurso de 

registro e coleta de dados que permitisse uma amostra de imagens diversas: estrada geral, 

lotes, residências, galpões, chiqueiros, lavouras etc. A partir daí foram realizados os 

primeiros contatos com os proprietários, em uma tentativa de agendar visitas. O 

levantamento envolveu o uso de drone
2
 (Imagem 2). 

 
Imagem 2 - Imagem aérea do Vale do Arroio Sampaio, a partir do uso de drone 

 

 
 

Fonte: dos autores. 

 

 

3. O processo migratório alemão no contexto do Vale do Arroio Sampaio 

 

Se por um lado houve um forte estímulo por parte do governo brasileiro a respeito da 

imigração europeia, especialmente para a região Sul do País, por outro, migrar também era 

uma alternativa, por conta de uma nova crise econômica que assolava o território europeu. 

                                                 
2
 Os drones ou veículos aéreos não tripulados (Vant), em inglês unmanned aerial vehicles (Uav), são 

equipamentos dirigidos por controle remoto. Essa ferramenta é usada para a obtenção de imagens aéreas em 

diversas escalas e ângulos de tomada, o que possibilita as observações em ótica vertical, frontal e oblíqua a 

qualquer objeto a ser analisado. Neste estudo de caso foi utilizado o drone Dji Mavic Air 1, a câmera 

fotográfica, o controle remoto o celular smartphone. 
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No caso dos alemães, o fenômeno foi exponencial pois com uma «expansão industrial 

relativamente tardia para absorver os egressos do campo a emigração passou a ser um 

fenômeno desejável para contornar as tensões sociais provenientes do aumento 

demográfico» (Kreutz, 2004: 26). Além disso, foi favorável à semelhança do clima e os 

aspectos naturais do Sul do Brasil, que atuaram como condicionantes para a reprodução de 

hábitos, crenças, tradições, costumes e da própria organização social das comunidades. 

É sabido, também, que a colonização da região denominada vale do Rio Taquari
3
, é 

anterior à chegada dos colonos alemães. Ocorreu a partir de 1764 com a chegada dos 

colonos europeus provenientes das Ilhas dos Açores que, estabelecidos em uma pequena 

área localizada na parte baixa do vale, dedicaram-se especialmente à criação de gado, 

limitando-se a uma zona que hoje compreende o atual município de Taquari. O Rio Grande 

pastoril era então predominantemente açoriano, embora pouco densamente povoado. Os 

africanos, primeiramente ‘vindos’ como escravos, formavam o braço motor, trabalhando 

nas charqueadas, nas fazendas, erguendo casas senhoriais, igrejas e capelas (Prunes, 1964). 

Ou seja, até meados do século XIX, o território rio-grandense era ocupado por indígenas
4
, 

afrodescendentes e açorianos. 

A primeira onda migratória alemã no Sul do Brasil se estabeleceu no atual município de São 

Leopoldo. Os primeiros imigrantes chegaram, em 1824, na recém fundada colônia estabelecida 

em terras da extinta Feitoria do Linho-Cânhamo
5
. Como nos recorda Roche (1964), a colonização 

alemã no Sul do País ocorreu em três fases: a primeira compreende o período de 1824 a 1889, 

quando o governo imperial cria a colônia de São Leopoldo. Uma segunda fase, situada entre os 

anos de 1890 e 1914, revela-se bastante intensa e esteve sob a atribuição do Estado. Apesar de 

movimentada, o governo reduziu a imigração oficial a partir de 1908, extinguindo-a em 1914, às 

vésperas da primeira guerra mundial. Ainda, segundo o autor, começa então a terceira fase, 

através dos serviços de terras e colonização do Estado, que acaba com a distribuição de terras 

devolutas e regularização de títulos de propriedade.  

Na segunda fase, durante a Revolução farroupilha (1830-1844), a imigração esteve 

interrompida. Nesse período, alguns colonos e seus filhos se aventuraram pelas matas, 

                                                 
3
 O Vale do Rio Taquari está localizado na encosta inferior do nordeste do estado do Rio Grande do Sul, 

tendo como principal rio o Taquari. Este tem suas nascentes no extremo Leste do Planalto dos Campos 

Gerais, possuindo o nome de rio das Antes e recebe o nome de Taquari somente ao entrar na região 

denominada Vale do Taquari. Para mais informações ver Ferla (2009). 
4
 Os índios guaranis históricos desapareceram lentamente do Rio Grande do Sul. Entre outros motivos, 

pelos ataques dos bandeirantes, pela guerra guaranilítica, pela escravidão imposta pelo governo militar nas 

reduções depois da expulsão dos jesuítas, pelo recrutamento militar e pela mestiçagem forçada das mulheres 

índias com homens brancos, ou ainda, destruídos pelas epidemias de origem européia e pela ação dos 

bugreiros. Para mais informações ver Ferri (1991). 
5
 Feitoria do Linha-Cânhamo, estabelecimento fabril destinado a produção de cordoalhas, largamente 

empregadas na navegação e que havia sido desativada no início de 1824, pelo governo imperial, diante dos 

sucessivos resultados negativos. Para mais informações ver Hübner (2010). 
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partindo da denominada Colônia velha (São Leopoldo), iniciando a atividade agrícola como 

posseiros nas chamadas terras devolutas. Finalizada a Revolução federalista, a partir de 

1848, o governo provincial passa a estimular e orientar os imigrantes nas novas colônias. 

Essa fase é assumida em 1851, quando agentes recrutadores oficiais passaram a atuar na 

Europa. E assim, a partir de 1853 que o processo de ocupação e povoamento do vale do rio 

Taquari se inicia, com os colonos alemães chegando à zona denominada Alto Taquari, com 

o objetivo de cultivar a terra na nova região agrícola (Ferla, 2009).  

Nesse momento, o vale passa a integrar o projeto oficial de colonização baseado na 

pequena propriedade rural (Ahlert & Gedoz: 2001). Observa-se, porém, que o processo de 

estabelecimento de colônias no Vale do Taquari, ainda que de interesse do governo 

provincial, não teve envolvimento direto deste, mas sim de empresas particulares que se 

especializaram em negócios imobiliários mediante a compra e venda de terras que eram 

divididas e vendidas em lotes aos novos agricultores (Ahlert & Gedoz, 2001), o que 

caracteriza, até os dias atuais, a predominância da configuração de pequenos minifúndios. 

Sem entrar nos pormenores da história, convém recordar que, finalizado o processo de 

abolição da escravatura, instalou-se no Brasil a denominada Primeira república ou República 

velha (1899-1930), o que significou uma série de mudanças de ordem social, política e 

econômica, algumas vinculadas muito especialmente à demanda mundial pelo café. Conforme 

Weimer (2003), no caso do Rio Grande do Sul, a economia até então sustentada pela produção 

pastoril sofreu um duro abalo, com reflexos na produção charqueadora e na alegada vocação 

agropastoril, embora nos recorda Schneider (2010: 39), que «no Rio Grande do Sul, a imigração 

não pode ser associada a substituição da mão-de-obra escrava, mas sim, a efetiva ocupação 

territorial e diversificação da economia em pequenas propriedades.» 

Ainda no âmbito da política estadual, Antonio Augusto Borges de Medeiros assume o 

poder em 1898, mantendo-se à testa do executivo até 1928, com exceção do «período de 

1908 a 1913, quando a presidência foi ocupada por Carlos Barbosa Gonçalves» (Weimer, 

2003: 105). Nesse contexto, o fluxo migratório de massa que ocorreu no Brasil, entre o final 

do século XIX e início do XX, esteve plenamente envolvido no processo de escala mundial, o 

que fez com que Argentina, Brasil e Estados Unidos, recebessem um considerável número de 

estrangeiros, prevalecendo, no caso brasileiro, a inserção do tipo rural.  

Segundo Ferla (2009: 46), com a «intensificação da entrada de imigrantes alemães no 

Sul do País, tornou-se um bom negócio para os grandes latifundiários, dividir suas terras e 

vendê-las em pequenas propriedades aos imigrantes que prosperavam nas colônias velhas». 

Antonio Vítor de Sampaio Mena Barreto e Antonio Fialho de Vargas
6
 eram dois desses 

                                                 
6
 No final do século dezoito e início do século dezenove, várias sesmarias foram doadas a sesmeiros, às 

margens do rio Taquari, passando este, a constituir um importante caminho de penetração para os 

colonizadores [...]. Em 1794, eram concedidas áreas de terras no grande território de Taquari, a José Inácio 

Teixeira, à margem direita, hoje Lajeado, e a seu irmão João Inácio Teixeira, à margem esquerda do rio 

Taquari, hoje município de Estrela [...]. José Inácio vendeu sua área, em Lajeado, a Antonio Fialho de Vargas 
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latifundiários, considerados os responsáveis por desencadear o processo de colonização das 

terras do vale do Rio Taquari. O primeiro dominava uma vasta área localizada à margem 

esquerda do rio (atual município de Estrela), enquanto o segundo, era proprietário das terras 

à margem direita (onde desenvolveu-se mais tarde o município de Lajeado) (Ibidem).  

A empresa colonizadora mais importante no vale do Rio Taquari era a Firma Batista, 

Fialho e Cia, fundada em 1853 e formada pelos sócios Antonio Fialho de Vargas, seus dois 

irmãos Joaquim Pereira e Manoel, e João Batista Soares da Silveira e Souza. A sociedade 

logo foi desfeita, ficando a cargo dos irmãos Fialho de Vargas, tendo à frente Antonio 

Fialho. No mesmo ano era fundada a Colônia conventos, dando início efetivo a colonização 

do território (Ferri, 1991). Os imigrantes trouxeram novas técnicas, entretanto também 

adotaram métodos praticados pelos índios e caboclos, ainda que estes representassem uma 

regressão. Na agricultura, as principais culturas não foram introduzidas de além-mar, mas 

sim adaptadas, como o cultivo da batata, do feijão, do milho e da mandioca (Roche, 1964). 

Por outro lado, transportaram fundamentos culturais, refletidos: 

 
nas casas (de enxaimel, e ajardinadas, entre os alemães), na vida religiosa (igrejas imponentes se 

disseminaram por todos os recantos, católicos ou protestantes, assim como oratórios que balizam as 

estradas e picadas), na vida social (sociedades de bailes, de tiro, de cantores), na vida econômica 

(cooperativas, comércio, indústrias), na vida comunitária em geral (festas de igreja, quermesses, jogo 

de bocha, querbes) e em muitas outras manifestações simples ou complexas que representam a 

transmigração de tradições, hábitos e costumes do chá originário (Ivi: 9). 

 

Segundo Hübner (2010), a colonização do Vale do Arroio Sampaio (Imagem 3), teve 

início por volta de 1873, norteado pelas lideranças religiosas de duas comunidades, a 

Católica e a Evangélica Luterana. Alguns colonos eram originários das colônias velhas 

(Vale dos Sinos e do Caí), e já estavam adaptados em solo gaúcho, porém muitos partiram 

da Alemanha natal.  

Ainda conforme o autor, este era o contexto: 

 
Os núcleos formados e hoje existentes no Vale do Sampaio começaram a ser construídos a partir de 1873. 

Vila Teresinha é o centro principal da região. Sua história [...] começa a ser contada a partir de 1868 quando 

iniciou a colonização de Lajeado e Conventos e existia uma densa cobertura de matas, contendo a ferocidade 

de onças e porcos selvagens. Em 15 de julho de 1873, após embarcarem em Hamburgo no navio Santos e 

viajarem por 36 dias, chegaram a Rio Grande mais de 100 famílias oriundas da região Boêmia (Böhmer), 

imigrando para o Brasil [...]. Foram assentados como sendo os pioneiros da Colônia Sampaio, nesse mesmo 

                                                                                                                                                     
em 1854 (Ferri, 1991). [...] um dos implementadores do processo de colonização privada no Vale do Taquari, 

talvez o principal, foi Antônio Fialho de Vargas. Esse negociante, com a finalidade de atrair colonos 

estrangeiros, firmava contratos provisórios na Alemanha, os quais eram transformados em contratos oficiais 

com a chegada dos imigrantes ao Brasil. O empresário financiava o comprador, tanto na compra das terras, 

como na de sementes e na alimentação até a primeira colheita, além de conceder adiantamentos, segundo o 

número de pessoas da família (Ahlert & Gedoz, 2001). 
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ano de 1873, os colonos: Josef Jaeger, Anton Uhry, Barbara Röhzler, Wilhelm Weiss, Florian Stöhr, Ignaz 

Gutstein, Josef Endler, Johann Pilz, Wenzel Reckziegel, Josef Scheibler, Franz Wanderer. Também são 

considerados pioneiros os colonos que chegaram entre 1875 e 1882 e adquiriam os demais lotes da Colônia de 

Sampaio, num total de 26, que foram: Peter Schmidt, Grünewald, Peter Finkler, Albert Brandt, Friedrich 

Brandt, Albert Radke, Karl Werner, Peter Haas, Johannes Haas, Chimaneck, Eduard Block, Johann Schmidt, 

Jakob Fleck, Jakob Storck e Paul Uhlmann (Hübner, 2010: 23-23). 

 

Cada colônia tinha cerca de 50 hectares (mil braças quadradas), o custo era de 600 mil réis e 

os colonos tinham até cinco anos para pagar os loteadores. Com a chegada dos novos 

imigrantes, novas localidades foram sendo criadas. Thereza Pikadd, Linha Teresinha ou 

simplesmente Santa Teresinha, era a principal. Depois, às margens do arroio surgiram Sampaio, 

Linha Duvidosa, Linha Santana e Linha Andreas, situadas a margem direita. Essas 

comunidades fazem parte hoje dos municípios de Venâncio Aires e Mato Leitão. Na margem 

esquerda, surgiram Picada Mähler, Sampaio, parte da linha Santa Teresinha e Linha Santo 

Antônio, comunidades que integram hoje os municípios de Santa Clara do Sul, Cruzeiro do Sul 

e Sério. As terras do lado esquerdo foram colonizadas a partir dos loteamentos da empresa 

Fialho de Vargas, enquanto as da margem direita, de domínio do coronel Andre Bello, foram 

comercializadas a partir da colonizadora dos irmãos Pereira (Ibidem). 

 
Imagem 3 - Mapas esquemáticos da localização do Vale do Sampaio 

 

 
 

Fonte: Dos autores, adaptado a partir de imagem do Google maps. 
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Organizada a colônia, logo era construída a capela, a escola, o cemitério e a moradia do 

pastor ou do padre. A capela era por vezes o local de festas e a sala de aula. O professor e a 

escola tinham uma função especial e simbólica na comunidade. Era o elo de conexão entre 

o clero e a comunidade rural, por isso era consenso que as comunidades contassem, para o 

seu desenvolvimento, com um professor paroquial (Kreutz, 1994). Nas suas pequenas 

propriedades, os colonos mantinham casa, estábulo, animais e plantações e a prosperidade 

logo se fez notar, pois alguns se desenvolveram melhor e com maior rapidez que nas 

pioneiras ‘colônias velhas’. Foi nesse contexto, que os primeiros colonos alemães se 

estabeleceram no Vale do Arroio Sampaio, localidade que hoje pertence aos municípios de 

Santa Clara do Sul, Mato Leitão e Venâncio Aires, na região central do Rio Grande do Sul. 

 

 

4. O caso do Vale do Arroio Sampaio: o povoado, o lote, a casa rural… 

 

A paisagem cultural é formada não somente pelas edificações e suas paisagens naturais, 

mas, principalmente pela ação do homem através de seus atos e convívio em sociedade.  

 
Imagem 4 - Mapa esquemático do trecho percorrido e das edificações levantadas 

 

 
Fonte: Dos autores, adaptado a partir de imagem do Google maps. 
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Cada vilarejo tem sua própria cultura, fazendo com que sejam únicos e intransferíveis 

para outros locais. A extensão do Vale do Arroio Sampaio é vasta, por isso as análises 

foram feitas em um pequeno trecho, chamado de Vila Terezinha (Imagem 4), onde há 

maior concentração de propriedades rurais, juntamente com igrejas católicas e evangélicas 

luteranas e salões para a comunidade.  

Como um primeiro aspecto, observa-se que o relevo do Vale do Arroio Sampaio (Imagem 5), 

é morfologicamente caracterizado por colinas compostas por rochas e barro vermelho, cobertas 

ora, por grandes campos de variadas culturas e pecuária, ora por mata nativa. A hidrografia do 

local é constituída por riachos de pequeno a médio porte e acabam desembocando no rio Taquari. 

A fauna desse vilarejo é mesclada por animais domesticados, próprios para a pecuária, assim 

como animais selvagens. A flora é original de floresta totalmente alterada e observa-se maior 

quantidade no entorno das residências, com espécies de sombra, ornamentais e frutíferas. 

Encontra-se a preservação da vegetação no entorno de lavouras, demarcando divisa de 

propriedades e nas margens de recursos hídricos.  

Estas áreas aparentemente são dominadas por árvores nativas. Também se percebe a presença 

de eucalipto, como mata de reflorestamento. Os jardins são floridos com espécies exóticas e 

nativas. Pode-se encontrar diversos exemplares, como roseiras, gérberas, azaléias. Muitas vezes 

as hortas encontram-se em meio aos jardins. Estas possuem diversas culturas, como alface, 

couve, beterraba, repolho, cenoura e cebolinha. O clima é temperado do tipo subtropical, 

classificado como úmido, apresentando variações sazonais nas temperaturas. 

 
Imagem 5 - Fragmento da paisagem e esquema dos elementos constituintes do lote 

 

  
 

Fonte: Dos autores. 
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Conforme Roche (1964), o lote colonial representa a célula do povoamento, a unidade de 

exploração, a propriedade tipo. Marcados geometricamente a partir das picadas, mantinham um 

formato retangular, inicialmente restrita a 78 hectares no ano de 1848, e posteriormente a 25 

hectares, a partir de 1890. Este processo de estabelecimento das colônias configurou vales 

retalhados pelos limites dos lotes. Nos cumes dos morros, a vegetação original contrastava com a 

atividade agrícola da planície. A casa rural ficava à beira do caminho, «não aparece disperso nem 

anárquico, mas em fileira, paralelo à picada que se tornou a verdadeira unidade orgânica do 

povoamento» (Ivi: 112). 

As construções apresentam alvenaria de tijolos maciços, cobertos com reboco e 

fachadas decoradas com diversos tipos de ornamentos, que se referem a linguagens que 

marcam a arquitetura e seu tempo. O entorno e a parte frontal do lote são definidos por 

jardins e caminhos floridos e com vegetação baixa, com muitas espécies nativas e uma 

variedade de cores e tamanhos (Imagem 6). O cuidado com os jardins frontais das 

propriedades é característico do local.  

Ainda conforme o autor eram casas isoladas e floridas, construídas próximas a uma 

fonte ou riacho, rodeadas de galpões e paióis, de chiqueiros de porcos e laranjais. O tipo 

mais frequente de casas utilizava a técnica construtiva do enxaimel, com paredes de taipa 

ou de tijolos, telhados de madeira, telhas de barro ou zinco. As primeiras eram retangulares, 

com telhado simétrico. Mais tarde aparecem as casas com telhados assimétricos, 

oferecendo mais espaço interno. Aparecem as varandas na fachada e a cozinha separada. 

Jean Roche (Ivi: 114), nos indica que a casa de cunho germânico se organiza em dois tipos 

fundamentais:  

 
A casa de tijolos, paralelepipedal, com telhado simétrico e fachada num dos lados menores, tipo 1914-

1918, de molde germânico, frequente nas cidades do Vale do rio dos Sinos: a casa de tijolos, de argamassa, 

térrea, com fachada num dos lados maiores, com telhado, quatripartido, tipo 1940-1945, verdadeiro padrão 

estandardizado, encontrado em todo o rio Grande, cuja adoção revela ao mesmo tempo a elevação do nível 

econômico, a imitação da moda citadina e um certo desejo de assimilação espontânea. A evolução da casa rural 

e citadina teuto-rio-grandense manifesta, portanto, elementos trazidos ou lembranças do País de origem e a 

outros adotados do novo, num esforço de adaptação ao clima e ao meio assim como às atividades 

fundamentais, mas sempre com uma preocupação de asseio e beleza da habitação, com caiação e pintura, flores 

nas janelas e jardim arborizado. 

 

A partir do recorte proposto, é possível observar a diversidade de edificações que marcam o 

percurso histórico da ocupação do Vale do Arroio Sampaio, revelando a riqueza da paisagem que 

o constitui. A arquitetura eclética predominante traduz as diferentes formas de se apropriar de 

características que remetem ao renascimento, neoclássico, e das artes decorativas vigentes na 

Europa no início do século XX, tais como art déco e art nouveau.  

 

 

Imagem 6 - Identificação das edificações levantadas por meio de registro fotográfico 
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     (a) Casa branca -935 (b) Igreja evangélica luterana 

  
(c) Casa verde - 1924                                           (d) Igreja católica Santa Teresa e cemitério 

    
(e) Casa descolorida - 1940                                (f) Casa amarela - 1935 

    
      (g) Casa vermelha, 1910                                        (vista e implantação no lote) 

    
Fonte: Dos autores. 
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As residências apresentam o uso de elementos e ornamentos desde a forma mais simples 

e elementar de apropriação, até as mais sofisticadas e imponentes, promovendo por meio da 

arquitetura o reconhecimento social, econômico e cultural dessas propriedades. Além disso, 

é notória a relação de hierarquia e importância das igrejas na formação dessas 

comunidades, que junto ao cemitério formam o núcleo principal. Neste trecho, destaca-se 

especialmente a igreja e cemitério implantados no ponto alto do sítio, conforme Imagem 6: 

figuras (b) e (d). Neste estudo, apresentam-se dois levantamentos de casas ecléticas. A 

primeira, denominada Casa verde, e a segunda, nomeada Casa branca (Imagem 7). 

A Casa verde (1924) (Imagem 8), possui uma arquitetura imponente para a época, 

demonstrada através da sua altura e ornatos na fachada. Realizados com diferentes texturas 

demarcadas com reboco, a geometria dos ornamentos e detalhes carrega traços ortogonais 

que contrastam com as linhas sinuosas do frontão superior, que traz o ano da construção, tal 

como observa-se na Casa amarela (1935) (ver Imagem 7). O telhado é simétrico e 

constituído por telhas de barro. A edificação possui dois andares devido a topografia do 

terreno e um sótão, organizando a configuração tripartida de zonas de usos. No primeiro 

andar com pé direito baixo, encontra-se um porão. Sua finalidade principal é a ventilação 

do piso térreo, já que é todo em madeira, incluindo as vigas, desta forma a umidade acaba 

sendo controlada. Outra função importante, exercida por essa parte da casa, era o 

armazenamento de utensílios de trabalho. 

 
Imagem 7 - Casa verde (1924) e Casa branca (1935), respectivamente. 

 

 
 

Fonte: Dos autores.  
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Já o andar térreo, o principal da casa, tem seu acesso através de uma escada que se localiza 

frente à grande porta de entrada com uma antessala, chamada de hall ou sala de espera. Nesta sala 

há três portas, sendo duas laterais que dão acesso à dois cômodos, um de cada lado. 

Originalmente esse hall servia como sala de espera do consultório odontológico que contava com 

duas salas de atendimento. Seguindo em frente, há uma porta que permite acessar a parte íntima 

da casa, sendo direcionada por um corredor percorrendo todos os cômodos conectando ao acesso 

secundário da moradia. Em meio a esse corredor encontram-se os dormitórios e ao fundo a sala e 

cozinha. Em um desses dormitórios, próximo a estes últimos, encontra-se uma escada que dá 

acesso ao sótão, onde há mais dois cômodos que servem como apoio e dormitório. 

Com o passar dos anos os moradores sentiram a necessidade de ampliar o espaço com outros 

cômodos, em uma edificação anexa, com banheiros e garagem. Por não fazer parte da construção 

original, não foram feitos levantamentos nesta área, apenas demarcados com linha tracejada. 

Atualmente, a casa ainda permanece com uso familiar, com manutenção e cuidados constantes. 

A implantação (Imagem 9) permite reconhecer a locação da residência em relação a via 

principal de acesso, que neste caso ocorre mais próxima a via em virtude da prestação de serviços 

odontológicos que ocorreu nesta propriedade inicialmente na sua construção. Ao lado observa-se 

o rigor na organização da horta, delimitando faixas ao lado da área mais arborizada. Aos fundos 

do lote seguem as árvores frutíferas e o caminho lateral leva a criação de animais e produção 

leiteira da família. 

 
Imagem 8 - Casa verde, 1924 (redesenho fachada e planta baixa) 

 

  
 

Fonte: Dos autores. 

 

O segundo levantamento trata-se de uma edificação datada do ano de 1935, a 

denominada Casa branca (1935) (Imagem 10). Com arquitetura eclética e de altura mais 

imponente devido a altura do pé-direito, a edificação não apresenta porão, no entanto é 

elevada do solo, uma alternativa para prevenir a umidade nas paredes e no piso, marcando a 
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base na composição das três partes que conformam a fachada. O acesso principal ocorre 

através de uma escada que conecta à varanda. Neste espaço, localiza-se uma entrada para a 

cozinha e outra para o interior da residência. A circulação interna conecta vários cômodos, 

sendo eles de estar e dormitórios, alguns com aberturas entre eles, caracterizando uma 

organização que remete a distribuição em enfilade
7
. 

 
Imagem 9 - Casa verde, 1924 (Implantação) 

 

 
 

Fonte: Dos autores. 

 

Imagem 10 - Casa branca, 1935 (redesenho fachada e planta baixa) 

 

  
 

Fonte: Dos autores. 

 

O pavimento do corredor central, principal da casa, é demarcado por ladrilhos hidráulicos 

originários da Alemanha. Ao final desse corredor há um acesso secundário. A cobertura é a 

quatro águas com telhas de barro. Na fachada (Imagem 11) encontram-se ornamentos em formas 

                                                 
7
 Enfilade é a organização de cômodos com portas alinhadas que os conectam internamente, uma distribuição 

funcional característica da arquitetura renascentista e barroca, marcantes em casas nobres e palácios (Luccas, 2011). 
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geométricas regulares, uso de linhas retas e escada de acesso curva características de alguns 

exemplares residenciais art déco. Contudo, a mescla com colunas e capitéis jônicos, inclusive 

junto às esquadrias, traz referência da arquitetura clássica. 

 
Imagem 11 - Vista atual da residência de 1935 

 

 
 

Fonte: Dos autores. 

 
Imagem 12 - Vista atual da antiga localização do riacho 

 

  
 

Fonte: Dos autores. 
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Esta residência também sofreu alterações com o passar dos anos. Originalmente havia um 

acesso ao sótão, através de escada. Neste ambiente, uma sacada permitia o visual do entorno. Por 

questões de segurança a sacada foi eliminada. A residência foi ampliada, dando espaço para 

sanitário e a nova cozinha. Há relatos de que essa ampliação tenha servido como um armazém 

para a comunidade. Atualmente a casa não está habitada. Ao lado direito da residência encontra-

se um riacho, onde foi feito uma represa (Imagem 12). Segundo relato dos proprietários, o local 

servia de banho. Também ali, as mulheres lavavam a roupa da família. Hoje existem apenas 

resquícios dessa represa, que são tijolos e pedras soltas. 

 

 

5. Considerações finais 

 

A paisagem cultural, compreendida como a relação intrínseca da expressão das 

atividades humanas no território é um conceito que possibilita ampla investigação na região 

do Vale do Taquari, especialmente as zonas rurais que muito preservam a cultura. Nesse 

sentido, o Vale do Arroio Sampaio, em recorte apresentado neste estudo, permite conhecer 

como ocorreu a ocupação no local e identificar os traços identitários que marcam esta 

comunidade e suas origens. Os processos migratórios deixaram registros de tradições, 

costumes e técnicas, que foram localmente adaptadas, transformadas e replicadas.  

Volta-se para o estabelecimento de um debate teórico-metodológico sobre a temática, o 

qual está permeado por suas relações com a sociedade, instituições e sujeitos envolvidos, em 

diferentes espaços e momentos históricos. Desse modo, entende-se que a análise «paisagem 

cultural e patrimônio» transpassa por inúmeras dimensões que compõem complexos 

contextos os quais se diferenciam em temporalidades e espaços. 

Por meio das bases teóricas de paisagem-marca (Berque, 1998), que se refere à paisagem 

enquanto fenômeno humano, de ideias, sentimentos e ações dos indivíduos sobre o espaço, 

observa-se como essa localidade mantém as expressões de vida que permitem reconhecer a 

paisagem como marca. As manifestações concretas, resultantes da interação entre o sujeito 

e o objeto estão representadas pelos traços da arquitetura, pela ocupação do território, pelas 

formas de trabalhar, no cultivo e na plantação.  

Muitas das famílias visitadas mantêm antigos hábitos e valorizam sua história (Imagem 

13). Buscam, ao mesmo tempo preservar e difundir sua cultura para os filhos e netos. As 

formas de ocupar o espaço são identificadas desde a chegada à propriedade, a partir da 

organização e cuidado com os jardins frontais com roseiras, gérberas, azaléias, três marias, 

estrelícia ou ave do paraíso, assim como árvores exóticas para sombra, e o rigor da horta e 

pomar. As memórias são revividas assim que se adentra o espaço doméstico, a posição da 

cozinha, o mobiliário, o antigo fogão a lenha com as panelas sobrepostas, o cheiro da comida, 

e o pão caseiro revelam as tradições mais longínquas dos antepassados que colonizaram a 

região do Vale do Arroio Sampaio. 
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A paisagem é uma marca, pois ela expressa uma civilização, mas é também uma matriz porque 

participa dos esquemas de percepção, de concepção e de ação – ou seja, da cultura – que canalizam, em 

um certo sentido, a relação de uma sociedade com o espaço e com a natureza e, portanto, a paisagem do 

seu ecúmeno (Berque, 1998: 84-85).  

 
Imagem 13 - Casa verde, 1924: proprietária elaborando bolachas caseiras 

 

  
 

Fonte: Dos autores. 

 

Entender a paisagem e seu significado, portanto, requer observar a relação entre a 

sociedade e o espaço, compreendendo os modos de viver no lugar, reforçando a relação 

sujeito-objeto. Ao buscar algo concreto, a paisagem também retoma a subjetividade e o 

imaginário através do relato das memórias, da observação dos modos de fazer e trabalhar. 

Assim, a paisagem cultural adquire sentido ético, estético e histórico, atingindo valor 

simbólico e cultural para a comunidade. 

 

 

Referência bibliográfica / References 

 

Ahlert L., Gedoz S.T., Povoamento e desenvolvimento econômico na região do Vale do 

Taquari, Rio Grande do Sul 1822 a 1930, «Estudo & Debate», 8(1), 2001, pp.49-91. 

Berque A., Paisagem-marca, paisagem-matriz: elementos da problemática para uma 

geografia cultural, in Corrêa R.L., Rosendahl Z., Paisagem, tempo e cultura, Ed. Uerj, 

Rio de Janeiro, 1998, pp.84-91. 

Carapinha A., Los tempos del paisaje, in Maderuelo J. (org.), in Paisaje e historia, Abada 

Editores, Madrid, 2009, pp.111-128. 



Visioni LatinoAmericane  

 

 

Anno XIII, Supplemento al numero 24, Gennaio 2021, Issn 2035-6633                                                                                                      182 

Ferla J.J., Helma Bersch e o ensino de música no contexto da imigração alemã católica do 

Vale do Taquari, dissertação de mestrado, Universidade federal de Santa Maria, 

Programa de pós-graduação em educação, 2009. 

Ferri G.A., História do Rio Taquari-Antas, Grafen Encantado, Encantado, 1991. 

Hübner C.J., A transformação de hábitos, costumes e tradições em Sampaio, Trabalho de 

conclusão de curso (monografia), Universidade federal do Rio Grande do Sul, Instituto 

de filosofia e ciências humanas, Departamento de sociologia, 2010.  

Iphan, Rio de Janeiro: paisagens cariocas entre a montanha e o mar, Dossiê de 

candidatura do Rio de Janeiro à Lista de patrimônio da humanidade, 2012. 

Kreutz L., Material didático e currículo na escola teuto-brasileira, Editora Unisinos, São 

Leopoldo, 1994. 

Lando A.M., Barros E.C., A colonização alemã no Rio Grande do Sul: uma interpretação 

sociológica, Editora Movimento, Instituto estadual do livro, Porto Alegre, 1976. 

Lando A.M., Barros E.C., Capitalismo e colonização: os alemães no Rio Grande do Sul, in 

Lando A.M. et al. (org.), RS, imigração e colonização, 2ª ed., Mercado Aberto, Porto 

Alegre, 1996. 

Luccas L.H.H., Distribuição na arquitetura do renascimento italiano sobre arranjos, 

compartimentação e circulação interior na casa renascentista, «Arquitextos», 129(3), 

2011. 

Prunes L.M., A humanização da paisagem natural do Rio Grande do Sul, in Prado A., Rio 

Grande do Sul, terra e povo, Editora Globo, Rio de Janeiro, 1964, pp.1-12. 

Roche J., A colonização alemã e o Rio Grande do Sul, in Rio Grande do Sul, terra e povo, 

Editora Globo, Rio de Janeiro, 1964, pp. 107-121. 

Sauer C., A morfologia da paisagem, in Corrêa L.C., Rosendahl Z. (orgs.), Paisagem tempo 

e cultura, Ed. Uerj, Rio de Janeiro, 1998, pp.17-74. 

Weimer G., A vida cultural e a arquitetura na República Velha rio-grandense (1889-1945), 

Edipucrs, Porto Alegre, 2003. 

 

 

 
Recibido: 30/09/2020  

Aceptado: 23/1/2021 

 

 

 

 

 

 

 




