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I-DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 PROMOTORES E ORGANIZADORES
Universidade Federal de Santa Maria-UFSM
- Programa de Pós-Graduação Profissionalizante em Patrimônio Cultural –
Mestrado/CCSH/UFSM (DISCIPLINA PPGPCULT802 – TÓPICOS
ESPECIAL II)
-

Programa

de

Pós-Graduação

em

História-PPGH

(Mestrado

e

Doutorado)/CCSH-UFSM
- Centro de Ciências Sociais e Humanas-CCSH
- Departamento de História

1.2 COORDENAÇÃO DO EVENTO
1.2.1 Coordenação Geral:
- Prof. Dr. Júlio Ricardo Quevedo dos Santos dos PPGH e
PPGMPPC/UFSM.
E-mail: j-quevedo@uol.com.br

Endereço: Av. Roraima, 1000. Prédio 74-A sala 2101 Campus/UFSM.
Santa Maria, RS. Brasil. Telefone: +55 55 3220 9549.

1.2.2 Co-coordenação:
- Professor Sérgio Venturini
Secretário de Educação/Prefeitura Municipal de Ivorá - RS
E-mail: venturini1789@gmail.com
Endereço: Avenida Garibaldi, 919, CEP 98160-000, Ivorá - RS
Telefone: 55 3627-1100 / 55 99975-8782

1.3 COMISSÃO ORGANIZADORA

- Profª. Dra. Maria Medianeira Padoin (UFSM, Brasil)
- Profª. Drª. Marta Rosa Borin (UFSM, Brasil)
- Ddo. Amilcar Guidolin (UFSM, Brasil)
- Ddo. Gilvan Silveira Moraes (UFSM, Brasil)
- Ddo. Hugo Blois Filho (UFSM, Brasil)
- Mda. Sandi Mumbach (UFSM, Brasil)
- Mda. Marisete de Mattos Morais (UFSM/IHGSLG, Brasil)
- Acd. Angela Patricia Amaral Werner (UFSM, Brasil)
- Acd Viviane Siqueira Alves (UFSM, Brasil)
- Acd. Eduardo Perius (UFSM, Brasil)

1.4 COMITÊ CIENTÍFICO
- Profª. Drª. Maria Medianeira Padoin (UFSM, Brasil)
- Profª. Drª. Marta Rosa Borin (UFSM, Brasil)
- Prof. Dr. Alfredo Navas Sánchez (PNPD/UFSM, Brasil)
1.5. ORGANIZAÇÃO – PROMOÇÃO – APOIO

ORGANIZAÇÃO:
Programa de Pós-Graduação Profissional em Patrimônio Cultural –
Mestrado e Programa de Pós-Graduação em História (Mestrado e
Doutorado) CCSH/Universidade Federal de Santa Maria;
Pró Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria;
Associação Amigos da Trilha dos Santos Mártires das Missões
(AATRISAMM).

SECRETARIA DO EVENTO

A Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores indicarão recursos
humanos, os quais se encarregarão de secretariar o evento, junto com a
coordenação do evento. Entre as funções constam a organização das
hospedagens, alimentação e recepção do público alvo que vai participar do
evento.

PROMOÇÃO:
Prefeitura Municipal de Caibaté (PMC);
Câmara de Vereadores de Caibaté (CVC).
APOIO:
Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões
(CERMISSÕES) – Caibaté-RS;
Instituto Histórico e Geográfico de São Luiz Gonzaga (IHGSLG);
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI);
Diocese de Santo Ângelo;
Comunidade de Três Mártires (Ivorá);
Associação Antônio Vieira.

1.6 LOCAL DO EVENTO
Prefeitura Municipal de Caibaté, Avenida Padre Réus, 1582 – Centro –
Caibaté/RS, telefone 55 3355-1300, CEP 97930-000.
Câmara Municipal de Vereadores de Caibaté, Avenida Renato Catelan,
1879 – Centro – Caibaté/RS, telefone 55 3355-1007, CEP 97930-000

Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões
(CERMISSÕES): Avenida Santa Lúcia, 1176 – Centro. Caibaté/RS. Tel.
(55) 3355-3000, CEP 97930-000.

1.7 DATA DO EVENTO

17 e 18 de novembro de 2017.

1.8 ÂMBITO
Internacional.

1.9 PÚBLICO ALVO:
- Professores de Programas de Pós-graduação;
- Profissionais de História e áreas afins;
- Alunos de pós-graduação (DISCIPLINA PPGPCULT802 – TÓPICOS
ESPECIAL II) Workshop Missões.
- Alunos de graduação;
- Professores da Rede da Educação Básica.
1.10 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO
Associação dos Funcionários da Cooperativa de Distribuição e Geração de
Energia das Missões (AFUCER-CERMISSÕES). RS536, Km1 (Saída para
o Santuário do Caaró).

II – APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
O Programa de Pós-Graduação em História e o Mestrado
Profissional em Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Santa
Maria, RS organizam o I Seminário Internacional de História, Educação e
Turismo, que ocorrerá nos dias 17 e 18 de novembro de 2017, na região das
Missões-RS, na cidade de Caibaté, alusivo a preparação as comemorações
dos 90 anos de movimento cultural missioneiro na região, expresso nas
peregrinações/romarias dos (Santos Mártires) do Caaró (1928-2018), cuja
temática geral é “NOVO OLHAR SOBRE O PIONEIRISMO JESUÍTICOGUARANI: O CASO CAARÓ”, que envolve discussões acerca de
manifestações de poder nas sociedades, da cultura remetendo aos modos de
vida e de pensamento que se produzem historicamente, bem como as
fronteiras, pensadas em uma perspectiva ampla não restrita somente a
questões territoriais ou espaciais, mas considerando as inúmeras
manifestações de fronteiras como a cultural, a étnica, a ideológica, a
identitária, entre outras, que possam ser problematizadas não apenas como
um limite mas também como elemento integrador. Por se tratar da
especificidade do tema e objeto do I Seminário Internacional que remete a
História e Memória missioneira preservadas através da Pesquisa, Ensino e
Extensão, particularmente no âmbito da Educação e Turismo, os quais
propagam os acontecimentos de 1928, relacionados aos de 1628 – alusão
ao Martírio de Três Jesuítas – o evento ocorrerá em Caibaté-RS e seu
entorno do santuário do Caaró, quando ocorre a 84ª Romaria do Caaró no
dia 19 de novembro de 2017 (terceiro domingo do mês). A Universidade
Federal de Santa Maria em sua forma de extensão atenderá as demandas
das comunidades missioneiras em parceria, na divulgação dos resultados
das pesquisas em diferentes lugares de excelência sobre as ações da
Companhia de Jesus e os Povos Indígenas, desde o século XVII.

Desta forma, evidenciamos a missão extensionista da UFSM, qual
seja, articular os diversos conhecimentos por meio de ações extensionistas
junto à comunidade, no caso a região das Missões, cidade de Caibaté –
Santuário do Caaró, gerando soluções inovadoras para o desenvolvimento
regional sustentável. Nesse sentido se pretende contemplar a temática geral
com discussões relevantes, diversificadas e de qualidade que possam
contribuir para a construção de novas perspectivas para a área das Ciências
Humanas e Sociais, e especialmente da História nos seus vínculos com a
Educação e o Turismo.
A

Associação

Amigos

dos

Santos

Mártires

das

Missões

(AATRISAMM), formalizada em 02 de abril de 2002, é construída com o
objetivo de efetivar a interlocução entre a “Trilha dos Santos Mártires”,
realizada pela primeira vez em novembro de 2001, com a comunidade
regional das Missões. Ao participar efetivamente no I Simpósio
Internacional de História, Educação e Turismo da Região das MissõesRS, a AATRISAMM tem a oportunidade de contar a sua história e divulgar
a história da formação do período reducional do Rio Grande do Sul.
A Prefeitura Municipal de Caibaté, com o apoio do Poder
Legislativo, já há algum tempo realiza trabalhos de melhorias no acesso e
no entorno do Santuário Diocesano de Caaró e desde os primórdios das
romarias ao Caaró tem sido ponto de referência para os peregrinos que
deram início caminhadas de fé, vindos de Cerro Largo e, posteriormente,
da região de Santa Rosa. Com o apoio dos poderes municipais executivo e
legislativo, Caibaté assume o protagonismo entre os municípios das
Missões, na divulgação das narrativas referentes aos santos mártires das
Missões e da História do martírio dos primeiros padres, vinculados à
Província Jesuítica do Paraguai.
O I Seminário Internacional de História, Educação e Turismo da
Região das Missões-RS se constituirá em sua estrutura organizacional de

momentos como: Conferência de Abertura e Mesas Redondas em forma de
Painéis Temáticos. A Conferência de Abertura e as Mesas Redondas serão
compostas por pesquisadores (as) convidados (as), coordenados por
entidades locais da Região das Missões como a Associação Amigos da
Trilha dos Santos Mártires das Missões, Instituto Histórico e Geográfico de
São Luiz Gonzaga, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das
Missões/Centro de Cultura Missioneira e Universidade Federal de Santa
Maria.
O evento consta da matriz curricular do PPGPPC – Mestrado/UFSM
como (DISCIPLINA PPGPCULT802 – TÓPICOS ESPECIAL II)
Workshop

Missões,

para

mestrandas

e

mestrandos

devidamente

matriculados.

II - EIXOS TEMÁTICOS DO I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE
HISTÓRIA, EDUCAÇÃO E TURISMO DA REGIÃO DAS MISSÕES

1) Fronteira, Política e Sociedade
Painéis Temáticos que procuram abranger a temática que prioriza
processos políticos, sociais e culturais, em que o tema da fronteira está
presente. Trabalhar os temas da fronteira e da sociedade como um universo
complexo de relações, de diferenças e semelhanças, de divergências e
aproximações, de permanências e mudanças, do individual e do coletivo,
nos quais estão presente o político, o econômico, o jurídico, o militar, o
social, o cultural, particularizando no processo histórico missioneiro, com
destaque ao protagonismo dos Povos Indígenas.

2) Cultura, Migrações e Trabalho
Painéis Temáticos que priorizam os deslocamentos migratórios
efetuados por agentes e grupos sociais, bem como suas relações com os

mundos do trabalho: movimentos espaciais de populações, mobilidade
entre grupos e estratos sociais, entre campos do saber, entre práticas
profissionais e movimentos sociais. A atuação dos sujeitos em um contexto
de diversidade social e cultural, seu potencial de significação e
ressignificação de valores e representações, de produção de conflitos, novas
formas de hierarquização, constituições de redes e de relações. As relações
que se dão através de diversos espaços, como nas questões étnicas, de
gênero, de sociabilidade. Temáticas diretamente relacionas aos processos
migratórios, em que os deslocamentos são compreendidos como parte dos
diversos movimentos de grupos humanos sejam populacionais, culturais,
econômicos, de relações entre fronteiras demarcadas ou não, do passado e
do presente. Por outro lado, as próprias construções identitárias operadas
pelos grupos sociais encontram nas solidariedades étnicas, de classe,
religiosas ou de grupos, algumas de suas matrizes mais importantes de
reconhecimento, juntamente com aquele que é o principal ícone político de
identificação da modernidade: a nação.

3) Memória e Patrimônio
Painéis temático que evidenciam estudos acerca da memória e do
patrimônio material e imaterial historicamente constituído. O ser humano,
na condição de agente histórico seleciona, escolhe e arbitra os elementos
que o representam em classes, grupos, etnias, sociedades, ambientes, que
são escolhidos para criar, legitimar, identificar ou reforçar culturas,
materializando-se através da eleição dos patrimônios culturais e ambientais.
Da mesma forma, estes bens eleitos, tomados como patrimônio, são
dotados de materialidade, e seu estudo pode ser realizado pela vertente da
cultura material, dos métodos e técnicas da arqueologia, da expografia em
museus, da teoria da história, da fenomenologia da memória, das técnicas

de conservação e restauro em arquivos, entre outras possibilidades. Propõese, ainda, indagar a memória como construção social de lembranças e de
esquecimentos, especialmente no contexto de proliferação dos estudos
sobre patrimônio e do boom da memória, bem como sua relação com
diversas formas de construção da consciência histórica. Nesse sentido,
trata-se de pensar a patrimonialização como um processo em que a
produção de lugares de memória está relacionada com os diversos usos que
se faz do passado. Também se inclui estudos que envolvem as políticas e as
práticas sociais, educacionais e ambientais em questões de preservação do
patrimônio e da memória; análise da produção historiográfica sobre o tema.
Por fim, também terá validade para o PPGPPC – Mestrado/UFSM como
(DISCIPLINA PPGPCULT802 – TÓPICOS ESPECIAL II) Workshop
Missões, para mestrandas e mestrandos devidamente matriculados.

III- OBJETIVOS
- Possibilitar o aprofundamento do diálogo acadêmico na área das Ciências
Humanas em um espaço que vem sendo construído de cooperação
científica, tecnológica, educativa e cultural entre pesquisadores e a
comunidade acadêmica;
- Reunir pesquisadores das Instituições de Ensino, de Pesquisa para
apresentar e discutir os resultados de suas pesquisas, bem como os seus
projetos em andamento;
- Propiciar o diálogo, a produção acadêmica e a integração, especialmente
dos pesquisadores e dos programas de pós-graduação;
- Consolidar a internacionalização no âmbito acadêmico;
- Incentivar a pesquisa integrada (entre instituições, programas de pósgraduação de âmbito nacional e internacional, etc.) e a divulgação de seus
resultados.

- Contribuir com o processo de formação de professores no âmbito das
Ciências Humanas e Sociais nos três níveis de ensino, fundamental, médio
e superior, particularmente professoras e professores da Educação Básica
da região das Missões-RS.
- Possibilitar a formação de mestrandos do PPGPPC – Mestrado/UFSM
como (DISCIPLINA PPGPCULT802 – TÓPICOS ESPECIAL II)
Workshop

Missões,

para

mestrandas

e

mestrandos

devidamente

matriculados.

IV- PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
17/11/2017 - Sexta-feira
MANHÃ:
11hs até às 15hs – CREDENCIAMENTO
TARDE:
13h 30min. SOLENIDADE DE ABERTURA com autoridades
14h 30min – 17h 30min.
Painel 1: “Na trilha dos Santos Mártires: recuperação, preservação e
turismo na região das Missões”
Coordenação: Profª. Drª. Dinara Bortoli Tomasi (Diretora URI – São Luiz
Gonzaga)
Sérgio Venturini (Historiador e Secretário Municipal de Educação de
Ivorá-RS)
“Trilha dos Santos Mártires: origem, objetivos e legislação”
Eugênio Hartmann (Professor de Língua e Sacerdote – Diocese de Santo
Ângelo-RS)
“A Trilha dos Santos Mártires sob olhar da Fé”

Édson Lisboa (Capitão da Reserva da Brigada Militar do Estado do Rio
Grande do Sul, Ambientalista e Presidente da Associação Amigos da Trilha
dos Santos Mártires das Missões (AATRISAM), São Luiz Gonzaga-RS)
“A tradição e a consciência ecológica nas Cavalgadas da Trilha”
Celso Schneider (Irmão Jesuíta da Cia. de Jesus, POA-RS)
“Guaranis: povo explorado no século XVII e a ação possível dos jesuítas na
sua proteção”

NOITE:
18H 30min – 22h
Painel 02: Reflexões historiográficas sobre os eventos do Caaró: fronteiras,
políticas e sociedade
Coordenação – UFSM
Maria Elena Imolesi – Universidade de Buenos Aires (UBA).
“Entre la historia documentada y la hagiografia: relatos jesuíticos acerca de
Roque González de Santa Cruz, 1928”
Paulo Rogério Melo Oliveira – Universidade do Vale do Itajaí – SC
(UNIVALI)
“Padre Roque Gonzáles: entre a história e a hagiografia”
Claudio Pereira Emir
“Os mártires rio-grandenses: o lugar do Pe. Luiz Gonzaga Jaeger na
historiografia sul rio-grandense”
Alejandro Larguia (historiador argentino, Posadas-Misiones/Argentina)
“Processo contra Nheçu”

18 de novembro de 2017 - sábado
MANHÃ
8h 30min – 12h.
Painel 03: A construção da Memória e do Patrimônio do Caaró

Coordenação – Nadir Damiani (URI-Santo Ângelo)
Ezeula Lima de Quadros – Universidade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missões (URI)
“A defesa do Modo de Ser Guarani nos episódios do Caaró e do Pirapó”
Diosen Marin – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
“Os discursos midiáticos de 1937-1945 sobre os episódios dos Martírios
dos jesuítas em 1628”
Nilza Meneguetti Cereser – Professora Rede Pública Estadual – Três
Mártires-RS
“Comunidade de Três Mártires: Fé e devoção nos Três Mártires para além
da região das Missões”
Renato Cymbalista – Universidade de São Paulo (USP)
“A latência do Sangue: sítios de martírios de jesuítas e sua memorização”
Artur Henrique Barcelos – Universidade Federal de Rio Grande (FURG);
Júlio Ricardo Quevedo dos Santos – Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM); Saulo Felin – Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM)
“A espacialidade da memória missioneira dos Mártires na Comunidade de
Três Mártires (Júlio de Castilhos - RS)”
TARDE
13h 30min. – 18hs.
Painel 04: Cultura, Migrações e Trabalho em Caibaté
Coordenação – IHGSLG
Mauro Marx Wesz – Universidade Federal de Santa Maria
“As origens de Caibaté: imigração e religiosidade”
Charlei Knebel Willers – Câmara de Vereadores de Caibaté/rede pública
estadual de ensino.
“De Rondinha a Caibaté: a construção de um município”
Sandi Mumbach – Universidade Federal de Santa Maria

“Na minha casa tem devoção aos três mártires: a vida privada da família
Mumbach”
Angela Patricia Amaral Werner e Viviane Siqueira Alves –
Universidade Federal de Santa Maria
“A Romaria do Caaró e a sua importância à comunidade de Caibaté”
V – INSCRIÇÕES
Por se tratar de um evento de caráter formativo, com promoção da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura
Municipal de Caibaté, Câmara de Vereadores de Caibaté e CERMISSÕES,
as inscrições serão gratuitas, como ouvintes.
O Certificado confeccionado pela UFSM só será entregue no final do
evento aos participantes inscritos formalmente, com a frequência
devidamente registrada. O total de horas do evento é de 30hs. O prazo
máximo para inscrição será até o dia 14 de novembro de 2016, mediante
disponibilidade de vagas.
VII – PUBLICAÇÃO DE LIVRO
Todas as palestras serão publicadas em forma de livro impresso, e os
docentes da Educação Básica poderão receber um exemplar no começo do I
Seminário Internacional. Os autores devem encaminhar seus textos até o
dia 11 de setembro de 2017 à Comissão Organizadora.
VIII – RECURSOS e APLICAÇÃO
Será solicitado auxílios a Pró Reitoria de Extensão da UFSM, a
Prefeitura Municipal de Caibaté, a Câmara de Vereadores de Caibaté, a
CERMISSÕES, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul,
a FAPERGS e CNPq, o auxílio financeiro para passagens aéreas,

hospedagem, alimentação e a publicação de livro dos palestrantes
convidados.
A previsão/estimativa de aplicação dos recursos provenientes das
inscrições seguirá:

Elemento de
despesa

Serviços
pessoa
jurídica

Consumo

Valores
- Despesas com Alimentação
- Despesas de hospedagem

R$ 1.000,00
R$ 2.000,00

-Editoração, impressão de livro

R$ 7.000,00

- Despesas com Passagens aéreas:
Buenos Aires (AEP) – Porto Alegre –
Buenos Aires (AEP) [voo direto]
R$ 2.300,00
São Paulo – Porto Alegre – São Paulo
R$ 800,00
Florianópolis – POA – Florianópolis
R$ 400,00
- Despesas com passagens de ônibus
R$ 600,00
Porto Alegre – Santo Ângelo – POA
- Combustível
Santa Maria – Caibaté – Santa Maria
R$ 3.000,00
** ônibus para conduzir mestrandos da
UFSM
- gêneros alimentícios
R$ 1.000,00
TOTAL:
R$ 18.100,00

Acredita-se na importância da realização deste evento em CaibatéRS, Brasil, pois vem valorizar a área das Ciências Humanas e Sociais, bem
como incentivar, registrar e ampliar o debate acadêmico, a produção
conjunta de pesquisadores (docentes e discentes), especialmente vinculados
a pós-graduação, voltado à formação continuada na Educação Básica.

