
HISTÓRIA PROJETO INTERPRETATIVO E
 VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL

A mando do vice rei da Espanha, o engenheiro  Felix de Azara foi enviado  ao  sul 
do  continente  americano para  fundar  um  vilarejo  com o intuito de fortalecer a
fronteira com os portugueses.  Por  conta  das disputas territoriais e das condições
naturais do terreno,  São  Gabriel vingou apenas na sua terceira  implantação,  em 
1817,  à  margem  oeste  do  rio  Vacacaí.  Como  de  costume espanhol a cidade
nasceu em torno  de  uma praça central,  onde ficavam localizados  equipamentos
impoimportantes, como a Igreja Matriz, o hospital, bancos  e  teatros,  e  desenvolveu-se 
a partir de um traçado ortogonal rígido,  com tecido urbano inclinado em  relação 
ao sol. Sob forte influência militar por conta de sua localização próxima a fronteira,
a cidade participou de  diversos  conflitos  armados,  sendo  inclusive  capital  do 
estado em1841, durante a Revolução Farroupilha. Tornou-se conhecida como Terra 
Marechais por ser berço de nomes importantes  para  a história  do  estado  e  do 
país.

Fundação

1800

Implantação na 
atual localização

1817

Emancipação

1846

Santa Casa 
de Caridade

1862

Teatro Harmonia

1874

Clube Caixeiral

1895

Chegada da Ferrovia

1900

Inauguração da 
Igreja Matriz

1924

Clube Comercial

1931

Desativação da 
Estaçao Ferroviária

1976

O projeto interpretativo se faz pertinente enquanto instrumento de valorização de 
centros urbanos, e mostra-se bastante flexível desde a etapa de planejamento até
o seu uso. Por considerar as características locais, é impossível replicá-lo em outros 
lugares, e sendo assim, o projeto sempre assume  a  identidade  do  local  de  sua 
implantação.  Quanto ao uso, este pode ser feito de  maneira  independente pelo
usuário,  apenas através de elementos físicos, como totens ou folders, incentivando
o tuo turista a explorar a região. Ou ainda guiado,  alimentando o  setor turístico  da 
cidade e fortalecendo a experiência do visitante com o patrimônio cultural  local.

No caso de São Gabriel,  ao mesmo tempo em que se observa o potencial  do  centro
histórico enquanto objeto de preservação, percebe-se também a  não-valorização da
área da cidade pela população local do ponto de vista histórico-cultural, e tampouco 
desenvolvimento turístico na região. Sendo assim, o projeto interpretativo para o centro
historico de São Gabriel se faz pertinente no município, com o objetivo de  resgatar  a 
identidade da população local, difundir a nossa cultura para as próximas gerações  e
incentiincentivar municípios próximos a cuidar e perpetuar sua historia através do patrimônio 
edificado.


