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Resumo 
 

A presente discussão, partindo das contribuições teórico-metodológicas da Nova Geografia Cultural, propõe uma 
reflexão acerca dos bens simbólicos associados à figura mítica do Monge João Maria no município paranaense 
de São Mateus do Sul, referindo-se, em especial, ao patrimônio cultural religioso que se manifesta nos espaços 
agrários. Andarilho peregrino, pregador de um catolicismo rústico, o referido profeta marca a paisagem e origina 
uma crença popular baseada em suas predições, pregações e curas. Neste sentido, este trabalho apresenta a 
catalogação destes lugares cartografados em forma de cruzes/árvores, águas santas e cemitérios de anjos e os 
relaciona com as reminiscências que alimentam a memória individual e coletiva, destacando também sua 
utilização no ambiente escolar. Parte do patrimônio cultural edificado (materialidade) e revela o patrimônio 
intangível (imaterialidade) na medida em que desvenda a sacralidade a partir da manifestação cultural da 
experiência, ou seja, enfoca as múltiplas relações entre um grupo social e sua divindade na dimensão espaço-
tempo. 
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Introdução  
 

O município paranaense de São Mateus do Sul localiza-se na borda da chamada região 

do Contestado3 e sua configuração territorial e demográfica seguiu parâmetros muito 

próximos aos do Centro-Sul do Paraná e do Planalto-Norte de Santa Catarina, ou seja, um 

amálgama formado com a contribuição de indígenas, escravos, caboclos e imigrantes. Porção 

do espaço interiorano distante geograficamente dos grandes centros urbanos é marcado por 

um espaço agrário heterogêneo onde as expressões culturais das comunidades mesclam e, por 

                                                 
1 Doutora em Geografia (UFPR, 2014) e Professora Adjunta do Colegiado de Geografia da Universidade 
Estadual do Paraná – UNESPAR, Campus de União da Vitória. Secretária de Pesquisa do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Mateus do Sul (IHG/SMS). E-mail: alcimaraf@yahoo.com.br 
2 Mestrando em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná – UNICENTRO, Campus de 
Irati/PR. Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Mateus do Sul (IHG/SMS) e Professor do Quadro 
Próprio do Magistério da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR). E-mail: desema@bol.com.br 
3 Sobre a Guerra do Contestado: Monteiro (1974), Queiroz (1981), Auras (1997) e Fraga (2006). 
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vezes, entrecruzam, a marcante e conservadora religiosidade eslava (notadamente a polonesa) 

e o catolicismo rústico4 associado à figura do Monge São João Maria.  

Muito se fala e se ouve na região Sul do Brasil sobre esta figura mítica peregrina, o 

Monge João Maria. Os escritos vão desde poemas, músicas, dramatizações, relatos, contos e 

teorias sobre sua vida, passagens e desaparecimento. Na crença popular são predições, 

devoções, pregações, memórias e histórias de fé. Na paisagem5 são cruzes, árvores brotadas, 

olhos d´água, cemitério de anjos e lugares de peregrinação. Pregador de um catolicismo 

rústico, o Monge cultuava a natureza e defendia o amor ao próximo. Conhecedor profundo 

dos poderes da homeopatia, receitava chás e infusões que tratavam a população carente e 

distante da medicina. Andarilho viajante, levava e trazia informações sobre o mundo distante 

fortalecendo a crença em suas visões abençoadas (KARSBURG, 2012).  

De acordo com Monteiro (1974), nos espaços mais distantes, o Monge representava 

“um papel equivalente ao do padre, mas estava a serviço e era a expressão da autonomia do 

religioso rústico” (p. 81). Neste contexto e no período correspondente ao final do século XIX 

e início do século XX, foi se construindo em território são-mateuense uma crença forte que se 

enraizou e se faz presente até hoje, sobretudo, nos espaços agrários. São marcas visíveis que 

alimentam um patrimônio intangível único, carregado de simbolismo e devoção. 

Estas marcas na paisagem formam o “patrimônio cultural material” edificado e 

construído como local físico de devoção, ao passo que as memórias e práticas religiosas 

constituem o “patrimônio cultural imaterial” vivenciado e alimentado para dar suporte 

espiritual à crença (PELEGRINI e FUNARI, 2008). Acredita-se, neste contexto, que a junção 

destes, materialidade e imaterialidade, é o que dá sentido aos lugares sagrados tornando-os 

espaços de práticas carregadas de representatividade e significado, ressaltando que “é por 

meio dos símbolos, dos mitos e dos ritos que o sagrado6 exerce sua função de mediação entre 

o homem e a divindade” (ROSENDAHL, 1995, p. 98). Evidenciar e salvaguardar esses 

patrimônios significa manter viva a memória coletiva, entretanto, o que se assiste atualmente 

                                                 
4 Ou religiosidade popular, é considerada profana em relação a religião oficial da Igreja Católica. Era a 
religiosidade popular da Região do Contestado, professada através de práticas sem a presença da Igreja. 
(MONTEIRO, 1974). 
5 Entendida na perspectiva geográfica, assim definida: “A paisagem não é a simples adição de elementos 
geográficos disparatados. É, em uma determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, 
portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, 
fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução” (BERTRAND, 2004, p. 141). 
6 Ao analisar o significado do Sagrado, Tuan (1980, 1983) argumenta que este vai além de imagens, templos, 
locais de peregrinação e santuários, isso porque são as “experiências emocionais” dos fenômenos sagrados que 
se destacam da rotina e do lugar comum. 
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é o avanço desmedido da urbanização, da industrialização, da agricultura e dos monocultivos, 

o que vem descaracterizando e homogeneizando o campo, em grande parte das vezes, 

varrendo estes espaços sagrados tão valiosos para as comunidades. 

Neste sentido, e considerando que Geografia e religião são duas práticas sociais, a 

primeira porque analisa o espaço, e a segunda porque enquanto fenômeno cultural ocorre 

espacialmente (ROSENDAHL, 1995) a presente reflexão propõe uma discussão geográfica 

acerca dos lugares sagrados que formam o patrimônio cultural associado à figura mítica do 

Monge João Maria no município paranaense de São Mateus do Sul, valendo-se das 

contribuições da Cartografia Social (ACSELRAD; COLI, 2008) na catalogação, registro e 

mapeamento destes espaços. 

Neste recorte espacial analisado é possível perceber uma série de práticas individuais e 

coletivas que se apresentam em forma de cruzes, árvores brotadas, memórias, águas santas e 

cemitérios de anjos – estes últimos em números e condições impressionantes, em sua grande 

maioria presentes nos espaços agrários, sendo que estas práticas religiosas se materializam na 

paisagem e refletem uma fé intocável, seja na preservação da árvore de cedro brotada, nas 

oferendas apresentadas, no ritual do batismo/cura pela água santa, na memória coletiva ou no 

sepultamento de recém-nascidos nos cemitérios de anjos.  

Dessa maneira, apresenta-se a catalogação de alguns desses espaços buscando 

perceber como estes se ligam com a paisagem cultural e com a linguagem decodificada pelos 

devotos em suas práticas religiosas, em especial, no que diz respeito às cruzes, águas santas e 

cemitérios de anjos. Por fim, evidencia-se a importância da utilização destes aspectos, 

particularmente, no ensino de História e de Geografia, por meio de uma Educação 

Patrimonial.  

  

A Geografia Cultural e os lugares sagrados – contextualização e metodologia 
 

Na tradição geográfica clássica, a dimensão cultural nunca foi objeto de análise. 

Entretanto, nos últimos anos, vem ganhando destaque e passa a sinalizar “um rico caminho 

teórico e investigativo” (FIGUEIREDO, 2013, p. 56). Nesta miscelânea, as expressões 

espaciais (materialidade), os símbolos e os significados (imaterialidade) constituem a 

identidade dos lugares, o que implica reconhecer que a cultura não inclui somente os objetos 
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materiais, mas também um sistema cultural (valores e significados), um sistema simbólico 

(mitos e ritos) e um sistema imaginário, que agrega os dois últimos (ZANATA, 2011, p. 231). 

Neste sentido, acredita-se que o homem religioso “se exprime por formas simbólicas 

que se relacionam com o espaço” (ROSENDAHL, 1995, p. 64) e sendo assim estes espaços se 

tornam sagrados na medida em que as peregrinações acontecem e a fé é processada. São os 

lugares onde a hierofania (ELIADE, 1992) se manifesta em elementos do mundo profano e a 

essência do sagrado é vivenciada pelo devoto com total sentimento de entrega e devoção, são 

espaços de fé e peregrinação, partes integrantes da vida social, um patrimônio único.  

Este patrimônio cultural imaterial (PELEGRINI e FUNARI, 2008) não é um objeto e 

perceber sua significação só é possível de forma fluída, compreendendo-o como processo, 

como referência a partir de sua espacialidade e temporalidade – são os ditos “bens culturais 

intangíveis” que, apesar de impossíveis ao toque, se evidenciam nas tradições, expressões, 

práticas e rituais, são dotados de beleza, vitalidade e valoração, sobretudo, onde o lugar é 

“reivindicado, possuído e operado pela comunidade religiosa” (ROSENDAHL, 2003, p. 203). 

Ressaltando que “este sentimento de pertença identifica o apreço ou amor ao lugar, que se 

internaliza nos indivíduos à medida que ao se apropriarem do espaço, inserindo-o em seu 

cotidiano, reconhecem nele a própria extensão de sua vida” (FIGUEIREDO, 2013, p. 57). 

Trata-se de um patrimônio vivo que precisa ser defendido da degradação, do 

desaparecimento e da destruição justamente por ser mais vulnerável que os tradicionalmente 

tombados pelo vínculo material (CABRAL, 2011). Partindo destas considerações teóricas 

pode se afirmar que, com o tempo, os lugares associados ao Monge no município pesquisado 

foram formando um verdadeiro mapa da cultura popular, uma cartografia mística dos lugares 

da memória e das práticas, destacando que, neste sentido, o “patrimônio, antes restrito ao 

excepcional, aproximou-se, cada vez mais, das ações quotidianas, em sua imensa e riquíssima 

heterogeneidade” (PELEGRINI e FUNARI, 2008, p. 30). 

Impossível mapear todos os lugares de passagem, pousio, peregrinação e pregação do 

Monge, muitos já se perderam com o tempo, sobretudo, com o avanço do desmatamento, da 

agricultura e da urbanização. Entretanto, objetivou-se, identificar e catalogar o maior número 

de lugares possível, para tanto foram realizadas várias incursões de campo entre os meses de 

outubro a dezembro de 2016, com incursões intensivas em janeiro e fevereiro de 2017. Os 

locais foram indicados pelas próprias comunidades visitadas e por informações de conhecidos 

e frequentadores praticantes.  
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Em termos metodológicos, foram seguidas as proposições da Cartografia Social, aqui 

entendida como a forma de produção de mapas e registros que tem como quesito fundante a 

participação direta dos agentes sociais envolvidos com estas práticas culturais. No Brasil, a 

Cartografia Social toma corpo a partir da década de 1990 como um processo de politização 

das apropriações dos territórios (ACSELRAD, 2010), neste sentido, é possível construir 

mapas que congregam aspectos técnicos da Cartografia de forma a ressaltar e evidenciar os 

conhecimentos de mundo e as experiências culturais dos povos é onde “se estabelecem 

relações entre linguagens representacionais e práticas territoriais, entre a legitimidade dos 

sujeitos da representação cartográfica e seus efeitos de poder sobre o território” (p. 09). 

Trata-se de uma pesquisa em andamento e os mapas ainda estão sendo produzidos 

com vistas a dar visibilidade a esta identidade religiosa peculiar destacando os atributos dos 

locais onde essas comunidades vivem, objetivando salvaguardar esse patrimônio cujo vínculo 

ancestral e simbólico é muito significativo. Na pesquisa de campo, os sujeitos foram 

protagonistas na medida em que foram os responsáveis pelas indicações dos espaços sagrados 

aqui catalogados e que serão posteriormente cartografados registrando, assim, os locais de 

peregrinação e culto que, em sua maioria, encontram-se no espaço agrário onde as 

transformações espaciais ainda não modificaram tanto a paisagem natural.  

Assim sendo, são apresentados a seguir os locais mapeados durante a pesquisa de 

campo, estes, dividem-se em: cruzes, águas santas e cemitérios de anjos que são as evidências 

na paisagem cultural, sendo que todos são referenciados por meio das memórias e 

reminiscências dos moradores das comunidades analisadas.  

 

Cruzes 

 

 A cruz é um símbolo universal dos mais antigos e um ícone reconhecido 

mundialmente, trata-se de uma figura geométrica de traçado simples onde se cruzam duas 

linhas formando um ângulo de 90º. Associada comumente em nossa região à fé Cristã evoca 

pensamentos, sentimentos e ações quase sempre relacionados à morte, salvação, penitência, 

livramento, peregrinação e oração. Claval (2014), ao se referir às identidades coletivas, 

destaca que estas se exprimem por símbolos, como “a cruz para os cristãos, a flor de lis para a 

França do Antigo Regime” (p. 165), onde o “símbolo torna sensíveis os valores 
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compartilhados: a cruz lembra a morte de Cristo” (idem) e recorda ainda como se deve agir a 

partir do Cristianismo. 

O Monge João Maria conhecedor nato do poder visual dessa insígnia também as 

utilizava em suas pregações, “plantando” cruzes por onde passava com o intuito de identificar 

seus locais de paragem e pousio, além de usá-las para alimentar o imaginário coletivo acerca 

de sua figura mística. A cruz é um símbolo imponente na paisagem. O interior do município 

de São Mateus do Sul no final do século XIX – momento histórico da passagem do Monge – 

era pouco povoado e os escassos moradores careciam de espaços sagrados, sobretudo, porque 

a religião é prática preponderante na vida social. O Monge, personagem emblemático da 

época, pernoitava e se abrigava em lugares específicos sempre próximos a fontes de água. Era 

onde fincava uma cruz para especializar sua aparição, rapidamente, estes lugares passavam a 

ser considerados virtuosos e imaculados, sobretudo, por conta da fé popular que foi se 

construindo em torno deste peregrino, vidente, assistente físico e espiritual. 

 Conhecedor único da natureza e suas manifestações, João Maria utilizava do cedro 

(Cedrela fissilis) para confeccionar suas cruzes, trata-se de uma espécie arbórea regional 

dotada de uma característica peculiar e adequada a seus propósitos: o fato de brotar facilmente 

a partir de galhos e troncos, sem necessidade das raízes. Ao fincar estas cruzes que 

“milagrosamente brotavam” e formavam frondosas árvores, o Monge atestava sua santidade e 

demarcava seus espaços de fé e devoção. As Fotos 01 a 28 destacam as cruzes atribuídas 

popularmente ao Monge João Maria no município de São Mateus do Sul/PR: 
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Fotos 01 a 28: Localidades de: Água Suja, Aliança Velha, Cambará, Colônia Iguaçu, Divisa-Balança, 
Divisa-Rigesa, Dois Irmãos (1), Vargem Grande, Faxinal do Emboque, Barra do Potinga, Faxinal dos 

Elias, Faxinal dos Ilhéus, Lageadinho, Paiol da Barra Feia, Passo do Meio, Pontilhão, Porto Ribeiro (1), 
Porto Ribeiro (2), Porto Ribeiro (3), Potinga, São João da Barra Feia, São Joaquim da Roseira, São 

Miguel da Roseira, Serra dos Carrilhos, Taquaral do Bugre, Tesoura/Pedra Lisa, Turvo de Baixo (1), 
Turvo de Baixo (2).  

Fonte: Acervo dos autores, 2016/2017. 
 

Como é possível perceber através das imagens, os espaços sagrados marcados com as 

Cruzes associadas ao Monge João Maria se localizam, na maior parte das vezes, nos espaços 

agrários. Acredita-se que somente sobrevivem dada a crença dos moradores e a necessidade 

que estes têm de preservar os espaços físicos onde a memória é evocada.  
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Supõe-se que muitos desses lugares só resistiram ao tempo por conta, justamente, da 

presença das cruzes que enquanto marco religioso tornam os espaços únicos e santos. Alguns 

fiéis, provavelmente, nem conheciam os reais motivos da presença delas na paisagem, porém, 

por se tratar de um ícone sacro passavam a preservar e cultuar os locais construindo cercas de 

proteção, cultivando flores e trazendo oferendas. 

 

Águas Santas 

 
“Lá existe uma fonte / Clara como a luz do dia /  

Dizem que foi benta / Por São João Maria /  
O velho profeta milagres fazia / Mataram três vezes / Mas nunca morria”. 

(Compositor e cantor regionalista: José Mendes). 
 

Ao pernoitar na beira dos caminhos em que passava, o Monge procurava locais de 

água boa. Quando peregrinava para outros lugares, a população construía um cercadinho ao 

redor da fonte que se tornava milagrosa, ou seja, com poderes de cura. A água, por si, é um 

elemento religioso importante, por ela se batiza, dela se hidrata. Entretanto, seu uso vai além 

de matar a sede e do batismo, ela também pode ser usada para purificar as casas, benzendo-as 

contra os maus espíritos e as energias ruins. A água milagrosa do Monge pode ser um 

pocinho, um olho d’água, uma vertente ou um pequeno riacho. Geralmente ficava próxima de 

onde ele pernoitava. Em São Mateus do Sul, encontramos as águas santas em vários formatos, 

porém, não é tão frequente a peregrinação às águas como é nas cruzes.  

No município, alguns lugares foram identificados como sendo locais de peregrinação 

na busca pelas águas santas, são eles, destacados entre as Fotos 29 a 32: 

 

  
Foto 29: Pocinho do Monge na comunidade de 

São João da Barra Feia.  
Fonte: Acervo dos autores, 2017. 

Foto 30: Olho d’água associado ao Monge na 
comunidade de Paiol da Barra Feia.  

Fonte: Acervo dos autores, 2016. 
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Foto 31: Olho d’água associado ao Monge na 

comunidade da Estiva.  
Fonte: Acervo dos autores, 2017. 

Foto 32: Olho d’água associado ao Monge no 
centro da cidade.  

Fonte: Acervo dos autores, 2016. 
 

 

Era o segundo Monge, João Maria de Santo Agostinho, o que se acredita ter passado 

algumas vezes por São Mateus do Sul quem batizava as crianças nos olhos d’água. Inclusive, 

nos dias atuais, ainda é comum que as crianças tenham o duplo batismo: na igreja com o 

sacerdote e nas fontes atribuídas ao peregrino. 

 

Cemitérios de anjos 

 

 Também presentes na paisagem dos espaços sagrados são-mateuenses, os cemitérios 

de anjos (como são conhecidos os cemitérios de recém-nascidos e crianças) próximos à Cruz 

ou árvore do Monge João Maria, se constituem prática cultural regional das mais 

impressionantes. Podem ser verificados das Fotos 33 a 45: 
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Fotos 33 a 45: Cemitérios de anjos em: Cambará, Divisa-Balança, Taquaral do Bugre, Faxinal dos Ilhéus, 
Paiol da Barra Feia, Lageadinho, Pontilhão, Porto Ribeiro, Potinga, Barra do Potinga, São João da Barra 

Feia, Vargem Grande, Terra Vermelha.  
Fonte: Acervo dos autores, 2016/2017. 

 

 As informações orais7 coletadas por meio das investigações de campo, das conversas 

informais, das entrevistas e dos depoimentos esclarecem que essa prática popular de sepultar 

recém-nascidos aos pés das Cruzes e árvores de João Maria se deve, principalmente, à 

                                                 
7 Coletadas tendo por base as proposições teórico-metodológicas de: ALBERTI, V. Manual de História Oral. 
Rio de Janeiro: FGV, 2004; LE GOFF, J. História e memória. 2. ed. Campinas: Ed. da Unicamp, 1996. 
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devoção ao Monge peregrino. Soma-se a isso o fato de que há, aproximadamente, 130 anos 

atrás, quando a tradição surgiu, não havia sacerdotes católicos em número suficiente para 

percorrer as localidades do interior, alguns lugares quase “sertão”, e batizar os recém-

nascidos; quando natimorto então era impossível acessar um sacerdote para fazer o batizado. 

Em algumas religiões os não-batizados não poderiam ser sepultados junto aos demais, sendo 

assim, os túmulos eram erigidos junto aos lugares sagrados já existentes nas comunidades, 

neste caso, associados às passagens do Monge João Maria. 

E assim, durante décadas em São Mateus do Sul, foi se construindo a crença e 

fortalecendo a fé em São João Maria, não mais Monge peregrino, agora Santo dos altares 

populares. Um Santo que foi visto, ouvido e tocado por avós, pais, familiares e amigos, uma 

figura do povo ao alcance de todos. Multiplicam-se as histórias contadas que evidenciam a 

importância desse personagem no município, apesar de muito ter se perdido com o tempo, as 

memórias ainda estão na lembrança de quem as reconta com um sentimento de devoção 

único, singular e marcante. Quase é possível ver através dos olhos de quem conta a imagem 

nunca por estes vista, mas que é tão sagrada quanto a fé que a alimenta. 

 Chama a atenção o grande número de locais de peregrinação associados ao Monge 

João Maria no município em questão. São lugares onde as cruzes, as águas santas e os 

cemitérios de anjos são constantemente visitados e referenciados, neste sentido, catalogá-los 

significa dar visibilidade às práticas culturais religiosas que dão vida à identidade destas 

comunidades interioranas. E assim, esta pesquisa pode ser aproveitada para valorizar a cultura 

local e exaltar a importância dos espaços sagrados, sobretudo, se forem efetivamente 

percebidos como um patrimônio material e imaterial o que, por sua vez, pode e deve fazer 

parte do cotidiano escolar por meio do Ensino de disciplinas como, por exemplo, História – 

isso porque é preciso conhecer para respeitar e valorizar. 

 

O patrimônio cultural e o Ensino de História 

 

A História enquanto disciplina escolar é entendida, nesta proposição de reflexão, como 

instrumento provocador e instigador de profundas análises sociais, notadamente culturais. 

Neste sentido, o ambiente criado na escola permite um espaço ímpar de diálogo, descoberta, 

discussão e aprendizagem, onde problematizar o lugar de vivência e de pertencimento serve 
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de motivação e suporte ao desenvolvimento de uma consciência histórica de valorização, 

respeito e preservação – trata-se do “se sentir parte”, do “ser integrante”.  

Neste sentido, se a problematização partir dos lugares vividos diariamente, carregados 

de simbolismo, pode impulsionar a dinâmica ensino/aprendizagem a partir da história local. 

Esta última é compreendida por Goubert (1992) como aquela que se refere a pequenos 

espaços, ou seja, “uma área geográfica que não seja maior do que a unidade provincial 

comum” (p. 70), ou ainda, entendida como uma porção do espaço – espaço, neste caso, 

dotado de identidade cultural (HALL, 2005). 

A história local se apresenta, assim, com um novo significado, destacando-se por ser 

autêntica e fundamentada, onde os espaços são transformados em lugares a partir das 

experiências vivenciadas, preenchidas de sentimentos, sensações, emoções e memórias 

individuais ou coletivas que os tornam “um recortado emocionalmente, nas experiências 

cotidianas” (MELLO, 1990, p.102). A vila, a comunidade, os locais de lazer e peregrinação 

emergem, dessa forma, como cenários supramateriais carregados de simbolismo e devoção. 

Ao se trabalhar o contexto local é possível estabelecer relação com acontecimentos mais 

abrangentes e espaços mais distantes, percebendo as interligações, tendo em vista que as 

regiões estão igualmente relacionadas com o nacional, o latino-americano e o mundial 

(SCHMIDT e CAINELLI, 2009, p. 138).  

No mesmo raciocínio, Barros (2004) destaca que compreender essas porções do 

espaço torna possível compará-los com outros espaços similares em um universo maior. 

Sendo assim, história local pode, dentre outros olhares, evidenciar a preocupação com a 

valorização do patrimônio cultural dos lugares. E é justamente neste sentido que aqui se 

propõe pensar uma relação entre o Ensino de História e a valorização do patrimônio cultural, 

neste caso, imaterial, dos lugares.  

Neste contexto, acredita-se que o patrimônio imaterial pode contribuir no Ensino de 

História e como recorte espacial de análise, utilizou-se o município paranaense de São Mateus 

do Sul e sua forte relação com o Monge João Maria. Como se viu, muito se fala e se ouve na 

região Sul do Brasil sobre esta figura mítica peregrina, os escritos vão desde poemas, 

músicas, dramatizações, relatos, contos e teorias sobre sua vida, passagens e desaparecimento. 

Nas palavras de Bittencourt (2004), o professor, ao recorrer a vestígios e fontes 

históricas nas aulas de História favorecendo o pensamento e desenvolvendo a autonomia 

intelectual permite que o aluno realize análises críticas da sociedade e de seus lugares de 



 

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 16 – Cartografando práticas e conflitos no campo 

ISSN: 1980-4555 

vivência. Muitos desses alunos conhecem as crenças e os lugares associados ao Monge e 

utilizar dessas referências pode se apresentar como um interessante recurso didático para se 

problematizar o tempo e o espaço, apontando vários outros elementos, fatos e acontecimentos 

que contribuíram para a formação sócioespacial do município e da região.  

Acrescentando que, segundo Brodbeck (2012), conhecer o aluno e suas experiências é 

fundamental para o bom encaminhamento das aulas, pois permite ao professor viabilizar, 

socializar e sistematizar esses conhecimentos, em processo de construção coletiva, levando o 

aluno a elaboração e ao domínio de conceitos que irão se formando, se ampliando e ganhando 

novos significados, numa relação dinâmica com outros conceitos e processos históricos 

(p.18).  

E, assim, o patrimônio religioso associado ao Monge João Maria no município de São 

Mateus do Sul pode ser evidenciado e valorizado por meio da Educação Patrimonial nas 

escolas, sendo que esta é “um processo permanente e sistemático de trabalho educacional 

centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento 

individual e coletivo” (HORTA, GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 6), ressaltando ainda 

que: 
A metodologia específica da Educação Patrimonial pode ser aplicada a qualquer 
evidência material ou manifestação da cultura, seja um objeto ou conjunto de bens, 
um monumento ou um sítio histórico ou arqueológico, uma paisagem natural, um 
parque ou uma área de proteção ambiental, um centro histórico urbano ou uma 
comunidade da área rural, uma manifestação popular de caráter folclórico ou ritual, 
um processo de produção industrial ou artesanal, tecnologia e saberes populares, e 
qualquer outra expressão resultante da relação entre os indivíduos e seu meio 
ambiente. (idem). 

 

 Dessa maneira, acredita-se que tanto as aulas de História quanto as aulas de Geografia 

podem e devem contribuir no sentido de destacar a importância da preservação dos 

patrimônios culturais, tanto materiais quanto imateriais, notadamente daqueles espaços em 

que as práticas não são institucionalizadas. A paisagem interiorana são-mateuense é, neste 

caso, exemplo de patrimônio ameaçado pelo avanço do capital e da modernidade em que se 

percebe a luta das comunidades para salvaguardar sua herança religiosa. Neste sentido, 

acredita-se que o espaço escolar é um ambiente propício para, por meio da Educação 

Patrimonial, atingir o público local e regional sensibilizando-os com o intuito de proteger a 

História e a Memória. 

 

Considerações Finais 
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Declarações, convenções, recomendações, cartas patrimoniais entre outros 

documentos8, buscam, ao longo do tempo, reconhecer, conceituar, atestar a importância e 

fornecer instrumentos normativos para salvaguardar o patrimônio da humanidade. No Brasil, 

a inclusão dos Artigos nº 215 e nº 216 na Constituição Federal é o que, de fato, garante o 

pleno exercício dos direitos culturais, sendo dever do Estado proteger tais manifestações. 

Dessa forma, ficaram estabelecidos que constituíssem o patrimônio cultural brasileiro tanto os 

bens de natureza material quanto os bens de natureza imaterial, em especial, as formas de 

expressão, de viver e os espaços destinados às manifestações culturais (BRASIL, 1988, Art. 

nº 216). 

Neste sentido, mapear, conhecer e salvaguardar esse patrimônio é condição ímpar para 

a manutenção das tradições culturais dos lugares, sobretudo, porque a “preservação dos 

espaços de sociabilidade e do patrimônio material e imaterial contribui para aflorar afetos que 

estimulam o sentido de pertencimento da comunidade” (PELEGRINI, 2009, p. 35). Este 

sentimento de pertença, unificado pelas práticas culturais, gera afinidade e caracteriza a 

identidade cultural das sociedades.  

Os lugares sagrados são, de fato, espaços únicos de simbolismo e devoção que atestam 

e qualificam a alma de um povo. Marcas na paisagem cultural ou memórias individuais e 

coletivas constituem o patrimônio material e imaterial que necessita ser salvaguardado frente 

aos avanços de uma sociedade cada vez mais homogênea e excludente. O Monge João Maria 

é figura ímpar no espaço agrário são-mateuense, seu legado e seus ensinamentos ainda 

permeiam o cotidiano de praticamente todas as comunidades do município e, tendo isto 

considerado, torna-se necessário conhecer estes espaços por meio de uma catalogação que 

conte justamente com o auxílio dos sujeitos envolvidos e, neste caso, a Cartografia Social se 

apresentou como uma ferramenta adequada e útil.  

Da mesma forma, são necessárias ações imediatas para garantir que estes locais 

continuarão a existir e, nesta proposição, o ambiente escolar é extremamente propício, 

sobretudo, por meio das aulas de História e Geografia. Isso porque se a problematização partir 

dos lugares vividos diariamente, carregados de simbolismo, pode impulsionar a dinâmica 

ensino/aprendizagem a partir da história local e o Ensino de História pode, partindo dos 

                                                 
8 Cujo marco inicial pode ser apontado a partir da “Recomendação de Paris” (1962) na 12ª Sessão da 
Conferência Geral das Nações Unidas. 
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lugares de vivência, utilizar da mística, do simbolismo e das crenças uma vez que a proteção 

deste patrimônio “está diretamente vinculada à melhoria da qualidade de vida da população, 

pois a preservação das memórias e das identidades é uma demanda social tão importante 

quanto qualquer outra” (PELEGRINI, 2009, p. 32).  

Por fim, pode-se afirmar que as cruzes ou árvores santas, as águas milagrosas e os 

cemitérios de anjos, marcas edificadas na paisagem, constituem um patrimônio material 

associado ao Monge João Maria em São Mateus do Sul/PR. No entanto, as práticas culturais 

imateriais (intangíveis) alimentadas pela devoção, pela fé e pela peregrinação se apresentam 

como um universo único a ser desvendado e cuja riqueza de detalhes e crenças impressiona 

tanto quanto os aspectos visíveis.  
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