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O passado não é visto como completo, acabado, ele está 
vivo de alguma forma no presente, através da presença 

física dos vestígios materiais (Hodder, 1992). 
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Resumo 

 

Este trabalho intitulado “Epopeia do Prédio Seminário Maior João XXIII: características 
e funções” têm como finalidade resgatar a trajetória histórica de um dos prédios que 
representa o início da construção do patrimônio edificado em Porto Velho, capital do 
Estado de Rondônia. Após a verificação dos resultados obtidos na verificação dos dados 
históricos, documentais, bibliográficos e pesquisas de campo, pretendeu-se apresentar à 
comunidade Portovelhense a história material deste patrimônio edificado, (que serviu por 
longas décadas ao Colégio Dom Bosco, passando a Prelazia, Diocese, Arquidiocese) no 
sentido de promover sua preservação. No decorrer do desenvolvimento do trabalho 
deparamo-nos com dificuldades relacionadas ao encontro da documentação referente a 
todo o processo construtivo do mesmo, que inviabilizou atingir o objetivo proposto, 
porém, propusemos ao final, um alerta ao descaso da cidade com seus bens materiais 
constituintes do seu patrimônio cultural e histórico. 

 

Palavras-chave: Patrimônio cultural. Descaso. Patrimônio arqueológico edificado. 
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Abstract 

 

This work entitled “Epic of the Major Seminary Building John XXIII: characteristics and 
functions” aims to rescue the historical trajectory of one of the buildings that represents the 
beginning of the construction of the heritage built in Porto Velho, capital of the state of Rondônia. 
After verifying the results obtained in the verification of historical data, documentary, 
bibliographic and field research, it was intended to present to the Portovelhense community the 
material history of this built heritage, (which served for decades the College Don Bosco, going to 
the Prelature, Diocese , Archdiocese) in order to promote its preservation. In the course of the 
development of the work we encounter difficulties related to meeting the documentation referring 
to the entire construction process of the same, which made it impossible to achieve the proposed 
objective, but, at the end, we proposed a warning to the city's neglect with its material assets 
constituting the its cultural and historical heritage. 

 

Keywords: Cultural heritage. Neglect. Built archaeological heritage  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

As perguntas sem respostas de minha infância, quando passava os fins de semana 

no casarão antigo da fazenda do meu avô no interior de Minas Gerais, foram o principal 

motivo pelo qual me interessei por arqueologia, sobretudo em patrimônio histórico 

cultural edificado. 

A relação das pessoas com as heranças culturais ajuda a estabelecer um melhor 

relacionamento destas com estes bens, fazendo-se perceber a importância e 

responsabilidade pela valorização e preservação do Patrimônio.  

Pode se afirmar que o aumento da procura por espaços para habitação e comércio 

formal e informal nas cidades acelerou de forma particular a descaracterização e por vezes 

a destruição de alguns patrimônios culturais (SOUZA, 2002). 

Este trabalho destaca a importância do atual Seminário Maior João XXIII que teve 

sua pedra fundamental lançada em 07 de setembro de 1935. Serviu por longas décadas o 

Colégio Dom Bosco e residência episcopal. Atualmente o prédio funciona como o 

Seminário Maior João XX III da Arquidiocese de Porto Velho e Faculdade Católica de 

Porto Velho, ocupando uma área nobre no centro da capital rondoniense. 

Este trabalho partiu de um interesse prévio em conhecer mais profundamente este 

prédio aparentemente tão insignificante no centro da cidade, localizado em local 

estratégico, o mesmo faz parte de um conjunto de prédios importantes na construção da 

cidade de Porto Velho. Ao pensar nos olhos da sociedade perante a este, o interesse pelo 

mesmo surgiu como uma espécie de inquietação. A pesquisa passou a ser ainda mais 

aliciante, quando se descobriu que havia muito descaso em relação ao mesmo, que 

aparenta ser visto, porém não lembrado, despercebido no meio de tantos outros. Como 

pesquisadores determinados, começamos a analisá-lo através de outros horizontes, na 

dificuldade de referências para melhor descrevê-lo buscamos novas vertentes, foi bastante 

satisfatório conhecer a história de forma mais remota, contudo a insatisfação de não ter 

nenhum registro de sua construção nos induziu a pensar como outros pesquisadores 

lidariam com tal situação. 

Baseado no interesse neste contexto central que veio a escolha do prédio como 

elemento de estudo, ao invés de todo e qualquer outro prédio que tenha no centro de Porto 
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Velho o Seminário ainda não teve a sua história contada, não muito diferentemente dos 

demais, claro que em torno do quadrilátero apenas a Igreja Sagrado Coração de Jesus 

possui registros que serviriam a uma exposição, além de todo o fascínio pela arquitetura 

e monumentalidade do mesmo. 

Inicialmente a ideia condutora deste trabalho era estabelecer as relações entre a 

cronologia histórica e arquitetura do Seminário Maior Joao XXIII, no sentido de 

destrinchar o entendimento arquitetônico, o estudo do espaço e das maneiras de 

apropriação do mesmo. Porquanto entendemos que o espaço é uma das categorias de 

estudo da arqueologia e da arquitetura, não vendo o espaço como um elemento físico em 

si, mas o entorno do contexto construído nas edificações. O espaço e a paisagem são 

elementos que podem ser modificados pela ação humana, e são conceitos bastante 

dinâmicos que nos fazem compreender o modo de fazer e viver e consequentemente as 

relações sociais. 

Perante as dificuldades encontradas no que se refere aos registros históricos sobre 

a construção do prédio, informações básicas como: a arquitetura, o tempo de sua 

construção, materiais utilizados, passamos a imaginar o prédio contando sua própria 

história. Então, no segundo capítulo apresentamos nosso objeto de estudo sob a forma 

mais remota, o que o levou a ser construído, relatando as Missões Salesianas na 

Amazônia, e os demais prédios que fazem parte do quadrilátero central de Porto Velho e 

todo o contexto envolvendo as suas várias utilidades na passagem do tempo. 

O terceiro e último capítulo aqui chamado de O Caso do Descaso, compartilhamos 

a nossa total indignação com o descaso com o patrimônio público desta cidade, a falta de 

políticas públicas e consequentemente um alerta para que se pense em quais escolhas 

levaram a não visibilização da documentação relacionada a estes períodos históricos. 
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Capítulo 1 

O Valor da Memória 

 
A memória é algo muito significativo em nossas vidas. Quando crianças muitas 

vezes não compreendemos muito bem o significado das coisas, passamos a maior parte 

do tempo em nosso mundinho fantástico. Pensando nisso, nos questionamos, qual criança 

não gosta de ouvir histórias? Sejam quais forem, de mistério, fantasia ou até mesmo de 

assombração. Raramente encontramos crianças que não se deixam envolver com este 

mundo imaginário e acreditamos que é partir daí que se inicia o processo de fixação da 

memória, de sua importância no desenvolvimento e na capacidade de percepção da 

mesma e quais benefícios podem exercer em nossas vidas.  

Quando se é criança, além das histórias que adoramos ouvir, os passeios com a 

família, viagens para a praia, fazenda ou qualquer outro lugar diferente do que estamos 

acostumados em nossa rotina também nos proporcionam enormes emoções, e estes 

momentos, mesmo parecendo comuns sem significância, são na verdade de extrema 

necessidade para o afloramento da percepção das mudanças de uma série de coisas 

relacionadas com a paisagem. Passamos a comparar diferenças em relação a construções 

arquitetônicas de vários locais, assim também como modos de vida de uma população e 

seu meio cultural. Essas lembranças ficam para sempre marcadas em nossa memória e só 

depois de um longo tempo percebemos o quanto esses momentos foram importantes para 

o nosso desenvolvimento social. 

Compreendemos que a história de uma população, de uma comunidade ou até 

mesmo de uma grande nação pode ser interpretada de várias maneiras, dependendo das 

perspectivas adotadas. 

Cada ser humano tem uma forma de expressar e registrar o período vivido por 

cada geração. Quando pensamos em patrimônio cultural podemos pensar em um grande 

número de coisas ou objetos, materiais ou imateriais que estão diretamente ligados com 

nosso cotidiano, por exemplo, uma simples árvore que compõe a paisagem de um lugar 

onde passamos todos os dias, plantada no caminho de casa, utilizada para descanso 

quando se vem do trajeto da escola para casa, não imaginamos que em futuro tão distante 

essa mesma árvore vai estar lá, talvez não da mesma forma como antes, pois poderá ter 

sofrido ação do homem e até mesmo das intempéries da natureza, portanto de alguma 
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maneira ela estará interligada a sua memória, a sua lembrança de infância e por esse 

motivo te trará mesmo que de maneira inconsciente, o desejo de preservá-la, e 

preservando-a estará cuidando das suas lembranças, do seu passado, é a partir de nosso 

passado que compreendemos o futuro. Isso também é válido para as arquiteturas e 

construções, sejam elas simples ou complexas, pois estão inseridas nesse contexto. 

Mesmo que, com o passar do tempo muitas delas sejam substituídas por outras 

construções, acompanhando as tendências contemporâneas, as que permanecerem estarão 

direta ou indiretamente ligadas àquela população, dentro da memória coletiva da geração 

de uma determinada época, por vista disso passam a ser considerados patrimônios 

históricos, que Ferrari descreve como: “Bem comum de uma sociedade, herdada de seus 

ancestrais e constituídos de artefatos, documentos, obras, locais etc. considerado de valor 

histórico pela comunidade culta, esclarecida” (FERRARI, 2004, pág. 258). 

Como retratamos inicialmente, a infância é a fase da vida mais eficaz para o 

aprendizado, é na infância que adquirimos costumes e crenças, que aprendemos como 

dizem os mais antigos, “a cartilha da vida”, o saber fazer e o simples viver refletem em 

nossa identidade futura, práticas e costumes são passados de pai para filho por gerações 

e gerações e dessa forma perpetuam-se tradições.  

Acreditamos que reconhecendo elementos constituídos do passado, e nele, 

valorizaremos e lutaremos por uma sociedade que efetivamente esteja comprometida com 

a preservação da nossa identidade cultural, e como pesquisador possa trabalhar deforma 

solidária e com respeito para com a história e para com o povo que a constrói. 

Neste contexto podemos refletir sobre a identidade cultural, assim como a 

identidade de um determinado lugar e reconhecer que é um dos aspectos relevantes na 

análise sobre a identidade social. 

Dotada de inúmeros significados, a memória da cidade remete-nos à valorização 

e ao uso dos espaços constituídos, como espaços de preservação patrimonial. Estes, por 

sua vez, no interior das disputas de diferentes fatores sociais, sofrem com o processo de 

tentativa de serem classificados e ordenados quanto às prioridades das representações 

simbólicas enquanto objeto de preservação. De acordo com Irlys Barreira (2003, p. 315) 

“[...] o que preservar como mudar ou o que mudar são questões que vêm à tona atualmente 

com mais evidência, alimentando o plano das representações sobre a cidade, que orientam 

diferentes discursos”. 
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1.1 A complexidade do tema patrimônio 

 

O enredo histórico da construção do conceito de Patrimônio Cultural aqui no 

Brasil está associado à visão de patrimônio com um bem. Patrimônio é definido como o 

“conjunto de bens móveis e imóveis de interesse público” e possuem excepcional valor 

arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. O vocábulo é baseado no decreto de 

lei nº 25, de 30 de novembro 1937, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas. Criou-

se o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) que definiu o 

conceito de patrimônio. 

Durante o período envolvendo a Primeira Guerra (28 de julho de 1914 a 11 de 

novembro de 1918) e a Segunda Guerra Mundial (1º de setembro de 1939 a 2 de setembro 

de 1945), a questão do patrimônio nacional ganhou ênfase em razão dos sentimentos 

nacionalistas aflorados nos envolvidos nas guerras, que buscavam os vestígios de seus 

antepassados, a formação de suas identidades e ideais por durante toda guerra. 

Segundo Reinado Dias (2006) o patrimônio é compreendido como uma 

construção social e cultural, idealizado da realidade concreta da comunidade. Refere-se a 

um processo simbólico da legitimidade social e cultural de determinados objetos que 

pertencem a um grupo e que representa um sentimento coletivo da identidade, tornando 

então a construção patrimonial uma representação simbólica da identidade. Nesse sentido, 

os símbolos tornam-se veículos privilegiados de transmissão cultural, mantendo por meio 

dos seres humanos, vínculos com um passado idealizado a partir das necessidades do 

presente. 

De acordo com Marganita Barreto (2002) patrimônio são os bens naturais ou 

artificiais, materiais ou imateriais, que são caracterizadas por experiências espirituais 

(crenças, costumes, produções artísticos e intelectuais), que existiram ou que foram 

deixadas de herança pelos antepassados. 

Neste contexto, concordamos com Carlos Lemos (2004) que diz que o conceito 

de patrimônio cultural apresenta-se de forma complexa. Embora tal conceituação englobe 

conjuntamente os conceitos de patrimônio histórico e artístico, sua compreensão é muito 

mais ampla do que imagina o senso comum. Patrimônio Cultural: 

 

“[...] pode ser subdividido em três categorias: os elementos pertencentes à 
natureza, que são os recursos naturais que tornam o sítio habitável; os 
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elementos não tangíveis, que são a capacidade de sobrevivência do homem nos 
seu meio ambiente, conhecimentos, técnicas, saber e saber fazer); e os bens 
culturais, que são coisas, objetos e construções, enfim, artefatos, obtidos a 
partir do meio ambiente e do saber fazer.”(LEMOS, 2004, p. 135). 

 

 

Desta forma Lemos (2004) expõe a complexidade do termo patrimônio, o 

apresentando em três formas interessantes, os recursos naturais, os não tangíveis e os bens 

culturais, evidenciando do que tudo pode estar relacionado com o meio em que vivemos 

e os modos de saber e viver.  

Segundo Dominique Poulot historiador especialista em História do Patrimônio 

Cultural (2009, pág. 16) a palavra patrimônio tem sua origem do latim, “patrimonium”, 

se referindo, entre os antigos romanos, a tudo que pertencia ao pai (pater) ou pai de 

família (pater família).O conceito de patrimônio tem sido reformulado desde a sua 

concepção no século XVIII. Nesse conceito traz a noção de herança, legado e poder. 

 Recorrendo ao sentido etimológico do termo, Paulo Rogério Sily (2009) destaca 

que o patrimônio se forma a partir da união de dois vocábulos: patriusderivado de pater 

emonium, que relacionados significam o poder masculino, o poder pátrio, a herança 

paterna. 

No entanto, o tema patrimônio e, sobretudo, educação patrimonial, são bastante 

abrangente. Por se tratar de um conjunto de bens materiais e imateriais pertencentes a um 

indivíduo e carregado de algum valor, seja sentimental ou econômico, torna-se 

indiscutivelmente um termo confuso, visto que na verdade, o valor atribuído ao 

patrimônio é que irá caracterizá-lo como sendo um bem cultural ou não, entretanto o que 

pode ter valor para um indivíduo pode não representar nenhum valor para outro, a partir 

disso já podemos perceber certa complexidade do assunto.  

De acordo com Marly Rodrigues (2012) o fato é que, em se tratando de Patrimônio 

Cultural no mundo contemporâneo, deparamos-nos com uma infinidade de conceitos. Por 

já existirem uma grande variedade de publicações sobre o assunto, o pesquisador que se 

empenha escrever sobre o mesmo não se deve ceder às tentações e deixar-se envolver 

pela nostalgia, aquela que nos guia nos caminhos dos sonhos impossíveis, e que nos faz 

acreditar que podemos mudar o pensamento das pessoas. É preciso ter o cuidado de não 

ser influenciado por outros autores, pois as fontes revelem os subsídios para a 
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interpretação, mesmo que elas conduzam a análise para uma direção não imaginada ou 

premeditada. 

Falar de patrimônio histórico é um grande desafio. Não se trata simplesmente de 

expor nossas ideias ou apenas citar o que outros autores pensam ou escreveram a respeito. 

É preciso compreendê-lo de vários ângulos, qual papel representa para uma determinada 

sociedade, quais as perspectivas, que papel desempenha no resgate e na valorização da 

identidade de cada indivíduo e de que forma trabalha a coletividade, na construção do 

sentimento de pertença num mesmo grupo social e como vem se desenvolvendo a sua 

história nos dias atuais. 

Fazendo uma breve análise de como alguns autores trabalham e como aderem à 

risca alguns conceitos de patrimônio, temos a percepção de que outros não se prendem 

muito a essas classificações. Neste caso, podemos citar Marly Rodrigues em “Preservar 

e Consumir: o patrimônio histórico e o turismo”. Com sua vasta experiência na área, e 

sólida formação no campo da História, a autora produziu uma obra amplamente 

cronológica sobre a temática do turismo e patrimônio cultural, dando sua contribuição no 

âmbito geral de como se iniciou esse processo no Brasil e as transformações sofridas ao 

longo do tempo. Passa ao largo das armadilhas conceituais e mantém-se fiel aos princípios 

da escritura da história e trata seu objeto com sobriedade, buscando suas particularidades 

sem forçar analogias ou situações. Estabelece o patrimônio como coleção simbólica 

unificadora, base cultural idêntica a todos, como construção social de extrema 

importância política, neste caso, a palavra indica uma escolha oficial, passível de 

exclusões, e por fim, como representação do passado histórico e cultural de uma 

sociedade. 

Marly Rodrigues (2012) afirma que foi em 1930 que se estabeleceram as práticas 

de preservação do patrimônio, assumido pelas atividades de turismo no Brasil. “Assim 

sendo a aproximação entre a indústria turística e o patrimônio foi anterior à aproximação 

deste com a memória” (RODRIGUES, 2012, Pág. 15-27) 

De acordo com Maria Cecília Fonseca (1996) no Brasil o tema patrimônio, em 

quanta representação do passado da Nação começa a envolver o Estado a partir da década 

de 1920, quando já funcionavam os museus nacionais, entretanto, não havia ainda um 

órgão específico para a proteção dos bens culturais, especialmente os imóveis. 
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Estudando os ensinamentos de Guido Fernando Silva (2003), em 1928, ocorreu o 

primeiro Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), liderado por Le 

Corbusier, que tinha a finalidade de reunir pesquisas realizadas por arquitetos em vários 

países. Em 1933, o tema do congresso era acidade funcional, idealizada na Carta de 

Atenas (o manifesto urbanístico resultante do IV Congresso Internacional de Arquitetura 

Moderna (CIAM), realizado em Atenas em 1933), que propunha um modo de viver 

baseado na ocupação racional do solo urbano, que sugeria uma cidade para melhor 

atender a todos. E dedicava interesse objetivo sobre questões relacionadas ao patrimônio 

histórico e a preservação e conservação, tanto de monumentos quanto no que se relaciona 

a cidade como um todo.  

Segundo Pedro Paulo Funari (2001) os monumentos e prédios históricos são 

instrumentos que transmitem significados. Por sua natureza sólida são utilizados por 

historiadores e sociólogos para interpretar os conceitos e contextos existentes nas 

sociedades, e como fonte de informação para entendimento da identidade nacional e das 

diferenças étnicas. 

Como destaca Sandra Pasavento em Memória, História e Cidade: lugares no 

tempo, momentos e espaço. “Uma cidade inventa seu passado, construindo um mito das 

origens, descobre pais ancestrais, elege seus heróis fundadores, identifica um patrimônio, 

cataloga monumentos, transforma espaços em lugares com significados” (PESAVENTO, 

202, p. 26). 

A partir de então, percebemos que a busca pela coesão, pelo passado comum e 

pelo sentimento de pertença, visando traçar uma trajetória comum, a cidade pode até 

escrever e reescrever seu passado, sua história, juntando fragmentos e reorganizando-os. 

É inevitável a necessidade de recriar o espaço, a cidade de modo geral, o cenário 

atual nos traz necessidades, mas socialmente é necessário responsabilidade na busca da 

minimização de intervenções negativas e valorização ao máximo da conservação da 

“alma” do lugar. A preservação deve primar pela manutenção do sentimento de pertença 

da população local, resgatando seu passado e sua importância enquanto ator social na 

construção da memória. O resgate cultural reflete a necessidade de se perpetuar a história 

que cada cidade possui, pois somos enquanto sujeitos, fortemente ligados e representados 

por esta memória. Desse modo, este ambiente permite-nos refletir sobre a memória da 
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cidade como aspecto fundamental para compreender a importância da preservação do 

patrimônio cultural. 

Ainda nesta linha de raciocínio, de acordo com os argumentos de Daniel Quintão 

(2015), pode-se elucidar a importância da cidade neste processo de socialização da 

identidade, pois algumas iniciativas se fazem válidas ao resgatar e garantir a permanência 

da identidade cultural, além de incentivar outras ações que atuarão na manutenção da 

memória coletiva. De uma maneira mais tímida, registram-se também tentativas de 

recuperação de edificações históricas através da iniciativa de particulares em manter e 

revitalizar seus imóveis. Apesar de todas as dificuldades, tais intervenções garantem e 

contribuem na manutenção de verdadeiros suportes da memória coletiva das cidades. 

 Lidar com o desenvolvimento urbano e a proteção do patrimônio, acaba se 

tornado um problema e um grande desafio para o poder público com suas as políticas e 

legislações de preservação também como para os cidadãos, principalmente quando estão 

interessados no desenvolvimento do meio em que vivem quanto na sua sustentabilidade. 

O poder público precisa utilizar de mecanismos e ao mesmo tempo estabelecer normas 

fazendo com que o cidadão também se sinta responsável pela guarda e difusão deste 

acervo compreendendo que o mesmo faz parte da sua história.   

O patrimônio possui relações diretas com a questão da identidade, ele é essencial 

na estruturação da cultura na construção de uma sociedade, é a identidade coletiva que se 

materializa. O reconhecimento deste deve ser compartilhado por todos. 

Neste ínterim podemos concluir que o patrimônio reflete a sociedade que o produz 

e que todo o processo de produção e preservação do patrimônio cultural se dá através da 

interferência direta ou indireta do homem com o meio no qual está inserido. E tal 

interferência se dá através dos símbolos ou da cultura material, que representa no conjunto 

a transformação e a ressignificação da realidade e do momento vivenciado pelo sujeito 

justificados pela representação social que exercem para estes. 

 

 

1.2 No âmbito da preservação 

 

No Brasil, o processo de preservação do Patrimônio Cultural surge por volta de 

1934 com a iniciativa de intelectuais engajados no movimento modernista e do então 
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Ministro da Educação e da Saúde, Gustavo Capanema, que possuíam como motivação o 

desejo de mudança literária e artística, além da criação de um plano geral que visava à 

conservação dos patrimônios nacionais. Mario de Andrade, ícone deste movimento e 

diretor do Departamento de Cultura e Recreação de São Paulo (CABRAL, 2004, p. 134), 

foi um dos precursores deste projeto de cunho preservacionista do Patrimônio Cultural, 

criando em 1936 o Anteprojeto do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional (IPHAN). 

Na Constituição de 1934, artigo 10, observa-se pela primeira vez no Brasil a noção 

jurídica de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse artigo tinha como objetivo 

responsabilizar o poder público pela preservação dos monumentos de valor histórico ou 

artístico de importância nacional: Art. 10 - Compete concorrentemente à União e aos 

Estados: III - proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, 

podendo impedir a evasão de obras de arte. 

 Podemos salientar ainda que essa preocupação com os bens culturais tem 

suas raízes no período da Revolução Francesa. Esse período marca o momento em que o 

Estado francês se propôs a conservar os bens potencialmente capazes de firmá-lo 

enquanto instância suprema:  

 

A noção de patrimônio é, portanto, datada, produzida, assim como a ideia de 
nação, no final do século XVIII, durante a Revolução Francesa, e foi recebida, 
na civilização ocidental, pela autonomização das noções de arte e de história. 
O histórico e o artístico assumem, nesse caso, uma dimensão instrumental, e 
passam a ser utilizados na construção de uma representação de nação 
(FONSECA, 1996, p.). 
 

 

Para manter as tradições de um determinado grupo é indiscutivelmente necessária 

a transferência dos elementos culturais vivenciados por eles, a partir de práticas cotidianas 

repassadas por seus antepassados e que podem ser transferidas para as próximas gerações. 

           Carlos Lemos (1981, p. 29) em “O Que é Patrimônio Histórico” sugere que 

preservemos para “Garantir a compreensão de nossa memória social preservando o que 

for significativo dentro de nosso vasto repertório de elementos componentes do 

Patrimônio Cultural”. E acrescenta: 

 

Assim, preservar não é só guardar uma coisa, um objeto, uma construção, um 
miolo histórico de uma grande cidade velha. Preservar também é gravar 
depoimentos, sons, músicas populares e eruditas. Preservar é manter vivos, 
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mesmo que alterados, usos e costumes populares. É fazer, também, 
levantamentos, levantamentos de qualquer natureza, de sítios variados, de 
cidades, de bairros, de quarteirões significativos dentro do contexto urbano. É 
fazer levantamentos de construções, especialmente àquelas sabidamente da 
especulação imobiliária (LEMOS 1981, p.29). 

 

 

É fato que a participação ativa dos sujeitos no processo de preservação do 

Patrimônio Cultural gera o sentimento de pertença ao espaço. À medida que se tornam 

mais participantes e presentes na perpetuação do passado coletivo e à medida que o grau 

de envolvimento para com o espaço e com o Patrimônio Cultural se eleva, o sujeito recria 

em ambos os elementos uma compreensão contemplativa destes na construção de novos 

significados à realidade ao redor de si.  

O sentimento de pertença e a afetividade oriunda do processo de preservação 

apresentam-se como um grupo de característica emocional pertinente àqueles que residem 

na localidade, pois parte-se do pressuposto que somente através da convivência e da 

percepção real do patrimônio cultural é que se faz presente a necessidade de restaurar e 

proteger o bem que representa a identidade de cada um. 

A apropriação é o fator principal no processo da elaboração do sentimento de 

pertença e preservação do patrimônio cultural. Neste contexto, o sujeito e o entorno 

interagem simultaneamente e de forma dialética, proporcionando-lhes uma transformação 

recíproca. 

Preservar e cuidar da manutenção do patrimônio cultural construído é um grande 

desafio da atualidade. O crescimento das cidades, a expansão imobiliária, o déficit 

habitacional e os impactos ambientais constituem fatores que desafiam os gestores 

públicos a confrontar o desenvolvimento eminente, com a necessidade de minimização 

de impactos ambientais e sociais. 

Quando se preserva o patrimônio cultural, conserva-se a memória do que fomos e 

do que somos: a identidade da nação como um todo. Patrimônio, etimologicamente, 

significa “herança paterna” - na verdade, a riqueza comum que nós herdamos como 

cidadãos, e que se vai transmitindo de geração a geração. 

É importante frisar que a necessidade de preservação do patrimônio cultural bem 

como seu devido reconhecimento possui uma longa trajetória, percorrida desde seus 

primórdios até sua consagração como de importância salutar para a sociedade brasileira. 
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Com a alteração do conceito de patrimônio cultural para dimensões mais amplas, surgiu 

à necessidade de se preservar não apenas os monumentos tidos como de valor histórico, 

mas a diversidade de manifestações culturais que se mostram presentes em uma 

determinada sociedade. Essa nova forma de pensar a preservação do patrimônio cultural 

e sua repercussão nos organismos nacionais possibilitaram uma maior abrangência em 

sua esfera de atuação, permitindo-se ampliar a valorização e a preservação das mais 

variadas manifestações culturais tão latentes em nossa sociedade. 

E para trabalharmos com a preservação é amplamente necessário aplicarmos a 

Educação Patrimonial, pensamos que a partir da educação libertadora de Paulo Freire, 

construímos a ideia que ao descortinar para a comunidade de Porto Velho a Educação 

Patrimonial, a começar de uma vivência real com o prédio Seminário Maior João XXIII, 

isso não só tornará esses conceitos de patrimônio mais reais e palpáveis, como os inseriria 

na realidade cotidiana da própria comunidade. Dessa forma, estaremos não só trabalhando 

o aspecto educacional, mas também o resgate da autoestima do sentido de pertencer a 

algo maior e mais importante. Para tanto, as atividades aqui desenvolvidas terão como 

base a liberdade, a auto expressão. Com os resultados da monografia, despertar um 

sensível envolvimento dos moradores e a importância da conservação do patrimônio 

cultural local, por meio do resgate da autoestima e da identidade cultural. 
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Capítulo 2 

A História do Prédio Seminário Maior João XXIII 

 

 

Em Porto Velho, são inúmeros os edifícios que representam parte da época do 

ciclo da borracha que compreende o período de 1879 a 1912, revigorando-se em curto 

período de 1942 a 1945. O ciclo corresponde a uma fase que marcou a economia da região 

amazônica, a comercialização do látex proporcionou a expansão da colonização na região, 

trazendo com elas as transformações culturais, sociais e arquitetônicas. Alguns desses 

edifícios se encontram preservados e outros abandonados, de fato a história e a memória 

não são feitas apenas de tijolos e edificações, são também feitas daqueles que lutam para 

preservar a sua identidade, sua casa, sua cultura e sua raiz. Contar a história de cada 

prédio, rua e monumento de Porto Velho, é lembrar daquilo que merece ser resgatado.  

Pretendíamos por meio deste, apresentar aos habitantes dessa cidade nativos ou 

não, esta edificação com mais de oitenta e quatro anos de existência. Intensificar nosso 

olhar diante desse e perceber a sua representatividade para a construção da história desta 

cidade. Buscar compreender quais elementos estruturais do espaço e tempo essa paisagem 

representou ou representa para a nossa comunidade e ao possível existência de relação do 

prédio Seminário Maior João XVIII com as demais construções próximas a ele, a Catedral 

Sagrado Coração de Jesus, a loja Maçônica União e Perseverança e a Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Barão do Solimões, esses que formam esse belo quadrilátero 

central.  

Consideramos neste trabalho a arqueologia como uma prática interpretativa, que 

constrói socialmente o passando no presente, passamos assim, a compreender o prédio 

como um evento, elaborando o conhecimento da sua construção baseado nos modos de 

vida das sociedades antigas que viveram neste período anterior a sua construção, e não 

meramente como um reflexo passivo das coisas que ocorreram em tempo remoto. 

A arqueologia é definida por Lima (2011, p.12) como a disciplina que investiga a 

emergência, manutenção e a transformação dos sistemas socioculturais através dos 

tempos, por meio da cultura material por eles produzida. Fica implícito que seu interesse 
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primordial é explanar a mudança cultural, a partir de três dimensões inter-relacionadas 

que estruturam a vida social: forma, espaço e tempo.  

Segundo Júlio Carvalho (2009) o ponto inicial para a construção de Porto Velho 

se deu através da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, a cidade nasceu em consequência 

da ferrovia. Com a Revolução Industrial e com o domínio da tecnologia de construção de 

estradas de ferro pelos Ingleses e Norte-Americanos, inúmeras cidades foram criadas ao 

longo das ferrovias. 

Sabemos que a construção de uma cidade se dá em um determinando local por 

diversas situações, as margens de um rio é a principal questão que deve ser levada em 

consideração, pois desde os primórdios, grupos de caçadores coletores buscavam sempre 

se abrigarem as margens dos rios por questões de sobrevivência e subsistência. Em porto 

Velho as águas do Rio madeira serviam como via de locomoção, localizado em ponto 

estratégico, facilitaria a locomoção e consequentemente o convívio e a troca. 

No primeiro momento, a base para tal desenvolvimento se deu na coleta de fontes 

documentais, fomos à busca de jornais que circulavam no período em estudo na cidade 

de Porto Velho também como na cidade de Manaus onde conseguimos a maior quantidade 

de informações que nos possibilitou desenhar as primeiras páginas deste capítulo. 

Em se tratando de cultura material entendemos da mesma forma que Hodder 

(1982) que destaca que ela é produzida não por um sistema, mas por indivíduos com 

escolhas ideologicamente determinadas. Longe de ser apenas um reflexo da cultura, ela a 

constitui ativamente do mesmo modo, mais que um reflexo direto do comportamento, ela 

age de volta sobre ele, com seu poder transformador, como parte das estratégias de 

negociação social. E assim deu-se a inexistência atual da documentação necessária para 

o prosseguimento da pesquisa, com o objetivo inicial. 

 

 

2.1 Prédio Colégio Dom Bosco 

 

Localizado em área nobre, no quadrilátero formado pelas ruas Gonçalves Dias, 

Dom Pedro II, Júlio de Castilho e Avenida Carlos Gomes, essa quadra comprada pelos 

salesianos, pertencia a Madeira Mamoré Railway Co, que o adquirira anteriormente de 

G.A Milnes Jones. Os padres salesianos desejavam construir um prédio para aumentar o 
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número de salas de aula, inclusive implantar o curso ginasial, pois a escola atendia apenas 

o primário e funcionava desde 1922 nas dependências das agências da Companhia 

Fluvial, na Avenida Farquar e era administrada pelos padres Egydio Boutegnou e João 

Nicoletti. 

Em 1927 o Intendente Prudêncio Bogéa de Sá autorizou pela Lei nº 233, o governo 

municipal a conceder recursos financeiros aos salesianos com o objetivo de se iniciar a 

edificação do colégio (BOLETIM SALESIANO, 1980). 

O lançamento da pedra fundamental ocorreu dia 7 de julho de 1935. Na construção 

do prédio trabalhou o lusitano Pedro Renda, mestre de obras de muitos prédios que hoje 

integram o patrimônio de Porto Velho. 

O referencial do projeto pedagógico da rede salesiana de educação era construir 

uma escola centrada nas relações entre pessoas comprometidas com a transformação da 

realidade em que estão inseridas, visando à contínua e indispensável formação de uma 

comunidade educativa, esse é o desafio que o legado pedagógico  deixado por  Dom 

Bosco (1815-1888).O estilo salesiano de educar inspira-se nos valores cristãos e pauta-se 

no paradigma de educar pelo amor, sob o prisma da inclusão e da reciprocidade.  

Inaugurado com a presença do cardeal italiano Dom Carlos Furno, o prédio possui 

dois pavimentos, somente a parte central tem três andares. Ostenta linhas sóbrias, fazendo 

alusão a graciosidade do estilo romano. O busto do fundador da congregação salesiana 

São João Bosco, em bronze, fica no alto do térreo. Esse pavimento possui grandes e largos 

corredores, ladeados por arcos diversos, conferindo-lhe um aspecto gracioso e elegante. 

Logo após a inauguração do prédio foram abertas as matrículas nos sistemas de 

internato e externato, atingindo o número de 170 alunos. Segundo Antônio Cantanhede 

não tardou muito e o governo federal reconheceu o Ginásio Dom Bosco como 

estabelecimento de ensino secundário. 

O prédio além de colégio serviu de residência aos padres e sede episcopal. Com a 

mudança do Colégio para um prédio construído na Rua Almirante Barroso nº 986, o 

antigo colégio foi destinado ao Seminário Maior João XXIII, onde jovens se preparavam 

e estudavam para o exercício do sacerdócio. O prédio serviu também para a Arquidiocese 

de Porto Velho. 

Segundo historiadores da região, dentre eles Antônio Cantanhede e Vitor Hugo, 

ao longo dos anos o Colégio Dom Bosco demonstrou ser considerado um estabelecimento 
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de educação digna das melhores tradições humanitárias e cristãs, formando várias áreas 

em nível nacional. 

Neste período o trabalho realizado pelas missões salesianas no Colégio Dom 

Bosco ia além da escolarização, algumas normas interfeririam nas rotinas desses 

estudantes, questões como batismos, casamentos, modos de vida também como na 

organização familiar (Figura 1). Os salesianos seguiam a cartilha dos princípios europeus 

como fizeram com os indígenas em tempos remotos.  

 
Figura 1 - Prédio do Colégio Dom Bosco situado na rua Gonçalves Dias entre as ruas Dom Pedro II e 

Avenida Carlos Gomes, construído na década de 1930 pelos padres Salesianos Antônio Carlos Peixoto e 
João NicolettiFonte: Abnael Machado de Lima, IBGE. 

 

 

O professor e historiador de Rondônia  Vitor Hugo  em  seu livro Desbravadores 

(1959), relata que foi bastante longo o tempo até que os salesianos de Porto Velho 

começassem a concretizar um curso noturno. Tudo ainda era muito precário no que 

dissesse a respeito à instrução e educação, já que o objetivo maior de Dom Bosco era 

reunir jovens, instruí-los e educá-los para a Pátria. O colégio era caracterizado pela ênfase 

no ensino religioso, além do que o horário diário do internato era repleto de atividades 

religiosas e o calendário escolar contemplava a comemoração das festas litúrgicas 

distribuídas ao longo do ano bem como os retiros espirituais, os certames de catequese, 

as semanas vocacionais, a preparação dos alunos para a recepção dos sacramentos 

católicos. 



  

 

 
 

 
 

28 
 

Neste conjunto histórico aparecem elementos de períodos diferentes, entretanto 

eles se enquadram harmoniosamente na estrutura espacial e na ambiência. Além do prédio 

do Seminário Maior João XXIII e a Arquidiocese de Porto Velho encontram-se a catedral 

do Sagrado Coração de Jesus, a loja Maçônica União e Perseverança e a Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Barão do Solimões. 

A História como uma escrita depende da passagem do que o historiador realizou 

em sua prática, para uma elaboração de um texto histórico. Esse processo ocorreria pela 

própria relação com o limite, a qual a atividade histórica possui. Para Michel de Certeau 

a história enquanto uma escrita está submetida a uma ordem cronológica do discurso, a 

uma arquitetura harmoniosa do texto e ao fechamento do artigo ou livro, mesmo que se 

acredite em uma pesquisa histórica, a qual nunca se esgote em suas possibilidades de 

estudo (CERTEAU,1982, p. 94). 

Neste momento da pesquisa, se teve o primeiro contato com os ISMA, (Inspetoria 

Salesiana Missionária da Amazônia), com sede à Rua Visconde de Porto Alegre, nº 850, 

Centro da cidade de Manaus. A partir de então, em um curto espaço de tempo, 

conseguimos ter livre acesso aos seus arquivos, encontrando nessa instituição, fontes que 

nos levaram a reestruturar os referenciais teóricos e históricos para permitir responder 

satisfatoriamente a alguns questionamentos e assim procedermos com uma organização 

e posterior seleção desses fatos primários que foram de grande valia para a escrita dessa 

dissertação relevante sobre as missões salesianas na Amazônia que destacaremos a seguir. 

 

 

2.2. Origem remota - Missões Salesianas na Amazônia 

 

A temática que abordamos neste capítulo compõe um melhor entendimento sobre 

o que foi o início de tudo, para se assim perceber o caminho percorrido até a construção 

do prédio Seminário Maior João XXIII. Alguns relatos das origens mais que remotas das 

missões salesianas na Amazônia, além das práticas educativas, os efeitos das ações 

missionárias junto aos povos indígena no Alto Rio Negro e Rio Madeira que se fizeram 

chegar até a construção deste que merece total preservação.  

No desenrolar das pesquisas para o desenvolvimento deste trabalho, em todo seu 

processo descritivo sobre o então edifício, foram surgindo grandes dificuldades, visto que 
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em nossa região o patrimônio histórico cultural no geral, aparece ainda de forma bastante 

tímida, com base nesse pressuposto, surgiu a ideia de um novo encontro com a pesquisa, 

passamos então a analisar o prédio de forma mais histórica do que propriamente física, 

trazendo novas abordagens de estudo e consequentemente a formação de novos laços 

sociais. 

Acreditamos que seria de grande valia considerar as evidências de como tudo 

começou dando espaço para o que de fato influenciou a construção deste edifício. Desta 

maneira, optamos por relatar significantemente as missões salesianas na região 

amazônica, assim, nos sentimos capazes de transmitir e se fazer acreditar na imensurável 

importância que este prédio representa para a memória dos habitantes de Porto Velho e o 

estado de Rondônia, o qual possui precário conhecimento no que se refere ao turismo 

cultural. Tudo isso significou “sair da zona de conforto”, e aproximar-se ainda mais dessa 

história que de fato nos encantou. 

Michel de Certeau (1982) ressaltou que é preciso compreender o cotidiano para a 

construção do embasamento necessário a um trabalho historiográfico. Segundo esse 

autor, explicar o passado não significa desconsiderar o que diferencia o que existe e o que 

está presente no material analisado, ou seja, nos documentos. Desse modo, a história não 

é apenas como um acontecimento ou apenas um procedimento de análise de um texto 

produzido, mas sim, que a história faz parte de uma realidade da qual tratamos e que deve 

ser compreendida e analisada enquanto prática, enquanto atividade humana. E foi 

exatamente com essas concepções em mente que chegamos ao ISMA, sabíamos da 

extrema necessidade de buscar documentos que descrevessem as Missões Salesianas na 

região amazônica para a partir de então descrever a verdadeira origem da construção do 

edifício Seminário Maior João XVIII, as histórias de quando o prédio ainda era o Colégio 

Dom Bosco, passando posteriormente a Prelazia, Diocese, Arquidiocese, Seminário e 

finalmente Faculdade. 

O que os textos contam é que com chegada dos salesianos na Amazônia traz um 

contexto econômico marcado pela decadência do ciclo da borracha nos anos de 1920. 

Com o crescimento da extração da borracha no período anterior, consecutivamente 

erradicou os índios de suas terras, fazendo os ingressar obrigatoriamente no comércio da 

economia extrativista. Segundo Cunha (1999:13), a estrutura da economia da borracha, 
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era “a mais criminosa organização do trabalho” onde o “seringueiro [...] é o homem que 

trabalhava para escravizar-se”. 

Muitos dos textos que descrevem este período conhecido como ciclo da borracha 

relatam que não somente os índios foram submetidos ao trabalho com a seringueira, mas 

muitos imigrantes vindos de várias partes do pais, principalmente nordestinos em busca 

de melhores condições de vida, motivados pela ilusão de riqueza fácil, acreditando em 

falsas promessas,  tornando-se perceptível e questionável que a mão de obra utilizada na 

extração da borracha pode ser considerada escrava. 

A implantação das Missões Salesianas no Alto Rio Negro foi viabilizada pela 

mobilização de estratégias tais como os aldeamentos, a escolarização e a fundação de 

internatos, com vistas a cristianizar e civilizar as populações indígenas da Região. A ótica 

missionária em relação aos povos indígenas tinha como pressuposto a concepção 

evolucionista, unilinear e unidirecional, segundo a qual os povos assim chamados 

“primitivos” estavam em estágios inferiores da humanidade em relação às “sociedades 

complexas”. 

A ideologia da “regeneração” do índio ecoou no discurso missionário travestido 

da infusão da cultura ocidental e do cristianismo, uma vez que o objetivo central das 

Missões Salesianas visava a “regeneração dos pobres selvagens [...] sob o benéfico 

influxo da verdadeira civilização e da fé” (BOLETIM SALESIANO, 1917, p.144). 

Durante a Primeira República, segundo Sérgio Miceli (2009) houve uma 

construção institucional da Igreja Católica, a partir das diretrizes e empreendimentos da 

Santa Sé, dos desafios organizacionais e da conjuntura política brasileira. No final do 

século XIX e início do século XX, a política expansionista da Santa Sé, sobretudo para o 

Brasil, consistiu em construir um patrimônio e expandir a Igreja Católica através da 

criação de prefeituras apostólicas, prelazias e dioceses, sem negligenciar a romanização. 

Por volta de 1.600 os jesuítas começaram a evangelizar as aldeias ao longo do Rio 

Madeira: o Pe. João Sampaio foi o grande apóstolo neste período. Por volta dos anos de 

1.700 surgiram também Carmelitas e Franciscanos. Neste período a região pertencia à 

jurisdição do bispo do Pará. Em 05 de setembro de 1.850 foi criada a Província do 

Amazonas pela Lei nº 382, assinada então por Dom Pedro.  Em 1.872 com o início das 

construções da ferrovia Madeira Mamoré, surgiram os primeiros povoados. 
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Conforme bibliografia consultada, ainda em 1.723, o jesuíta João Sampaio fundou 

a missão de Santo Antônio das Cachoeiras do Rio Madeira, esse núcleo de aldeamento 

não prosperou devido principalmente aos ataques dos ferozes índios mura.  A missão foi 

transferida para o Vale do Madeira, na atual cidade de Borba - AM, prosperando como 

entreposto comercial de Drogas do Sertão e centro de catequese na região. 

Os jesuítas iniciaram a formação das missões nas proximidades da foz do Rio 

Madeira seguindo orientações da Coroa Portuguesa nos anos de 1669 a 1672, utilizando 

informações cartográficas das expedições realizadas nos rios Amazonas, Madeira 

Mamoré e Guaporé. No comando dos padres Manoel Pires e Garzoni fundaram a missão 

Tupinambarana, atual cidade de Parintis - AM, que se tornou então o foco na exploração 

de drogas do sertão. 

Segundo o historiador Walfredo Tadeu (2010) as ações missionárias jesuítas se 

iniciaram por volta do ano de 1.650, no rio Amazonas, fixando-se na atual cidade de 

Manaus, na época chamada de colônia de São José da Barra do Rio Negro. Por volta do 

ano de 1669 os jesuítas Manoel Pires e Garzoni fundaram próximo da foz do rio Madeira 

a missão jesuítica Tupinambarana, originando assim o povoado de Parintins, abrindo 

então novas missões na região, pois com essas missões facilitaram-se as atividades 

econômicas no rio Amazonas e adjacências, sobretudo com a exploração de especiarias, 

as chamadas drogas do sertão, cacau, urucum, ervas aromáticas, castanha da Amazônia, 

salsaparrilha, cravo guaraná e noz moscada. 

As missões jesuítas serviam de entreposto comercial de drogas do sertão e foram 

transformando os jesuítas em grandes comerciantes na Amazônia utilizando-se a 

identificação e coleta dos produtos pelos índios e realizando comercio com portugueses, 

holandeses, franceses e ingleses. 

Na região dos rios Mamoré e Guaporé, a situação era bastante complicada, pois a 

Coroa castelhana estabelecia o controle através das Missões de Santa Cruz de Cajubava 

no Mamoré e São Miguel no Guaporé. Apesar do esforço lusitano, a área em disputa ainda 

pertencia aos espanhóis, que em 1.743 fundaram a missão de Santa Rosa, localizada na 

margem direita do Rio Guaporé, representando uma contra ofensiva aos interesses 

portugueses na região. 

Em 27 de abril de 1.892 foi instituído o Bispado de Manaus, pelo Papa Leão XIII, 

com a bula Ad Universal orbis Ecclesias, desmembrando da Diocese de Belém do Grão-
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Pará. Neste período a Vila de Porto Velho, às margens direitas do Rio Madeira no início 

do século XX, tinha pouco mais de quinhentos habitantes, posteriormente em 02 de 

outubro de 1.914foi elevada à categoria de Município pela Lei nº 757, assinada pelo 

Governador Jonathas Freitas Pedrosa, governador do Amazonas. 

Compreende-se de modo geral que o trabalho missionário na Amazônia se deu 

através da catequese indígena. Desse modo podemos constatar que as missões chegadas 

ao Brasil no início do século XX estabeleceram práticas de atuação que tinham como base 

a sede municipal, através inicialmente da instalação das Prefeituras Apostólicas, base 

territorial para o advento de prelazias e dioceses. A ação missionária se desenvolve na 

cidade tendo como principais objetivos, além da catequese indígena, a evangelização e a 

educação para o trabalho, basicamente se dava através do seminário dentro de um edifício 

de ensino escolar, trabalhando a alfabetização dividindo o universo masculino e feminino, 

ficando as mulheres aos cuidados das freiras que tinham o ofício de ensiná-las os afazeres 

domésticos e aos homens trabalhos de arte, marcenaria, além do estímulo ao sacerdócio. 

Os salesianos acreditavam que com estas práticas educativas, desempenhavam um papel 

importante na formação e na organização social  desses grupos.  

No decorrer de todo este processo de pesquisa, como também análise dos 

instrumentos foram permitidos a construção desses conceitos, tornando possível pensar 

historicamente nessas missões e quais influencias as mesmas tiveram no processo de 

desenvolvimento da cidade  de Porto Velho, consequentemente  levou  ao discernimento 

e ao  anseio de relatar todos esses acontecimentos de uma forma que desperte em nosso 

leitor o interesse e o reconhecimento da valorização da herança cultural, além de objetivar 

o desenvolvimento da capacidade dos moradores dessa cidade,  a  percepção da história 

da construção do prédio Seminário Maior João XXIII  como algo relevante para a história 

do Município. 

Em Porto Velho, diversos edifícios representam parte do período do ciclo da 

borracha e de certa maneira a formação dessa cidade, podemos afirmar que alguns ainda 

se encontram preservados, contudo, infelizmente, existem outros mais que esquecidos e 

consequentemente abandonados, grosso modo podemos dizer que o edifício aqui 

abordado não representa nenhuma dessas categorias, aparentemente é só um edifico 

antigo no centro da cidade, pouco conhecido, carente por valorização.  
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As formas materiais não espelham simplesmente distinções sociais, ideias ou 

sistemas simbólicos. Ao contrário, elas são o meio efetivo por onde esses valores, ideias 

e distinções sociais são constantemente reproduzidos e legitimados, ou transformados 

conforme Tilley (2008) de modo que toda uma trama de relações sociais se instala a partir 

da cultura material. 

Assim sendo, a história e a memória além de serem feitas por tijolos e edificações, 

são também feitas daqueles que lutam para preservar a sua identidade, sua cultura e sua 

raiz. Contar a história desse prédio, mesmo de forma precária, é resgatar o mais íntimo 

do nosso passado, é demonstrar a finalidade da preservação. 

 

 

2.2 A influente participação de Dom Bosco nas Missões 

 

Um dos protagonistas que merece destaque neste enredo histórico é o santo 

canonizado São João Bosco, ao se interessar pelas ciências enviou missionários a América 

do Sul. Posteriormente Mons. Pedro Massa não tão incumbido aos interesses do 

progresso, passou a governar e administrar as missões do Rio Negro e Rio Madeira, 

surgindo assim seu interesse pela metodologia missionária na região amazônica. 

 São João Bosco também chamado de Dom Bosco nasceu em 16 de agosto de 

1815 em uma comunidade italiana chamada Colle dos Becchi na região de PiemonteItália, 

morreu no ano de 1888, na cidade de Turim com 72 anos de idade. Foi aclamado pelo 

Papa João Paulo II como o Pai e Mestre da Juventude. Dom Bosco foi além de padre, 

educador e criador do sistema preventivo em educação. Dedicou toda sua vida a educação 

e a religião, além de se empenhar no desenvolvimento da imprensa católica. 

Foi em Turim, na Itália, que Dom Bosco iniciou os trabalhos salesianos, em 1859, 

com a fundação da Família Salesiana. D. Bosco, reunido com um grupo de sacerdotes e 

irmãos, decidiu fundar uma congregação com regras definidas, direcionadas às atividades 

paroquiais, apostolado, prática de caridade cristã e ensino, inspirados na vida de São 

Francisco de Sales que vivera entre os anos de 1565 a 1622 de quem se originaria o nome 

de salesianos e que inspiraria D. Bosco em seu humanismo otimista e sua dedicação 

absoluta ao cuidado pastoral das almas.  



  

 

 
 

 
 

34 
 

Para atender os apelos da Santa Sé, D. Bosco, seus discípulos e as Irmãs Salesianas 

deslocaram-se para a América com o objetivo de evangelizar os povos indígenas: “daí o 

termo ‘missionários’, adotado com relação aos que partiam da Itália, tanto padres como 

freiras” (AZZI, 1999, p. 14).  

Os Salesianos de Dom Bosco chegaram ao Brasil em 1883, em Niterói, RJ, a 

pedido do bispo dom Pedro Maria de Lacerda. Logo inaugurou o Colégio Santa Rosa, 

primeira casa salesiana no país. O segundo colégio foi o Liceu Coração de Jesus, fundado 

em 1885, em São Paulo. Na capital paulista, os salesianos se dedicavam principalmente 

à formação profissional dos filhos de imigrantes e ex-escravos. Em junho de 1894, os 

salesianos iniciaram a ação missionária entre os povos indígenas em Cuiabá, então no 

estado do Mato Grosso. Pouco antes, em 1892, as Filhas de Maria Auxiliadora também 

iniciaram sua presença no Brasil. 

Ordenado sacerdote em 1841, Dom Bosco teve como lema para sua vida religiosa 

a frase: “Dai-me as almas, ficai com o resto”. Por isso desde o início, dedicou-se 

especialmente aos jovens, aqueles encarcerados e que viviam pelas ruas da Turim, 

ganhando a vida com trabalhos esporádicos ou mesmo com pequenos furtos. Para resolver 

o problema daqueles garotos, acreditava que era preciso “prevenir e não reprimir”. Iniciou 

assim a proposta do oratório, um espaço em que os meninos podiam aprender um ofício, 

brincar e seguir o caminho do bem por meio da religião. 

Homem à frente do seu tempo, Dom Bosco acreditava que os jovens poderiam ser 

protagonistas de sua própria história. Fez se compreender de maneira inovadora o papel 

do educador, fosse ele leigo ou religioso como colaborador fundamental nesse processo. 

Essas são algumas das razões pelas quais sua história e seus ensinamentos têm muito a 

dizer aos educadores e à juventude de hoje. 

Em um tempo no qual os castigos físicos eram comuns e as crianças eram tratadas 

como “adultos pequenos”, Dom Bosco foi um dos primeiros a perceber que a criança e 

ao adolescente precisavam ser protegidos e formados para que assumissem novos projetos 

de vida. Ele buscava desenvolver cada criança e cada jovem em sua totalidade e seu 

sistema educativo unia a qualidade de conteúdos ao mesmo tempo em que oferecia arte e 

cultura, formação profissional e desenvolvimento da espiritualidade. 

Também foi inovador em uma pedagogia que colocava o educador como 

companheiro e incentivador no processo de aprendizagem do educando. Indicava o pátio 
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como o melhor lugar para que os educadores estivessem com os alunos e pedia aos seus 

professores que tivessem paciência e confiança na juventude, que se fizessem “respeitar 

mais do que temer”. 

 

 

2.3 A formação da Prelazia de Porto Velho 

 

Em Porto Velho começou bem diferente do que em outros estados brasileiros a 

implantação do sistema educacional, neste nem mesmo os salesianos começaram suas 

atividades apostólicas como em outras cidades brasileiras, com facilidade para abrir 

escolas, colégios e oratórios, tudo começou bem precariamente. 

No ano de 1.917 o Pastor Miles oficiava o culto num barracão da Companhia 

Madeira-Mamoré Railway. Neste período entre 1917 e 1918 a diretoria da CMMR 

comunicava os dias de feriados da semana santa, de São Pedro e outros. 

Em seus estudos, o historiador Riolando Azzi (2002, p. 341) descreveu que no ano 

de 1925, as atividades na Prelazia de Porto Velho foram iniciadas com as visitas 

apostólicas de alguns missionários enviados a Porto Velho, a fim de criarem uma 

prelatura apostólica na cidade, dessa forma, atenderiam as necessidades peculiares dos 

fiéis neste território. 

Além das comunidades missionárias fundadas na Prelazia do Rio Negro/AM (São 

Gabriel das Cachoeiras, Taracuá, Jauareté e Barcelos) as Filhas de Maria Auxiliadora, 

doravante mencionadas FMA, constituíram missão na Prelazia de Porto Velho. Elas 

chegaram à região e estavam sob a direção dos padres Antônio Carlos Peixoto e João 

Nicoletti, missionários que desde cedo procuraram fundar os primeiros centros de missão 

salesiana em Porto Velho e Guajará-Mirim (AZZI, 2002, p. 341). 

 

Mais precisamente podemos assim dizer que a prelazia de Porto Velho teve 
origem em 1925. Com a intenção de criar uma sede das missões da região de 
Santo Antônio do Rio Madeira até Guajará-Mirim, passando pelo estado de 
Mato Grosso, o Papa desmembrou das dioceses de Manaus e São Luís de 
Cáceres o território que correspondia à Prelazia de Porto Velho (AZZI, 2002, 
p. 341).  
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De acordo com João Soares Braga (1925, p. 2), os católicos da região pensavam 

ser relevante determinar Porto Velho como Prelazia para que fosse garantido o 

desenvolvimento da religião Cristã na localidade.  

Segundo João Soares Braga, os católicos da região pensavam ser relevante 

determinar Porto Velho como Prelazia para que fosse garantido o desenvolvimento da 

religião Cristã na localidade. 

A Prelazia de Porto Velho foi criada pelo Papa Pio XI a partir da bula Christiana 

e Religionis de 1º de maio de 1925.  

 

O território da Prelazia foi desmembrado das dioceses de Manaus e São Luís 
de Cáceres e correspondia à localidade desde as Três Casas acima da cidade 
de Borba, seguindo até Porto Velho, onde se encontrava a sede com o ponto 
inicial na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré indo até Guajará-Mirim, 
passando por Mato Grosso, seguindo pelos rios Mamoré e Guaporé 
(abrangendo todo o território do município de Santo Antônio do Rio Madeira) 
(AZZI, 2002, p. 341). 

 

 

Com o crescimento da comunidade era necessário o contar com uma residência 

fixa na cidade. Para isso a prefeitura de Porto Velho cedeu a Prelazia em março de 1928, 

o Vaticano, onde desde o início funcionava a capela provisória, anteriormente Porto 

Velho pertencia à Diocese Manaus-AM, era atendida então pela Paróquia de Humaitá na 

pessoa do Pe. Raimundo de Oliveira. 

Com a finalidade de expandir diversos núcleos de ações sociais, os salesianos 

passaram a adquirir vários terrenos e propriedades por toda acidade, além do terreno do 

colégio Dom Bosco, adquiriram também dos terrenos do hospital São José e o do Ginásio 

Maria Auxiliadora. 

Segundo o Jornal Alto Madeira, principal fonte de informação e impressa da 

época, as primeiras religiosas designadas a constituir a comunidade da prelazia de Porto 

Velho vieram de São Paulo, trazidas então pelo Padre Antônio Peixoto. O objetivo inicial 

era prestar serviços ao Hospital São José e abrir uma escola. Instalaram-se em Porto Velho 

em março de 1930 e tinham à frente o Pe. Salesiano João Nicoletti.  

É relevante afirmar que a Prelazia teve seu papel preponderante na assistência e 

educação da população mais pobre de Porto Velho, no setor da saúde notou-se a 

preocupação da mesma em dar total assistência aos menos favorecidos, a exemplo disso 
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temos a construção do Hospital São José. São por esses e outros motivos que a Igreja 

Católica contribuiu, enormemente, na construção da história de Porto Velho.  

 

 

2.3.1 Quadrilátero Central - Catedral Sagrado Coração de Jesus 

 

Localizada no terreno doado à Diocese do Amazonas para a construção da 

primeira Igreja Católica de Porto Velho, através da lei Municipal nº 20, de 24 de julho de 

1916. A mesma se encontra na Rua Dom Pedro no centro da cidade de Porto Velho. No 

dia 03 de maio de 1917 foi lançada a pedra da futura capela que se transformaria na atual 

Catedral Sagrado Coração de Jesus, nome escolhido por Dom João Irineu Joffely, bispo 

de Manaus.  

Segundo a historiadora Yêda Borzacov que descreve no Compêndio “A História 

e Cultura de Rondônia” volume III, a obra dessa igreja de estilo neoclássico com 

características romanas se iniciou em 1917, em setembro de 1927 dez anos depois se 

iniciaram os trabalhos de abertura das covas para os alicerces da nova Igreja. Em oito de 

janeiro de 1929 chegava ao porto desta cidade o navio Madeira Mamoré, com cinco mil 

telhas sob o comando do senhor Penas da Rocha essas telhas foram descarregado em 

partes, após apelo do padre João Nicoletti pelas colunas do ‘Alto Madeira’ no dia 19 do 

mesmo mês, a partir de então o descarregamento contou com o auxílio de autoridades, e 

famílias empenhadas no processo da construção da igreja. A inauguração da igreja só 

ocorreu onze anos mais tarde, em 1928. Hoje já está inserida no patrimônio Histórico e 

Artístico do estado de Rondônia.  

De acordo pesquisas feitas pela única impressa da época, o então jornal Alto 

Madeira, encontra-se a informação que foi promessa do Bispo Diocesano do Amazonas 

D. Joaquim Irineu Joffely que a igreja de Porto Velho seria dedicada ao Sagrado Coração 

de Jesus. 

A colaboração ativa da comunidade foi de grande valia nas obras da Catedral, com 

realizações de festas e promoções festivas, com donativos e até mesmo ajudando no 

transporte de materiais que chegavam ao porto, a construção da igreja foi erguendo seus 

primeiros pilares. 
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A Catedral possui internamente pinturas rústicas de cunho religioso da autoria do 

Padre Ângelo Cerri. As janelas que a circundam são ornamentadas com vitrais doados 

pela comunidade retratando a via sacra. Em um estilo bastante harmonioso destacam-se 

as torres, os sinos fundidos que vieram de São Paulo, doados pelo Cel. Aluísio Pinheiro 

Ferreira então governador do Território do Guaporé no pedido e 1943 a 1946. As pinturas 

da cúpula foram executadas na década de 1950 pelo Pe. Ângelo Ceri, o altar-mor foi 

confeccionado em mármore de Carrara por italianos, também vieram de São Paulo os 

vitrais coloridos que retratam imagens de passagens bíblicas com as inscrições de doações 

feitas por Aluízio Ferreira, Zeno Ferreira, Antônio Raposo entre outros. 

Na década de 60 o artista plástico Afonso Ligório foi contratado pra a restauração 

das obras de Padre Ângelo Cerri, pois com o tempo e principalmente com a umidade, as 

pinturas foram ficando danificadas, necessitando assim de uma grande restauração. Ao 

mesmo tempo em que restaurava as obras do mestre sacerdote Ligório criou e pintou a 

cúpula que fica atrás do altar-mor e vários outros locais da igreja. Posteriormente a artista 

plástica Rita Queiroz foi convocada para proceder com a restauração e preservação de 

ambos.  

O historiador Antônio Cantanhede registrou em seu livro: A Direita do Altar-Mor, 

a existência das lápides de mármore com uma inscrição em letras de ouro indicando que 

ali jazem os restos mortais do Padre Nicoletti, um dos maiores obreiros desse 

empreendimento magnifico a construção da Catedral de Porto Velho, também compõe os 

restos mortais de D. João Batista Costa falecido em 1996.Catanheede relata também que 

na mesma lápide com o estimulo à continuação da grande tarefa dos salesianos leem-se 

as santas palavras do mestre Dom Bosco: “No fim da vida se recolhe o fruto das boas 

obras”. 

Na composição do quadro vigários pertencentes à Catedral Sagrado Coração de 

Jesus destacamos: 

Pe. João Nicoletti de (1929 A 1936), Pe. Ângelo Cerri de (1936 a 1947), Pe. Carlos 

Galli de (1949 a 1950), Pe. João Batias Rotini de (1950 a 1956), Pe. João Seu de (1956 a 

1968), Pe. Humberto Filipeli de (1968 a 1972), Pe.Tadeu Baginski de (1973 a 1974), Pe.  

João Carlos Isoardi de (1974 a 1980), Pe. Juan Amoretti Dominguez em 1980, Pe. José 

Dalla Vale de (1980 a 1981), Pe. Moises Marques da Silva de (1981 a 1982), Pe. Patrick 

Josehp Mc Bride de (1982 a 1983), Pe. Zenildo Gomes da Silva de (1983 A 1989), com 
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destaque tambémo Pe. Emílio la Noce, que já desde o ano 1989 exercendo a função de 

vigário começou a fazer mudanças significativas na igreja. Constituiu o museu projetado 

pelo Engenheiro Civil Aurélio Chagas da Silva, o museu foi inaugurado em 2006, com 

documentos da história da catedral, fotos e imagens antigas da cidade de Porto Velho, 

além de um acervo dos pertences do primeiro Bispo Dom João Batista Costa.  

Também sob o comando de Padre Emílio foi instalado telões dentro da catedral 

para melhorar a visibilidade e dar um melhor acompanhamento das celebrações. Com a 

chegada tecnologia Padre Emílio inovou com sinos tocados automaticamente através de 

um sistema eletrônico vinculado a um relógio italiano, facilitando assim o toque dos sinos 

nas horas apropriadas. 

Vale a penas ressaltar que além das obras de Padre Ângelo Cerri, Afonso Ligório 

e Rita Queiroz citados anteriormente, a catedral possui também significante participação 

dos artistas Iray Oliveira e Pedro Renda que também foi de grande representatividade na 

construção do prédio Seminário Maior Joao XXVIII. 

De acordo com historiadores locais durante o período da construção da catedral a 

impressa não deu a devida importância para este movimento da igreja católica, e destacam 

que apesar das grandes dificuldades encontradas e das obras seguirem em passos lentos, 

a comunidade em clima de mutirões teve papel importantíssimo para que esta obra de fato 

fosse concluída.  

 

2.3.2 Escola Barão do Solimões 

 

Segundo Antônio Carlos de Souza Lima, (2002)licenciado em história pela 

Universidade Federal Fluminense (UFF),Souza é mestre e doutor em antropologia social 

pelo Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com as exigências do 

desenvolvimento industrial e o processo de urbanização vieram a crença no poder da 

escola como requisito para o pregresso, modernização e mudança social, a ideia de uma 

escola nova para a formação de um homem novo. O fenômeno de âmbito mundial foi 

alimentado pela circulação de ideias e modelos gerados nos países ditos “civilizados”. 

Dentro deste contexto central, não podemos deixar de mencionar a Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Barão do Solimões, primeira escola pública 

construída na cidade, quando Porto Velho ainda era município do Amazonas. Localizada 
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à Rua José Bonifácio, entre as Avenidas Carlos Gomes e D. Pedro II, a escola foi criada 

pelo Governador do Amazonas Alfredo Sá, através da Portaria nº 287 de 28 de julho de 

1925. 

O colégio teve sua sede em várias lugares anteriormente, segundo o historiador 

Aleks Palitot, as primeiras instalações do colégio foram onde é hoje o Bazar Mundo das 

Miudezas, na Rua José de Alencar, depois mudou-se para a Beneficente Portuguesa, 

atualmente Policlínica da Policia Militar , mudou-se ainda para onde estão as lojas Prado, 

entre a Av. 7 de setembro e Natanael de Albuquerque, daí foi para onde é atualmente o 

Foto Natal e Casa Paris, e finalmente para a Avenida Farquar, na sede atual da Eletrobrás. 

Mas somente em 1939 através do ato n° 6 de 26 de julho que a Prefeitura Municipal de 

Porto Velho, doou o terreno do prédio para a E.F. Madeira Mamoré.  

Iniciadas pelo governo do Amazonas e tendo como mestre de obras Simplício 

José, as obras foram paralisadas por falta de recursos financeiros. Posteriormente Aluízio 

Ferreira tomou a iniciativa de concluir as obras do grupo escolar com a condição do prédio 

ser incorporado ao patrimônio da ferrovia. E no dia 12 de agosto de 1940 foram iniciadas 

as primeiras aulas no prédio recém-inaugurado como Grupo Escolar Barão dos Solimões. 

A escola sediou um dos eventos mais importantes acontecidos no estado, a cerimônia de 

instalação do Território Federal do Guaporé em 24 de janeiro de 1944, quando Aluízio 

Ferreira foi nomeado primeiro Governador do Território. 

As terras, que hoje compõe o Estado de Rondônia, eram administradas pelos 

estados do Amazonas e Mato Grosso. Antes da criação do Território do Guaporé em 1943, 

as escolas no município de Porto Velho eram regidas pelas leis do Estado do Amazonas 

e as escolas de Santo Antônio e Guajará Mirim obedeciam às leis do Estado do Mato 

Grosso. 

 

 

2.3.3 Loja Maçônica União e Perseverança 

 

Situada à Rua José Bonifácio, esquina com a Rua Dom Pedro Segundo, esta 

construção também representa parte da história de Porto Velho, este ano se comemora o 

seu centenário. A Loja Maçônica União e Perseverança teve sua primeira tentativa de 

constituição no Oriente de Presidente Marques (Abunã) vila e distrito do município de 
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Santo Antônio do Madeira, então pertencente ao estado do Mato Grosso e estação 

ferroviária da Madeira-Mamoré, em 1916. Segundo o historiador Dante da Fonseca, 

devido aos problemas ocasionados pela dificuldade em manter reuniões regulares, 

derivados do fato que a maioria dos seus membros se ocupava nas lidas dos distantes 

seringais, iniciou sua transferência no ano seguinte para Porto Velho por iniciativa de 

seus fundadores, fato que se efetivou em 24 de janeiro de 1918 e completamente instalada 

em 18 de janeiro de 1919. 

Constatamos neste ínterim que, além do prédio aqui em questão, o prédio onde 

funciona até os dias atuais a Loja Maçônica União e Perseverança também são carentes 

de bagagens históricas escritas e relatadas. Uma conversa com a historiadora Yeda, 

soubemos que havia sido convidada para escrever sobre essa história em comemoração 

ao centenário da Loja Maçônica.  

 

 

2.3.4 Faculdade Católica Cristã – FRC 

 

Nos dias atuais o prédio Seminário Maior João XXIII é a atual sede da Faculdade 

Católica de Porto Velho (Figura 2). Tendo como principal mento o Arcebispo Dom 

Moacyr Grechi, que aceitou o desafio de sediar as bases do Projeto de Ensino Superior 

Católico na Amazônia. Com o intuito e ideia da necessidade de criar uma Instituição de 

Ensino Superior Católica, que contribuísse com a sociedade na formação de lideranças 

dentro dos princípios cristãos e humanísticos. Segundo o mesmo os objetivos da 

Faculdade é que oferecesse um ensino de qualidade, com a identidade católica e 

priorizando a inclusão social, para que possa imbuir em seus formandos às perspectivas 

cristãs necessárias para a transformação social do ambiente em que vivem. E uma 

instituição de ensino superior na região norte fortaleceria a missão da Igreja na Amazônia. 
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Figura 2 - Prédio que atualmente é sede do Seminário Maior João XXIII e da Faculdade Católica de Porto 

Velho. Fonte: Abnael Machado de Lima, IBGE. 

 

 

Em 2003 a Comissão Salesiana elaborou o um documento denominado “Missão 

da Igreja na Amazônia”, que tinha como principal objetivo disseminar e sensibilizar as 

lideranças católicas a fim de que promovesse de forma articuladora uma presença 

constante na Amazônia.  

Imbuídos destes anseios, protocolaram-se os documentos no Ministério da 

Educação e após avaliação documental, foi realizada visita in locu em setembro de 2006 

após a visita do MEC para averiguação das condições para oferta do primeiro Curso de 

Filosofia e para início das atividades dos polos de Educação a Distância em parceria com 

o Centro Educacional Claretiano. Após a visita do MEC o curso e o credenciamento da 

Faculdade Católica de Rondônia foram aprovados com louvor e foram publicados no 

Diário Oficial da União em fevereiro de 2007 através dos documentos legais de 

credenciamento de nº 174, 13/02/2007a15/02/2007) e Autorização do Curso de Filosofia 

(Portaria Ministerial n. 147, de 14 de fevereiro de 2007). 

A FCR assim denominada foi fundada em 2007, e para Dom Moacir foi um sonho 

concretizado, com o apoio de um grupo de atores da sociedade civil e da CNBB - 
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Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Além de Dom Moacyr, Dom Antônio 

Possamai também foi um dos idealizadores do projeto que contou com a participação de 

pessoas empenhadas, competentes dentro do seu universo de conhecimento, como Dom 

Jayme Chemello presidente da Comissão Episcopal em 2004, e os professores Fabio 

Rychechi Hecktheuer e Márcia Abib que vieram da Universidade Católica de Pelotas para 

elaborar toda a documentação necessária para a criação da Faculdade Católica de 

Rondônia. 

Mauro Gomes da Costa (2009) fez considerações acerca da presença da Igreja na 

região amazônica e, segundo o autor, não se tratava apenas de uma questão 

evangelizadora, mas, também, de uma questão geopolítica. Precedidos por outras ordens 

eclesiásticas, os Salesianos participaram da reabertura da Amazônia pelas missões 

religiosas (COSTA, 2009, p. 13). 

No término deste segundo capítulo, do ponto de vista arqueológico, notamos que 

as missões religiosas tinham como objetivo propagar a fé católica, por meio da catequese, 

convertiam os nativos a fé cristã, estabelecendo ensinamentos dos saberes básicos, 

atribuindo atividades de acordo com o sexo e acima de tudo acreditando que o ato de 

evangelizar e disciplinar era um ato de bondade necessário. Mas consequentemente 

tornava o índio submisso e controlado, fazendo com que os mesmos rejeitassem sua 

própria cultura, os privando de ensinamentos que poderiam ser repassados de gerações 

em gerações. Com isso esses povos foram perdendo parte da sua cultura e história. 

Questões que podem ser compreendidas a partir da análise de aspectos específicos, 

simbólicos ou materiais, através da introdução forçada de alguns costumes. Podemos 

perceber quando estudamos as relações de pertencimento com sua identidade e o interesse 

de outros na conservação dos mesmos.  
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Capítulo 3 

O Caso do Descaso 

 

 

Este terceiro capítulo tem como principal objetivo enfatizar a falta de interesse e 

o total descaso de nossas autoridades perante o patrimônio histórico dessa cidade. O que 

nos levou a encontrar grandes dificuldades no processo de formação deste trabalho como 

um todo. A busca por referenciais teóricos básicos em torno do prédio se tornou uma 

tarefa árdua, frustrante e desoladora.  

Porto Velho traz em sua trajetória histórica, vários pontos indiscutíveis e 

questionáveis no que se refere à importância do patrimônio cultural, visto que 

pertencemos a um estado cuja cultura é oriunda de vários estados brasileiros, tornando 

difícil essa relação identidade cultural. Cada um traz dentro de si a sua própria história e 

muitos que fazem parte da história local pouco a conhecem de verdade, por isso vemos a 

necessidade de divulgá-la e incentivá-la, pois tudo que é visto e possível de ser lembrado. 

Percebemos que a região norte em especial o estado de Rondônia por se tratar de 

um estado novo, existem algumas construções que, através do tempo, tornaram-se centros 

de cultura extremamente importantes para a memória de um determinado segmento da 

sociedade os quais precisam ser preservados, pois uma sociedade que não reconhece seu 

passado está fadada a perda de sua identidade. 

 

 

3.1 A timidez do turismo em Porto Velho 

 

É interessante salientar que em Porto Velho o turismo ainda passa meio 

despercebido. Ainda não existem muitos projetos e ações sistêmicas de desenvolvimento 

pelos poderes públicos e privados com relação ao assunto, a timidez do turismo ainda é 

algo a ser debatido em muitas rodadas de bate papo regadas com muito chá, café, 

chimarrão ou algo mais forte se assim o preferir.  

Segundo Luís Figueira (2007), o turismo deve ser considerado fator crucial para 

que o patrimônio se mantenha, tanto na forma física quanto na memória coletiva de uma 

determinada comunidade. O turismo não pode ser visto apenas como uma forma 
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exploratória, como atividade comercial geradora de renda e sim como forma de 

consciência conservacionista, o que chamamos de turismo sustentável, capaz de usufruir 

e ao mesmo tempo conservar o patrimônio, colocando-o em evidência para que a cultura 

não desapareça com o passar dos anos.  

Nesse ínterim, vimos que outros autores como Silva e Bonfim (2009), também 

defendem a importância do turismo, acreditam que o mesmo tende a promover ações de 

divulgação do patrimônio cultural, buscando contribuir simultaneamente com 

fortalecimento das identidades culturais e consequentemente para o desenvolvimento 

econômico e social. 

Como mencionamos no segundo capítulo, Porto Velho traz em sua trajetória 

histórica vários patrimônios característicos em sua construção. Não vamos aqui 

questionar sobre a nossa lendária Estrada de Ferro Madeira Mamoré, pois concordamos 

com a historiadora Yeda Borsacov quando diz que não se pode escrever nada sobre Porto 

Velho sem poder mencioná-la, plausível, afinal de contas, a ferrovia é responsável pela 

criação da cidade. Mas sobre a nossa queridinha temos alguns relatos bastante 

consideráveis, praticamente tudo o que temos registrado na história desta cidade está 

voltada para ela.  

A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, está intimamente ligada ao 

desenvolvimento da cidade de Porto Velho, sabemos que ela é um elemento importante 

da história local, um marco que possibilitou o crescimento de uma região próspera e de 

grande potencial comercial e traz consigo uma triste história de luta e sofrimento. 

Portanto, acreditamos importante aqui frisar que existem outros monumentos que também 

contam a história de porto Velho como o Prédio Seminário Maior João XXIII, um dos 

mais antigos dessa cidade, e que sequer são mencionados como patrimônio cultural.  

Prédios no centro da cidade são geralmente compostos de deslumbres históricos, 

porque quando se inicia a construção de uma pequena comunidade, que podem se 

considerar necessários para o desenvolvimento sócio cultural de um povo é notório a 

formação da organização social de um determinado grupo. Por este motivo, o centro de 

uma cidade apresenta as marcas do tempo e suas transformações.  

A região norte em especial o estado de Rondônia, diferente de outros estados 

brasileiros, não se preocupou em utilizar de políticas culturais a fim de atrair 

investimentos para os centros e consequentemente atrair turistas para o nosso estado. Em 
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cidades como Olinda PE, Salvador BA, e Outro Preto MG, o poder público utilizou estes 

centros como ponto de partida para o turismo, agregando notoriedade ao acervo cultural 

edificado e utilizando de ferramentas de conscientização a preservação, fazendo com que 

estas cidades sem tornassem atrativas ao visitante, expondo seu legado e divulgando sua 

história através da memória. 

 

 

3.2 Paisagem urbana, espaço e ambiência. 

 

A composição física e espacial deste ambiente central e a concepção de interação 

com este nos aproxima da visão dinâmica da cidade. Induz-nos a pensar quais caminhos 

seguidos para a construção desta cidade e qual percepção temos sobre essa história, quão 

determinante pode ser o prazer de melhor conhecê-la, é o que chamamos dinâmica do 

urbanismo Quando se inicia a construção de uma cidade além de serem analisados os 

pontos principais baseados na a topografia do lugar são traçadas as características do 

lugar. Os aspectos histórico-geográficos são elementos importantíssimos nas edificações 

da cidade, ao se pensar cada detalhe, a dinâmica de uso, automaticamente se a estabelece 

características físicas e simbólicas que irão refletir posteriormente o caráter deste lugar. 

Vários aspectos definem os centros históricos no sentido de seu significado como 

lugar para seus moradores. A apreensão deste significado requer entendimento de 

variáveis complexas que se revelam a partir das relações que são exercidas no núcleo 

histórico e estabelecidas a partir delas por meio de seu desenho, elementos estruturadores 

e mesmos por vestígios nesse espaço que tragam as suas memórias. A importância do 

conhecimento sobre a utilização do centro histórico está em perceber qual o lugar que 

este espaço ocupa na vida de seus habitantes, qual o sentido e o significado para a vida 

urbana, a que lógica dessa vida ela pertence.   
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Figura 3 -  Quadrilátero Central – Fonte: Márquia Tavares Viana 
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Figura 4 – Colégio Barão do Solimões – Fonte: Márquia Tavares Viana 

 
Figura 5 – Loja Maçônica União e Perseverança – Fonte: Marquia Tavares Viana 
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Figura 6 - Catedral Sagrado Coração de Jesus – Fonte: Márquia Tavares Viana 

 
Figura 7 -  Seminário Maior João XXIII – Atual Faculdade Católica - Fonte: Márquia Viana 

 

A paisagem urbana neste contexto pode ser entendida com um conjunto de 

elementos que estão inter-relacionados em um processo dinâmico urbano, antrópico e 
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ambiental, que sofre transformações, podendo ser recriada por meio do processo de 

aceleração do capitalismo, tornando-a vulnerável pelas atuais modificações econômicas 

existentes e as intervenções humanas, que são agentes atuantes nesse cenário urbano 

(PINHEIRO et al., 2008). 

Segundo Fagundes (2007) em uma visão antropológica da paisagem não seria 

nenhum, abuso afirmar que:  

As pessoas percebem, classificam e moldam o ambiente circundante a partir 
de processos simbólicos que podem estar vinculados às tradições culturais de 
um dado grupo, ao apego sentimental a determinados marcos paisagísticos, à 
memória, aos mitos, enquanto local dos ancestrais e, não raramente, tendo 
como referências fronteiras sagradas e profanas (FAGUNDES, 2007, 47). 

 

Sabemos até aqui que o patrimônio histórico é constituído da cultura de um povo, 

suas crenças e tradições refletem a história e a identidade de um determinado lugar. 

Concordamos também que cada edificação, cada monumento construído representa um 

período histórico e econômico no entorno deste lugar. Por este motivo, devemos lembrar 

que cada esforço, o suor derramado em cada bloco levantado faz parte do desenrolar da 

história deste lugar.  

Para Lima (2002) este caráter multidisciplinar, associado à série de fontes de 

informação utilizadas em Arqueologia Histórica, como artefatos, estruturas, arquitetura, 

documentos escritos, informações orais, imagens e alterações na paisagem, confere à 

subdisciplina um extenso domínio sobre os aspectos cotidianos e a processos histórico-

sociais mais amplos. 

Segundo Reisewitz (2004) verifica-se que para um bem ser definido como 

patrimônio cultural no Brasil, ele deve ter referência à identidade e aos grupos formadores 

da nossa sociedade, ou seja, parte do que é o próprio ser humano até o produto de sua 

formação, retrata a memória do povo brasileiro, referência à sua história e cultura, é a 

possibilidade de autoconhecimento do passado. 

No modo geral, percebemos que a existência de um lugar, de um determinado 

espaço depende de inúmeras interações, as diferentes mudanças de ambientes e pessoas 

modificam os espaços constantemente, conferindo lhe diferentes significados na 

atualidade, e naturalmente afetando a memória atual. Os atuais integrantes deste cenário 

merecem uma leitura deste espaço, a ideia de um pequeno museu expositivo poderia 

trazer aos mesmos e aos visitantes do prédio narrativas museológicas, certa nostalgia e 
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consequentemente uma percepção do passado. Visto que na arqueologia o mais fascinante 

é descrever a paisagem e os lugares, destacar que os espaços também tem seu ciclo de 

vida, como eles são utilizados, reutilizados, modificados e muitas vezes abandonados. 

 

3.3 A fala como registro 

 

Acreditamos obter um melhor respaldo para a construção desta narrativa, quando 

passamos a conversar com historiadores locais, esses bates papos com os mesmos nos 

trouxe subsídios para acreditar que há a necessidade de fazemos algo para resgatar a 

memória desta cidade percebeu-se a importância de registrar cada palavra dita, pois todas 

elas servem como registro. 

Durante as conversas, procuramos respeitar a fala, observar as pausas, as 

expressões, também como perceber as lacunas, depois de algum tempo quando passamos 

a perceber os recuos temporais, passamos a dialogar fazendo com que as falas se 

tornassem menos formais e isso ajudou bastante a compreender o porquê de tantas lacunas 

dentro da história, a falta de dados que dificultam seguir uma cronologia.  

A ideia inicial era transcrever essas entrevistas, perguntas e respostas apresentadas 

de forma tradicional, mas após a uma cautelosa interpretação, optamos descrevê-las como 

conversas, pois acreditamos que entrevistas estão sujeitas a críticas, faz parte do processo 

de intenção do pesquisador e do leitor, por fim, certificamos que as conversas foram muito 

proveitosas e esclarecedoras, ao mesmo tempo no fez perceber uma relação de pertença, 

de identidade coletiva entre pesquisador e entrevistado. Tornando-as menos formal fomos 

construindo essa relação carregada de significações, concluímos que o objetivo maior é 

conhecer a história e se aproximar da história, buscando fazer parte dela. 

Começamos com uma conversa informal com então a professora e historiadora 

Yedda Borzacov no atual Museu da Memória Rondoniense, técnica responsável por quase 

todos os processos de tombamentos dos patrimônios históricos em Porto Velho, pudemos 

entender melhor a dificuldade que tivemos de encontrar documentos e registros que falem 

da história desta cidade.  

De acordo com ela, a comunidade deve ter consciência da significação e da 

importância desse patrimônio cultural e as autoridades responsáveis pela preservação não 

podem ficar omissas. “O patrimônio histórico material de Rondônia precisa de 
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restauração, acho que todos estão desprezados, renegados ao esquecimento há muito 

tempo [...] Não há ações de restauração e no futuro Porto Velho vai ser uma cidade 

totalmente desprovida de memória”, avalia a historiadora. 

Nas palavras de Paulo Cesar Tomaz (2010), o enorme valor do patrimônio 

material ou imaterial como suporte elemento, agente de formação e afirmação de 

identidade de um povo é indiscutível. A conservação de qualquer patrimônio cultural 

edificado é devido à relação do bem com a história do local e está diretamente ligada ao 

passado. O patrimônio em forma de edifício deixa a marca do tempo no espaço, à marca 

de toda a linha histórica da cidade.  

Essa ânsia pela divulgação, preservação e conservação deste prédio, nos remete o 

interesse por uma democratização desses bens patrimoniais, neste sentido buscamos 

inserir e discutir a importância do patrimônio documental relativo a história e a memória 

da cidade de Porto Velho, a fim de entender a exclusão dessa região que está submetida 

a perda de sua memória.  

Yeda nos relatou que quando esteve à frente das pesquisas no processo de 

tombamento de alguns monumentos percebeu a perca de vários registros importantes que 

foram perdidos como o tempo e daí então a precariedade de informações que ficamos à 

mercê para possíveis e futuras pesquisas. Por coincidência ou não a mesma se encontrava 

no momento reunindo registros que falassem sobre a então Loja Maçônica Esperança 

onde ficou responsável de levantar registros para a comemoração do seu centenário. E 

ainda salientou que estava muito feliz com a criação do Museu da Memória Rondoniense, 

pois desta maneira tudo o que encontrasse a partir de então passaria a ficar arquivado ali 

com todo zelo possível. Afinal de contas a busca por conhecer melhor a história da cidade 

e do estado como um todo, por vários motivos, sendo o maior deles concursos públicos 

do estado estão fazendo com que muitos procurem o museu para explorar seus 

conhecimentos.  

Este momento de bate papo com a então historiadora foi o estopim para que 

mudássemos totalmente o foco das pesquisas em relação ao prédio, quando se pensava 

em relatar algo sobre a sua edificação e arquitetura, criamos uma ideia de que seria 

possível detalhar todo aquele monumento em sua forma física mais íntima, cada detalhe, 

cada parede levantada, cada suor derramado, por quem fora derramado, uma vez que 

todos esses aspectos mereciam páginas e páginas de relatos. E naquele momento 
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percebemos que não poderíamos assim o fazer. Até então tudo bem, ainda tínhamos um 

pouco a falar sobre sua história, do porquê de sua construção naquele espaço geográfico, 

um prédio antigo camuflado no centro da cidade poderia despertar no leitor alguma 

curiosidade, nos enchemos de esperança, passaríamos a descrevê-lo apenas como um 

prédio antigo, que poderíamos só pensar no monumento através da parte histórica, ainda 

assim teríamos muito a relatar, quando numa fração de segundos descobrimos que isso 

também não seria possível, pois o que tínhamos era apenas o que estava ali em seu livro 

“Os Cem anos de Porto Velho”, alguns parágrafos apenas do que conseguimos reunir, e 

segundo a mesma não haveria mais o que procurar visto que nada adiantaria, pois a 

mesma assim já tinha o feito. Mencionou ainda que ficaria muito feliz em saber quando 

alguém mais conseguisse escrever algo mais sobre este, que é tão importante para a 

história da criação desta cidade. 

O interesse em narrar a história do prédio e sua arquitetura foi perdendo forças 

perante as dificuldades encontradas, porque vimos a arquitetura como algo fascinante, 

além de compreender a arte e a técnica de projetar com criatividade espaços organizados 

que sirvam para abrigar diferentes formas de atividades humanas é algo que necessita de 

bastante planejamento. Um arquiteto precisa compreender a espacialidade no sentido 

mais amplo, além de lidar com elementos sensoriais humanos há de se pensar em formas 

de habitar, trafegar e circular. Todos esses elementos se perpetuam com o tempo, fazendo 

com que a arqueologia e arquitetura andem em sintonia. 

Posteriormente estivemos com Anísio Gorayeb Filho, natural de Porto Velho o 

mesmo não é historiador diplomado, economista de profissão e jornalista, Gorayeb é 

bastante popular em nossa região, autor do livro Doces Lembranças, onde relata fatos 

acontecidos em Porto Velho nas décadas de 60 e 70, atualmente realiza palestras em 

escolas faculdades e até mesmo em congressos, contando experiências vividas neste 

período. Anysio menciona que o trabalho com as palestras se iniciou em 2011 numa 

parceria com o Governo do Estado através do Projeto “Viva Porto Velho”, que tem o 

objetivo de levar cultura e informações ao povo rondoniense através de jornais, sites, 

programas de rádio e televisão.  

É importante ressaltar que Anysio foi estudante do Colégio Dom Bosco, ingressou 

no colégio no ano de 1965, segundo o mesmo, o Colégio só aceitava os alunos a partir da 

segunda série, relata ainda que estudar no colégio era motivo de muita satisfação, 



  

 

 
 

 
 

54 
 

relembra que o uniforme utilizado na época era de cor cáqui, e a série que cada aluno 

estudava era estampada no uniforme em forma de estrelas, “Se você estudava a segunda 

série havia duas estrelinhas estampadas no ombro e assim sucessivamente”.  

 Durante a nossa conversa com Anísio, ele mencionou um fato bastante curioso 

que até o momento das pesquisas ainda não tínhamos conhecimento, o prédio aqui 

mencionado além der ter servido de Colégio, Prelazia e residência para os padres também 

abrigou o primeiro estúdio da Radio Caiari, segundo ele as primeiras ondas de rádio da 

cidade foram emitidas do prédio, ele conta que não havia local específico para a instalação 

da rádio, então a mesa de sonoplastia foi instalada abaixo das escadas do prédio em 

dezembro de 1961. Concordamos com Anísio quando diz “lamentável um prédio 

importante como este não ter sua história contada, a história de Porto Velho está virando 

poeira”. 

Neste cenário de escassez de registros sobre a história da cidade, perguntamos ao 

Anísio qual sua posição sobre a atual situação do patrimônio histórico e cultural de Porto 

Velho e ele nos relatou que os mesmos se encontram adormecidos, esquecidos pelo poder 

púbico, destaca que o patrimônio cultural da cidade tem seus momentos de altos e baixos, 

e que os interesses e conflitos políticos estão fazendo com que a história dessa cidade se 

acabe com o tempo. Mencionou eventos importantes que foram esquecidos como o antigo 

carnaval onde aconteciam os tradicionais bailes, reunindo toda a sociedade porto-

velhense, os desfiles das escolas de samba e acrescentou que tem receio que acabem 

também com a tradicional festa folclórica Flor do Maracujá, que aos poucos vem 

perdendo forças, correndo risco de extinção. 

Segundo Anísio, dentre muitas tradições que estão se perdendo a única que ainda 

prevalece é a culinária local, “ainda degustamos o tucumã, a pupunha, o croquete de 

macaxeira e o tacacá, original do Pará, mas se regionalizou aqui”. 

Durante a conversa Anísio também evidenciou sua preocupação com o patrimônio 

histórico, em especial pelas Três Caixas D’água, um dos maiores símbolos de Porto 

Velho, “Está no Brasão da nossa Bandeira e se encontra abandonada, numa rua escura, 

em uma praça sem projeto algum, é necessário cuidarmos mais do nosso patrimônio”.  

No cenário atual que se encontra o patrimônio histórico de Porto Velho, 

concordamos com Anísio quando diz que precisamos cuidar mais do nosso passado, a 

história de Porto Velho está perdendo sua identidade. A cidade cresceu bastante com a 
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construção das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio em meados de 2010, com a 

chegada de novos integrantes e consequentemente de novas culturas, vimos que deste 

período até o momento nada está sendo feito para que a cultura local não perca suas 

heranças.   

 

3.4 Descaso 

 

Tanto a história quanto a arqueologia usufruem de artifícios imprescindíveis para 

construção do conhecimento, na história quando os atores já não estão mais ao alcance 

do historiador, os mesmos se baseiam nos registros, arquivos públicos, fontes 

documentais, sempre buscam algo que traga matéria prima para se basear um discurso 

acadêmico. Na arqueologia, esses registros são também muito importantes porque ajudam 

a compreender o cenário, contudo, na maioria das vezes, damos mais ênfase para o 

processo técnico das escavações, prospecções e das análises para compreender uma 

sociedade pretérita, do que da divulgação dos resultados, o que de certa forma enfraquece 

a mesma.  

Certos que todo conhecimento acerca do passado pode ser construído pela 

arqueologia a partir da materialidade, e que ao compreender que a arqueologia enquanto 

prática interpretativa tem a capacidade de construir socialmente o passado no presente, 

elaborando conhecimentos sobre o modo de vida de sociedades antigas, entendemos quão 

interessante narrar a trajetória histórica das missões salesianas na Amazônia e como deu-

se esse  processo de construção de um prédio daquela escala, no início do século XIX, 

sua simbologia no sentido de dominação do espaço, do lugar, e por esses e os motivos 

sentimos a necessidade de apresentá-lo. 

Notamos que a ausência de dados historiográficos referentes à cidade de Porto 

Velho e a falta de ações do poder público em incentivar a divulgação da história dessa 

cidade está se tornado algo cada vez mais preocupante. Uma cidade que está se 

desenvolvendo sem o interesse de divulgar sua identidade própria, com a ausência de 

dados para a construção do seu passado poderá se tornar uma cidade sem memória. Se 

não forem realizadas ações em tempo hábil em busca do resgate deste passado, a história 

da cidade poderá estar beira de um precipício.  
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Esse descaso perceptível das autoridades que deveriam manter uma política de 

proteção e manutenção das histórias da história dos nossos antepassados vem 

acontecendo muito frequentemente em nosso estado e isso vem deixando pesquisadores 

historiadores cada dia mais entristecidos, afinal de contas estamos falando de perdas 

incalculáveis.  

Além do prédio Seminário Maior João XXIII, existem muitos outros no centro da 

cidade que representam parte a história porto-velhense que sofrem com o descaso do 

poder público e também da própria comunidade local. Segundo Messias e Alves (2010), 

a população e as instituições ainda não foram conscientizadas da importância do 

patrimônio cultural, que vem passando por graves consequências, como, por exemplo, o 

colapso das edificações antigas, o aumento de processos de destruição e abandono, além 

da descaracterização pelo uso de atividades comerciais. 

Nesta mesma linha de pensamento, percebe-se, que os problemas do centro 

histórico de Porto Velho não são apenas os elementos que manifestam o descaso com o 

patrimônio, os problemas são muito maiores, parecem estar disfarçados no meio da 

agitação local, em função dos poucos estudos na área, parecem estar camuflados, vistos 

e não entendidos. No entanto, sabemos que muitas coisas podem ser feitas para reverter 

esse quadro, e uma delas, sem sombra de dúvidas, seria subsidiar elementos para 

conscientização da sociedade em geral de modo que a busca por políticas públicas em 

relação a valorização do patrimônio arquitetônico, urbanístico e paisagístico desta cidade 

não fosse algo tão insignificante. 

Neste contexto, o patrimônio cultural serve dentre tantas coisas, para deixar acesa 

a memória coletiva de uma sociedade. O Seminário Maior João VXIII, a igreja Matriz 

Sagrado Coração de Jesus, A Escola estadual de Ensino fundamental de Médio Barão do 

Solimões, a Loja Maçônica Esperança são agentes dessa memória, o que nos leva a 

questionar quão interessante seriam projetos que viessem a estimular a visitação dos 

mesmos. O que nos facilitaria a contar a história deste lugar de traz para frente, e fazer 

com que novas gerações passem na, adiante. Essas quatro edificações são elementos 

materiais de uma memória, a geografia e a história deste lugar se iniciam neste 

quadrilátero central e são testemunhos de todo os processos de desenvolvimento e 

transformação ocorridos até aqui, exaltando as marcas do tempo e a trajetória do 

desenvolvimento deste município. 
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Ao final dessas conversas, percebemos outras características da memória local e 

chegamos ao entendimento que a chamada história regional é composta de textos em 

retalhos. A construção da memória da cidade de Porto Velho se baseia na épica Estrada 

de Ferro Madeira Mamoré e nas missões salesianas do Madeira e do Guaporé do século 

XVII ao XX que mencionamos no segundo capitulo desta narrativa. Pensamos que 

naquele tempo era preciso criar uma história para ser apresentada aos migrantes que 

chegavam a esta cidade e esses anseios de construir essa história pode ter deixado algumas 

lacunas.  

Segundo Menezes (1980), o passado de Rondônia foi organizado através de fatos 

políticos. Podemos compreender claramente em seu trabalho Retalhos para a História de 

Rondônia que foi publicado um ano antes das mudanças radicais na transição de Território 

para a emancipação do Estado. Em contra partida Caiari Pinto em 1986, ano que conclui 

o curso de história na primeira turma da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) disse 

“Havia se criado um Estado, mas não havia uma memória para se preservar.” 

O descaso, a má conservação de livros, documentos escritos ou iconográficos no 

que se refere ao patrimônio histórico e cultural desta cidade são, com toda certeza, caso 

de muitas pesquisas. É de fato lamentável termos que admitir que muito da história desta 

cidade perdeu-se devido a negligência, omissão e decisão dos poderes públicos. A história 

e a memória rondoniense sobrevivem a migalhas. 

A necessidade de preservar documentos remonta aos séculos V e IV a.C. Desde 

tempos antigos, já existiam a preocupação de alguns grupos em preservar arquivos, 

relatórios, documentos antigos que registravam os acontecimentos como grandes 

batalhas, nomeação de reis, muitos acontecimentos eram registrados em placas de argila. 

Lembrando que nas civilizações antigas, a leitura era privilégio de poucos, apenas reis, 

nobres, conselheiros, escribas e sacerdotes. Não vamos aqui generalizar, mas em se 

tratando da nossa região, é inaceitável aceitar que em tempos mais modernos, preservar 

os registros que podem contar a história de uma época, parece não ter qualquer 

importância.  

Segundo Gabriela Kolberg Figueira (2007), a educação patrimonial configura-se 

como uma forma de resgatar a relação de afeto, apego, amor, identificação entre a 

comunidade e seu patrimônio, desencadeando um processo de aproximação do bem 

cultural à população, enfatizando o sentimento de pertencimento, compreendendo o 
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patrimônio como parte de sua história, sua cultura, sua memória. Reconhecendo o 

patrimônio como pretérito valor ativo, a população agirá de forma a preservá-lo e esse 

sentimento e perspectiva, serão transmitidos aos visitantes. Concordamos que a educação 

patrimonial deve ser trabalhada não apenas com os turistas, mas principalmente com a 

comunidade local, para que esta se fortaleça neste sentimento de pertencimento em 

relação ao patrimônio. 

Em seu artigo Preservar e Consumir, Marly Rodrigues (2012), com sua vasta 

experiência na área, e uma sólida formação no campo da História, produziu uma obra 

amplamente cronológica sobre a temática turismo e patrimônio cultural, dando sua 

contribuição no âmbito geral de como se iniciou esse processo e as transformações 

sofridas ao longo do tempo. Neste contexto, concordamos com Marly, se pensarmos o 

quanto o tempo passou, o que foi feito e o que ainda é necessário fazer em benefício do 

patrimônio, perceberemos que precisamos de políticas públicas mais eficazes, para que 

assim tenhamos uma melhor qualificação no que diz respeito ao patrimônio. De fato, mais 

do que nunca, o deslocamento turístico assume significado cultural, pois na origem da 

viagem está o desejo de conhecer e vivenciar, no seu ambiente próprio, outra cultura. Não 

se pode, portanto, desvencilhar Turismo e Patrimônio Cultural. 

Devido à falta de informações sobre vestígios da construção e arquitetura do 

prédio, chegamos ao final deste capitulo com o anseio de quero mais, mas com a certeza 

que o que fizemos até aqui pode ser considerado de grande valia para as próximas 

pesquisas, não descrever a estrutura física propriamente dita do prédio, não nos 

impossibilitou de descrevê-lo de forma a mostrar sua não visibilidade, não nos impediu 

que trouxéssemos um pouco de memória “a quem interessar possa!”. As Missões 

Salesianas, a criação do Colégio Dom Bosco, a Prelazia, e pôr fim a sede da Faculdade 

Católica Cristã (FRC), nos traz essa relação de movimentação e mobilidade entre o espaço 

e o tempo, que são elementos importantes na pesquisa arqueológica. 

Dom ponto de vista arqueológico no que se refere ao patrimônio edificado é 

considerável inserir o prédio Seminário Maior João XXIII dentro do contexto de prédios 

históricos de Porto Velho que necessitam ser conhecidos e reconhecidos como sendo 

parte da memória dessa cidade, para que assim seja possível a sua valorização.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Profundo anseio de esperança nos move quando iniciamos o trabalho de conclusão 

de um curso. Em busca de um trabalho perfeito começamos a analisar várias situações, a 

primeira e principal delas com certeza é a escolha do tema, o que muitas vezes requer 

bastante tempo para se pensar no assunto, acredita-se que o ideal mesmo seria quando se 

inicia a jornada acadêmica. No caso especifico do curso de arqueologia essa escolha pode 

ser carregada de responsabilidades, afinal de contas se trata de um curso com um leque 

gigantesco de possibilidades de temas de pesquisa. 

Depois da escolha do tema consequentemente surgem várias indagações. Dentre 

elas as mais decorrentes são: Qual a importância do tema a ser trabalhado? Quão 

interessante e prazeroso o trabalho poderá ser para o pesquisador? Qual problemática o 

assunto traria para a crítica dos demais pesquisadores e para a geração de novos 

conhecimentos? Qual reflexão o trabalho pode proporcionar ao leitor final, e acima de 

tudo quais objetivos pretende se alcançar com determinada pesquisa.  

Nesta narrativa nos questionamos o que mais seria necessário para expor a história 

de uma edificação antiga? Além de sua estrutura física, o que mais aquele prédio poderia 

nos contar sobre sua história? Baseado nas poucas informações obtidas sobre sua origem, 

o que de mais interessante o prédio pode nos falar sobre si? E para nossa total satisfação 

veio a ideia de tentamos buscar a sua história da forma mais remota, já que o prédio havia 

sido construído para educar jovens salesianos, porque não falar das missões salesianas na 

Amazônia? Então era isso o que faltava, a pesquisa acadêmica serve exatamente para isso, 

buscar, ir além dos seus limites, descobrirem novas possibilidades. Nessa perspectiva 

foram surgindo as primeiras laudas do nosso segundo capítulo. 

Partindo desse pressuposto, buscamos novas medidas de abordagem e dentro das 

dificuldades encontradas no que se refere às fontes, foram surgindo novos fatos 

importantes a serem mencionados, passamos a organizar nossas narrativas com base na 

trajetória histórica das missões salesianas em Rondônia e situamos o objeto de estudo 

abordando o contexto sociopolítico da cidade de Porto Velho, procuramos rever o 
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contexto sociopolítico e os movimentos que ocorreram no início do Século XX que 

contribuíram para a atração de um grande número de migrantes para Rondônia. 

Quando iniciamos o projeto, tínhamos em mente algo extraordinário, víamos 

como se estivéssemos fazendo algo que nunca alguém poderia ter feito. Acreditávamos 

que além de ser algo novo, várias descobertas poderiam ser feitas através de tal pesquisa, 

que pudessem inclusive dar possibilidade a futuras práticas arqueológicas.  

De fato afirmamos que tudo que mencionarmos aqui será seguido como exemplo 

para várias outros projetos, que de alguma forma o pesquisador pode ter se sentido 

frustrado em pensar que não atingiu seu maior objetivo, mas que, ainda assim se encontra 

cheio de graça por ter conseguido levar a pesquisa por outro campo de alguma maneira. 

Afirmamos ainda que, a partir daqui, quando se falar no Prédio Seminário Maior João 

VXIII já não serão mais vistos apenas pequenos parágrafos escritos por um ou dois 

historiadores, haverá o entendimento deste trabalho, que alerta para a necessidade de se 

buscar mais, de integrar grupos que levantem dúvidas sobre o que simbolicamente 

constitui a “perda da documentação da história urbana de Porto Velho”, que deve ser 

visto, entendido e lembrado.  

A abordagem do primeiro capítulo são os referenciais teóricos que embasaram 

essa pesquisa, os conceitos de patrimônio como um todo. Concordamos que escrever 

sobre patrimônio pode ser algo bastante envolvente. Para principiantes ou quem não tem 

conhecimento de causa, de início vai imaginar que além de interessante é de fácil 

desenvoltura, quem se habilita a fazer uma breve discussão sobre o assunto sem qualquer 

tipo de experiência não imagina o quanto o tema patrimônio é complexo. Primeiro porque 

não se pode ceder à tentação de se deixar envolver pela nostalgia, esta que nos guia nos 

caminhos dos sonhos impossíveis, que faz acreditar que podemos mudar o pensamento 

das pessoas. Em segundo lugar, ter o cuidado de não ser influenciado por outros autores 

que falam do mesmo assunto, ou seja, revelem os subsídios para a interpretação, mesmo 

que elas conduzam a análise para uma direção não imaginada ou premeditada. 

O pesquisador que aceita esse desafio em momento algum pode questionar 

circunstancias limitantes como, por exemplo, pessoas interessadas no assunto ou poucas 

publicações; porquanto, hoje, além de inúmeros pesquisadores na área com publicações 

esclarecedoras, há um rigor metodológico em relação a procedimentos pertinentes a essa 

área do conhecimento. Por outro lado, existem algumas dificuldades que podem deixar o 
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pesquisador bastante intrigado e desestimulado, neste caso, a pouca importância dada 

pelas autoridades ao fenômeno patrimônio, esvaziando-se de qualquer relevância ou 

singularidade no campo das transformações sociais, econômicas e culturais. 

Arrematamos que quando depararmos com situações que fogem ao nosso controle 

buscamos abrir novos caminhos e mudar a nossa trajetória de forma que entenda-se que 

não se atingiu tais objetivos e que nem sempre isso acontece e que perante a essas 

dificuldades, surgem novos aspectos e caminhos possíveis que podemos explorar e 

devemos debater no meio acadêmico. 

Diante da identificação do descaso com a história, faz-se necessário, e urgente 

uma revisão crítica das intervenções de cunho preservacionista sobre textos escritos, de 

modo a incluir a história dos prédios de Porto Velho dentro do contexto histórico de 

construção desta cidade.  

Há motivos mais concretos e imediatos para desejar a preservação do patrimônio 

histórico de Porto Velho, o principal deles é a qualidade de vida que pode trazer para esta 

cidade. Estamos falando de uma cidade que acolhe diversas pessoas de lugares diferentes 

do país em busca dos seus sonhos, essas pessoas deixam as suas casas, suas raízes, se 

aventuram a procura de melhores condições de sobrevivência. Por conseguinte, o que 

mais elas procuram quando chegam aqui é o aconchego, o bem-estar, e isto está 

intimamente relacionado com a identidade do local, seus habitantes, seus costumes e 

modos de vida, procuram no seu mais íntimo a sensação de pertencimento cada vez mais 

importante em um mundo cada vez mais heterogêneo.  
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