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Apresentação

É com alegria e satisfação que apresentamos ao nosso querido Estado um dos 

importantes produtos do Programa Educa Iphan/MS: a publicação “Memórias do 

Presente ---- Patrimônios de Mato Grosso do Sul”. O Programa Educa Iphan é uma 

iniciativa desta Superintendência, que busca levar à população o conhecimento 

dos bens materiais, imateriais e arqueológicos, através de ações participativas de 

educação patrimonial desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar da nossa 

Superintendência. Esta iniciativa tem o objetivo de fomentar e valorizar a identidade 

cultural sul-mato-grossense e suas memórias, além de mostrar a importância da 

preservação e salvaguarda do patrimônio cultural.

O programa é composto por ações que incluem atividades interativas, como 

visitas guiadas que possibilitam o reconhecimento local e sua história, utilizando 

produtos que auxiliam no desenvolvimento da metodologia adotada.

Os professores e agentes culturais serão extremamente importantes na ampla 

divulgação dos produtos gerados através do programa, visando construir uma rede 

de conhecimento e apropriação dos valores culturais que formam nossa identidade.

O público-alvo é bastante democrático e eclético, incluindo desde a comunidade 

local, servidores de outros órgãos públicos, bem como estudantes de todos os níveis 

(fundamental, médio, universitário) de instituições públicas e privadas.

Nesta publicação faremos uma abordagem acerca da def inição de Patrimônio 

Cultural e as diferenças entre Patrimônio Material e Imaterial. E para f inalizar, 

apresentaremos todos os bens tombados e registrados que possuímos em Mato 

Grosso do Sul. “Um povo sem conhecimento da sua história, origem e cultura é 

como uma árvore sem raízes”. 

Maria Clara Mascarenhas Scardini
Superintendente do Iphan em Mato Grosso do Sul
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O que é Patrimônio Cultural?

“Patrimônio é tudo o que criamos, valorizamos e queremos 
preservar: são os monumentos e obras de arte, e também 

as festas, músicas e danças, os folguedos e as comidas, os 
saberes, fazeres e falares. Tudo enfim que produzimos com as 

mãos, as ideias e a fantasia”. 
Cecília Londres

A Constituição Federal de 1988 , em seu Artigo 216 ,  ampliou o conceito de 

patrimônio estabelecido pelo Decreto-lei  n .º  25 ,  de 30 de novembro de 1937, 

substituindo a nominação Patrimônio Histórico e Artístico,  por Patrimônio 

Cultural  Brasileiro.  Essa alteração incorporou o conceito de referência 

cultural  e a def inição dos bens passíveis de reconhecimento,  sobretudo os de 

caráter imaterial .  A Constituição estabelece ainda a parceria entre o poder 

público e as comunidades para a promoção e proteção do Patrimônio Cultural 

Brasileiro,  no entanto mantém a gestão do patrimônio e da documentação 

relativa aos bens sob responsabilidade da administração pública.

Enquanto o Decreto de 1937 estabelece como patrimônio “o conjunto de 

bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conser vação seja de interesse 

público,  quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil , 

quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográf ico,  bibliográf ico ou 

artístico”,  o Artigo 216 da Constituição conceitua patrimônio cultural  como 

sendo os bens “de natureza material  e imaterial ,  tomados individualmente 

ou em conjunto,  portadores de referência à identidade, à ação,  à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. 

Nessa redef inição promovida pela Constituição, estão as formas de 

expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científ icas, artísticas 

e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edif icações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e 

sítios de valor histórico, paisagístico artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científ ico.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) zela pelo 

cumprimento dos marcos legais , efetivando a gestão do Patrimônio Cultural 

Brasileiro e dos bens reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Patrimônio da Humanidade. 

Pioneiro na preservação do patrimônio na América Latina, o Instituto possui 

um vasto conhecimento acumulado ao longo de décadas e tornou-se referência 

para instituições assemelhadas de países de passado colonial, mantendo ativa 

cooperação internacional. 
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Patrimônio Material

O patrimônio material protegido pelo Iphan é composto por um conjunto de bens 

culturais classif icados segundo sua natureza, conforme os quatro Livros do Tombo: 

LIVRO DO TOMBO ARqueOLógIcO, PAIsAgísTIcO e eTnOgRáfIcO ; LIVRO DO 
TOMBO HIsTóRIcO ; LIVRO DO TOMBO DAs BeLAs ARTes ; e LIVRO DO TOMBO 
DAs ARTes APLIcADAs . A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 

216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens 

culturais de natureza material e imaterial e, também, ao estabelecer outras formas 

de preservação – como o Registro e o Inventário – além do Tombamento, instituído 

pelo Decreto-Lei n.º 25, de 30 de novembro de 1937, que é adequado, principalmente, 

à proteção de edif icações, paisagens e conjuntos históricos urbanos.

Os bens tombados de natureza material podem ser imóveis como os cidades 

históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; ou móveis, 

como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográf icos, 

arquivísticos, videográf icos, fotográf icos e cinematográf icos.

InsTRuMenTOs De PROTeçãO DO PATRIMônIO MATeRIAL:
Os instrumentos de proteção do patrimônio material utilizados pelo Iphan visam 

garantir legalmente a preservação dos bens de interesse cultural para o país. Foram 

estabelecidos por diferentes legislações ao longo do tempo, e atualmente constituem 

uma gama de alternativas a serem empregadas a depender da natureza do bem. São 

eles:

1. TOMBAMenTO - É o mais antigo instrumento de proteção em utilização pelo 

Iphan, tendo sido instituído pelo Decreto Lei n.º 25, de 30 de novembro de 1937, 

e proíbe a destruição de bens culturais tombados, colocando-os sob vigilância 

do Instituto. Para ser tombado, um bem passa por um processo administrativo, 

até ser inscrito em pelo menos um dos quatro Livros do Tombo instituídos pelo 

Decreto: Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Livro do 

Tombo Histórico; Livro do Tombo das Belas Artes; e Livro do Tombo das Artes 

Aplicadas.

2. VALORAçãO DO PATRIMônIO cuLTuRAL feRROVIáRIO - Quando da extinção 

da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), a Lei n.º 11.483/2007 atribuiu ao Iphan a 

obrigação de “receber e administrar os bens móveis e imóveis de valor artístico, 

histórico e cultural, oriundos da extinta RFFSA, e zelar pela sua guarda e 

manutenção”. Para tanto, o Iphan instituiu, por meio da Portaria n.º 407/2010, a 

Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário, onde são inscritos os bens oriundos do 

espólio da extinta RFFSA. Os bens não operacionais f icam sob a responsabilidade 

do Instituto, enquanto os operacionais permanecem sob a responsabilidade 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). É importante 

destacar que não cabe aos bens ferroviários que não fazem parte do espólio 

da RFFSA a aplicação dessa Lei, mas sua proteção pode ser feita por meio de 

tombamento.

3. cHAnceLA DA PAIsAgeM cuLTuRAL - Instituída por meio da Portaria Iphan 

n.º 127/2009, reconhece a importância cultural de porções peculiares do 

território nacional, representativas do processo de interação do homem 

com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas 

ou atribuíram valores. Pressupõe o estabelecimento de um pacto entre 

o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada, visando a gestão 

compartilhada da porção do território nacional assim reconhecida.
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Patrimônio Imaterial

Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e 

domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de 

fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e 

nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais 

coletivas). A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a 

noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de 

natureza material e imaterial. 

Nesses artigos da Constituição, reconhece-se a inclusão, no patrimônio a ser 

preservado pelo Estado em parceria com a sociedade, dos bens culturais que sejam 

referências dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O patrimônio 

imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas 

comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza 

e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo 

para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) define como patrimônio imaterial “as práticas, representações, expressões, 

conhecimentos e técnicas – com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares 

culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns 

casos os indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural.” 

Esta definição está de acordo com a Convenção da Unesco para a Salvaguarda do 

Patrimônio Cultural Imaterial, ratificada pelo Brasil em março de 2006. 

InsTRuMenTO De PROTeçãO DO PATRIMônIO IMATeRIAL: RegIsTRO
A Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 216, prevê o reconhecimento dos 

bens culturais imateriais como patrimônio a ser preservado pelo Estado em parceria 

com a sociedade. O artigo define, também, que o poder público – com a colaboração 

da comunidade – promoverá e protegerá o Patrimônio Cultural Brasileiro, por meio 

de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras 

formas de acautelamento. Para criar instrumentos adequados ao reconhecimento e à 

preservação de bens culturais imateriais, o governo brasileiro promulgou o Decreto n.º 

3.551, de 4 de agosto de 2000, que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza 

Imaterial e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), executado pelo 

Iphan.

Os patrimônios registrados são os bens culturais imateriais reconhecidos 

formalmente como Patrimônio Cultural do Brasil. Esses bens caracterizam-se pelas 

práticas e domínios da vida social apropriados por indivíduos e grupos sociais como 

importantes elementos de sua identidade. São transmitidos de geração a geração e 

constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, 

sua interação com a natureza e sua história, gerando um sentimento de identidade 

e continuidade. Contribuem, dessa forma, para promoção do respeito à diversidade 

cultural e à criatividade humana. 

Os bens culturais imateriais passíveis de registro pelo Iphan são aqueles que detêm 

continuidade histórica, possuem relevância para a memória nacional e fazem parte 

das referências culturais de grupos formadores da sociedade brasileira. As inscrições 

desses bens nos Livros de Registro atende ao que determina o Decreto 3.551.

Os quatro Livros de Registro são: fORMAs De exPRessãO ; LugARes ; 

ceLeBRAções   e OfícIOs .
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Complexo Ferroviário da Noroeste do Brasil
Trata-se de um conjunto urbano com 22,3 hectares, composto de 135 edifícios 

em alvenaria e madeira – erguidos em datas diferentes a partir da ampliação das 
atividades da companhia ferroviária na região – além de parte dos trilhos que não 
foram retirados da área urbana de Campo Grande. 

Entre os imóveis integrantes do conjunto estão as casas dos operários, dos 
funcionários intermediários e dos graduados, os escritórios, as oficinas, uma 
rotunda, uma escola, a caixa d’água e o edifício da estação – construída a partir 
de 1914, inicialmente com 12 metros de extensão, e ampliada em 1924 e 1930, 
expandindo-a até 165 metros de comprimento, incluindo áreas para bar, apoio, 
bilheteria, administração de cargas, serviços médicos e depósito. Localiza-se na área 
central da cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Hoje a Estação 
Ferroviária abriga espaços culturais administrados pela prefeitura municipal, com 
diferentes usos para eventos, cursos e exposições.

HIsTóRIcO
A necessidade de garantir a comunicação no extenso território brasileiro, no 

final do século XIX e início do século XX, foi o grande impulsor do desenvolvimento 
do setor de transporte nacional. A Companhia Estrada de Ferro Noroeste do Brasil 
recebeu a concessão para implantar a linha em 1904. Nesse cenário de expansão 
iniciou-se a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil – EFNOB, ligando 
o litoral paulista, em Santos até Corumbá, na fronteira do Brasil com a Bolívia.

Em 1914 duas frentes de trabalho – uma que saíra de Bauru em 1905 e outra 
que saíra de Porto Esperança em 1908 – se encontraram em Campo Grande. Era 
a chegada do trem, símbolo da modernidade, ao então Mato Grosso e o início de 
suas operações naqueles distantes sertões.

MOTIVAçãO DO TOMBAMenTO
O tombamento federal, realizado em 3/ 12/2009, por meio do processo 

n.º 1 .536-T-06, destaca a importância da EFNOB para o desenvolvimento no 

Centro-Oeste brasileiro no início do século XX. Inscrito nos LIVROs DO TOMBO 
HIsTóRIcO e ARqueOLógIcO, eTnOgRáfIcO e PAIsAgísTIcO  como “Conjunto 

Histórico e Urbanístico da Antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil”, ainda 

hoje mantém sua coesão formal, o que garante a importância de sua preservação 

já que descreve uma narrativa das transformações histórica, política, social, 

tecnológica e arquitetônico-urbanística dos anos em que foi implementado.

A poligonal de tombamento do complexo da EFNOB em Campo Grande 

foi def inida com base em sua relevância cultural considerando seus sentidos 

geopolítico e de integração nacional, de aproximação política e econômica do 

sul do Mato Grosso com São Paulo, e a urbanização do início de Campo Grande.

VOcê sABIA? 
Desde o Segundo Império, em meados do século XIX, já se discutia a construção de uma 

ligação férrea do longínquo Mato Grosso ao litoral brasileiro, um trajeto que só podia ser feito por 

navegação pela bacia platina, o que dependia de relações com Paraguai e Argentina. Durante 

a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870) a falta de meios de transporte na região f icou evidente 

quando o primeiro contingente brasileiro enviado para as trincheiras demorou 8 meses para 

percorrer os 2.000 quilômetros entre a Capital do Império e a vila de Coxim, na então província 

do Mato Grosso;

Rotundas são edificações de plantas circulares ou semicirculares, utilizadas para a 

manutenção e depósito de locomotivas. A distribuição das locomotivas para cada baia é feita 

por um girador central, muitas vezes operado manualmente, girando dentro de círculo com 

um poço, e seguindo em trilhos apontados para a baia que receberá a máquina. A Rotunda de 

Campo Grande é dividida em duas edificações, tendo a maior completando 90°, e edif icação de 

apoio de frente para a primeira.
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Casario do Porto de Corumbá
Trata-se de um conjunto de edificações com 119 imóveis de arquitetura eclética 

facadista - construção do imóvel no alinhamento do terreno composto de cimalhas, 

molduras, ornatos, portas encimadas por arcos plenos, bandeiras metálicas e platibandas 

compostas por balaustradas. 

Possui uma malha urbana em xadrez, com espaçosas ruas paralelas e perpendiculares 

ao rio Paraguai, dividida em parte alta e baixa. Na parte alta, sobre a elevação calcária, se 

encontravam os comércios de bazar, relojoarias, bebidas, modas, drogarias, livrarias, ou 

seja, todo comércio a varejo. Na parte baixa da cidade, ligada pela ladeira Cunha e Cruz e 

ladeira José Bonifácio, localizava-se o Porto Geral, onde se encontrava o grande comércio 

de importação e exportação, em que a maior parte dos comerciantes eram estrangeiros. 

Construído às margens do Rio Paraguai, no município de Corumbá, localiza-se a 

oeste do estado, na planície pantaneira, sendo 70% do município de pantanais e 30% de 

morrarias e bancos calcários.

HIsTóRIcO
O Arraial Nossa Senhora de Conceição de Albuquerque, atualmente a cidade de 

Corumbá, foi implantado estrategicamente em 1778 pelo Capitão-General Luís de 

Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres para impedir os avanços dos espanhóis pela 

fronteira brasileira.

No século XIX o Arraial recebe o nome de Freguesia de Santa Cruz de Corumbá após 

a sua emancipação. Durante a Guerra da Tríplice Aliança foi palco de uma das principais 

batalhas do conflito, sendo ocupada e destruída por tropas de Solano Lopez em 1865. 

Foi reconstruída a partir de 1870 ao ser retomada pelo tenente-coronel Antônio Maria 

Coelho. Com a chegada de imigrantes europeus e sul-americanos alavancou-se o 

desenvolvimento local de um dos mais importantes portos da América Latina na época, 

dando forma à configuração atual do Casario.

Com a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil houve a desarticulação 
do eixo comercial desta região, fazendo com que o porto de Corumbá passasse a ter 
prioritariamente a exploração mineral e atividades agropecuárias. Com o Pantanal 
ocupando 70% de seu território, Corumbá, a partir de 1970, passa a explorar o turismo, 
sendo conhecida como a Capital do Pantanal.

O PROcessO De TOMBAMenTO
O Conjunto Histórico, Arquitetônico e Paisagístico de Corumbá foi tombado em 

28/9/1993, sob o processo n.º 1.182-T-85. A motivação para o tombamento do mesmo foi 
identificada de acordo com os valores atribuídos, conforme as inscrições nos Livros do 
Tombo:
LIVRO DO TOMBO HIsTóRIcO (VALOR HIsTóRIcO): Consolidação da unidade nacional, 
representando o avanço e a colonização portuguesa ao centro-oeste brasileiro; a 
concretização do domínio das fronteiras, no período das penetrações portuguesas, no 
episódio da Guerra da Tríplice Aliança, ou mesmo no período de progresso, prosperidade e 
poderio econômico da navegação da Bacia do Prata; representou uma época de expressiva 
economia movimentada pelo comércio fluvial e o desenvolvimento urbano gerado em 
função do porto e representado em seu conjunto arquitetônico.
LIVRO DO TOMBO ARqueOLógIcO, eTnOgRáfIcO e PAIsAgísTIcO (VALOR PAIsAgísTIcO): 
Implantação da cidade no bioma pantanal, caracterizada pela presença do Rio Paraguai; 
Visual panorâmica da cidade alta para o pantanal, considerando as dinâmicas ambientais 
que tornam a paisagem dinâmica ao longo do ano (época de cheias, alterações da 
vegetação); Implantação da cidade em topografia que permitiu uma morfologia urbana 
que comunga com as características portuárias portuguesas – morfologia urbana em 
cidade baixa e cidade alta.
LIVRO DO TOMBO DAs BeLAs ARTes (VALOR ARquITeTônIcO): A expressiva época 
econômica do comércio fluvial é representada esteticamente pela arquitetura eclética, 
que representa uma tipologia comercial com elementos que remetem às características 
do ecletismo europeu, porém mais sutis em relação ao mesmo.do ecletismo europeu, 
porém mais sutis em relação ao mesmo.
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Ponte Eurico Gaspar Dutra
Um grande marco da arquitetura e da engenharia moderna brasileira, edificada 

no início do século XX em região de difícil acesso, a ponte possui 2.009 metros de 

comprimento, tendo, em sua parte central, um vão de 110 metros de altura, além de 

outros 4 com 90 metros. 

Localizada sobre o Rio Paraguai, ligando o distrito de Porto Esperança ao município 

de Corumbá, o viaduto na margem esquerda, em Porto Esperança, possui 971,5 metros 

de extensão e conta com 25 arcos, na margem direita possui 53,2 metros de extensão 

com mais dois arcos de 26 metros de vão. Ao todo, são 46 pilares sendo que 6 deles foram 

assentados no leito do Rio Paraguai, com uma profundidade de 7 metros.

HIsTóRIcO
Anteriormente denominada Ponte Barão do Rio Branco, sua construção, ao contrário 

de outras pontes ferroviárias do país, foi extensivamente pensada e planejada desde 1908. 

No decorrer das décadas seguintes inúmeras foram as inclusões e alterações do projeto, 

sem, no entanto, em nenhum momento haver qualquer dúvida quanto à necessidade 

de sua construção e da integração transcontinental a partir de uma região notadamente 

estratégica que é Mato Grosso do Sul cujas extensões territoriais se comunicam com dois 

países: Bolívia e Paraguai.

Com as obras iniciadas em 1º de outubro de 1938, foi inovadora no uso do concreto 

armado, a utilização de tal material ateve-se ao fato de que o período de sua construção 

relacionou-se ao da II Guerra Mundial, onde o cenário fomentou a adoção de matéria 

prima nacional. Inaugurada em 21 de setembro 1947, a ponte recebeu o nome do então 

presidente empossado Eurico Gaspar Dutra.

MOTIVAçãO DO TOMBAMenTO
O tombamento federal ,  realizado em 29/ 11/ 2012 ,  por meio do processo 

n.º  1 . 577-T- 09,  considerou os aspectos que propiciaram a edif icação da 
ponte,  o cenário político percorrido,  a associação do desbravamento de uma 
região inóspita e praticamente despovoada à conjugação fronteiriça com 
outro país ,  a mão de obra empregada, matéria prima, formação de novos 
núcleos urbanos entre outros aspectos ,  fazendo com que este bem fosse 
inscrito nos LIVROs DO TOMBO: HIsTóRIcO; ARqueOLógIcO, eTnOgRáfIcO 
e PAIsAgísTIcO, e nO DAs BeL As ARTes .

VOcê sABIA?
Foram mais de 2.157 operários que ao longo de quase 10 anos de construção, manipularam 25,1 

mil metros cúbicos de concreto armado, 2,6 toneladas de aço e cerca de 27 quilômetros de estacas 

variadas ao longo do Rio Paraguai;

As inúmeras paralisações anuais que se deram no decorrer de sua construção foram motivadas 

pelas cheias do Rio Paraguai;

 Em 1948 foram realizadas as instalações de sinalização noturna do canal de navegação da ponte, 

utilizando a energia fornecida por uma usina mantida em Porto Esperança. Nesse mesmo período 

foi ainda efetuada a construção da balaustrada e da linha telegráfica na ponte.
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Forte de Coimbra
Fortificação Brasileira projetada pelo engenheiro militar Comandante Ricardo 

Franco de Almeida Serra, inspirado nos moldes italianos de construções militares, com 
traçado abaluartado e irregular, adaptando a arquitetura aos limites impostos pela 
natureza, tirando partido do terreno como um elemento favorável à defesa, garantindo 
a visibilidade ao Rio Paraguai.

Implantada em pleno pantanal sul-mato-grossense, na margem direita do rio, no 
distrito de Coimbra, município de Corumbá, nas proximidades da tríplice fronteira entre 
Brasil, Bolívia e Paraguai, possui instalações internas como alojamentos para abrigar 
soldados, salas para o comandante e administração, paiol para armazenamento de 
armas, cadeia e calabouço, além de uma capela.

HIsTóRIcO
1775 – Fundação do presídio em paliçada pelo Capitão Matias Ribeiro da Costa.
1797 – Construção da muralha de pedra do atual Forte por Ricardo Franco, ao lado 
da paliçada.
1801 – Resistência ao ataque espanhol com uma tropa de 600 homens, por apenas 
50 soldados, tendo sido este seu batismo de fogo – uso do armamento em batalha.
1864 – Durante a Guerra da Tríplice Aliança ficou sob domínio paraguaio.
1868 – Retomada e reconstrução do Forte pelo Exército Brasileiro.
1930 – Novas instalações de aquartelamento edificadas à esquerda da Fortificação.

O fORTe ALéM DA suA MATeRIALIDADe
Durante uma batalha da Guerra da Tríplice Aliança, a imagem de Nossa Senhora do 
Carmo – trazida ao forte por Ricardo Franco em 1798 – a pedido da Sra. Ludovina, esposa 
do Comandante Hermenegildo Portocarreiro, foi erguida acima das muralhas, fato 
que fez os paraguaios cessarem a batalha durante o dia, possibilitando a fuga da tropa 
brasileira naquela noite. Por esse motivo a fé e a devoção estão presentes na comunidade 
de Forte de Coimbra, representadas pela Celebração em Homenagem a Nossa Senhora 
do Carmo, padroeira da fortificação, que acontece todo ano, no dia 16 de julho.

O PROcessO De TOMBAMenTO
Foi o primeiro bem a ser tombado pelo Iphan no estado, no dia 31/10/1974, sob o 

processo n.º 917-T-74, inscrito nos livros:
LIVRO DO TOMBO HIsTóRIcO: por ter sido palco de diversas batalhas entre 
portugueses e espanhóis, entre elas a Guerra da Tríplice Aliança, o que lhe outorga 
importância ímpar para a constituição do território nacional e defesa das fronteiras 
brasileiras.
LIVRO DO TOMBO ARqueOLógIcO, eTnOgRáfIcO e PAIsAgísTIcO: pelo valor 
paisagístico destacado pela relação entre a construção e a paisagem pantaneira.

VOcê sABIA? 
 O ataque espanhol de 1801 foi antecipado por um indígena Guaicuru que percebeu a 

movimentação das frotas e avisou Ricardo Franco. Após 24 dias de resistência portuguesa, a 

tropa paraguaia retirou-se sem cumprir seu objetivo;

 Por engano o capitão Matias Ribeiro da Costa fundou o Presídio de Coimbra no estreito 

de São Francisco Xavier, acreditando ser aquele o Fecho dos Morros, local que havia sido 

determinado. Tal escolha foi determinante para a história como conhecemos.
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Forte Junqueira
O Forte Junqueira foi edificado no século XIX após o grande desarmamento 

promovido durante a regência – período político entre Dom Pedro I e Dom Pedro II. 
Foi construído em uma posição estratégica no território sobre uma escarpa rochosa e 
está localizado na margem direita do Rio Paraguai a 1 km do município de Corumbá. 
O seu traçado é um polígono de 8 lados, em que 2 ângulos são reentrantes, possuindo 
12 peças de artilharia canhões krupp raiados, sendo a maior parte datados de 1874. O 
Forte foi projetado na década de 1889 pelo Major Joaquim da Gama Lobo D’Eça e sua 
execução ficou a cargo da comissão de Engenharia Militar de Mato Grosso.

HIsTóRIcO
Após a Guerra do Paraguai em 1871, foi criada a Comissão de Engenheiros Militares 

de Mato Grosso, com o objetivo principal de reorganizar a defesa da região e das 
fronteiras. A comissão decidiu fazer um plano de defesa formado por várias fortificações, 
posicionadas desde o canal do Tamengo, divisa com a Bolívia até próximo ao município 
de Ladário. O nome Junqueira se deve em homenagem ao Dr. João José de Oliveira 
Junqueira, Ministro de Guerra falecido em 1889, que mandou construir o Forte. 

Base Fluvial de Ladário
Trata-se de uma construção de traçado italiano, com armas portáteis datadas dos 

séculos XVI a XIX. Está localizada em uma posição estratégica às margens do Rio Paraguai, 

no município de Ladário e possui uma muralha constituída de argamassa e rocha com 

aproximadamente 2,3 mil metros de extensão, incluindo o portão monumental. Possui 

uma coleção de canhões merecedora de destaque por sua relevância para a história das 

técnicas, dada a raridade de algumas de suas peças e por seu bom estado de conservação, 

formando um verdadeiro acervo a céu aberto de 15 peças de artilharia carregadas pela 

boca, todas voltadas para o rio, a fim de proteger de possíveis ataques ao território.

HIsTóRIcO
A base fluvial foi projetada para servir de suporte para as unidades operando no 

Pantanal, após a Guerra da Tríplice Aliança e consequentemente a expulsão dos 
paraguaios. A necessidade de reforço das defesas do Rio Paraguai se tornou oportuna para 
que a Marinha frente à difícil navegabilidade pelo Rio Cuiabá transferisse suas instalações 
para o Rio Paraguai como base de seu arsenal e manutenção das embarcações. 

Contou inicialmente com pessoal e material provenientes do extinto Arsenal de 
Marinha da Província de Mato Grosso, instalado em Cuiabá desde 1827, e do Arsenal de 
Reparações da Ilha do Cerrito, que apoiava a Esquadra em operações no Rio da Prata. Na 
Revolução de 1932 serviu de apoio às forças governistas, impedindo o acesso das forças 
revolucionárias ao Rio Paraguai por meio de navios de guerra. No século XX, chegou a 
ser considerada “Área de Segurança Nacional”, em função da presença militar na região. 

MOTIVAçãO DO TOMBAMenTO
OO Forte Junqueira e a Base Fluvial de Ladário fazem parte de um conjunto de 

fortificações brasileiras composto por outras construções de fortificações espalhadas 
pelo território brasileiro que contemplam um único processo de tombamento n.º 
1.613-T-2010, inscrito no LIVRO DO TOMBO HIsTóRIcO, na data de 11/9/2014. 

Possuem valores históricos atípicos por estarem inseridos em uma série de 
acontecimentos de relevância nacional, como a defesa do Mato Grosso, o problema da 
navegação fluvial, de extrema importância para a história do Brasil, o deslocamento 
do eixo de relevância militar de Cuiabá para a região de Corumbá/Ladário, a questão 
da manutenção da independência Paraguaia e o processo de ocupação do espaço da 
região Oeste.

VOcê sABIA? 
A artilharia do Forte Junqueira é composta por 11 canhões que nunca foram utilizados 

(Batismo de fogo), já que o forte nunca foi submetido a nenhuma batalha ou conflito.
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Cemitério dos Heróis
O Cemitério dos Heróis são túmulos que abrigaram os restos mortais do guia 

José Francisco Lopes, do coronel Carlos de Morais Camisão e do tenente-coronel 
Juvêncio Manuel Cabral de Meneses, existentes nas redondezas do município de 
Jardim, no estado do Mato Grosso do Sul. Os referidos personagens foram mortos 
e considerados heróis durante o episódio da Guerra da Tríplice Aliança, que ficou 
conhecido como “Retirada da Laguna”, e cujos relatos foram documentados pelo 
então soldado Alfredo d’Escrangnolle Taunay, futuro Visconde de Taunay.

A ReTIRADA DA LAgunA 
Liderados pelo coronel Camisão e pelo tenente-coronel Juvêncio, e 
conduzidos por Guia Lopes, em janeiro de 1867, uma tropa de cerca de 3 mil 
homens adentrou o território paraguaio até alcançar Laguna, em abril do 
mesmo ano. Os soldados brasileiros foram acometidos por fortes investidas 
paraguaias, pela fome, pela defasagem estratégica e de logística, e por 
vários tipos de doenças, restando apenas 700 homens. Depois do erro 
consolidado, as tropas foram forçadas a se retirarem de Laguna, como 
única alternativa de garantir a vida dos sobreviventes. Na Retirada da 
Laguna, os soldados percorreram uma vasta região no Mato Grosso do Sul 
que hoje representa os municípios de Bela Vista, Antônio João, Guia Lopes 
e Nioaque, até somarem-se às linhas brasileiras em Coxim.

O nome popular Cemitério dos Heróis foi substituído no tombamento por 
“Lugar em que estiveram sepultados o Guia Lopes, o Coronel Camisão e o Tenente 
Coronel Juvêncio”. Isto porque as ossadas dos mencionados heróis não estão no 
local, já tendo sido há muito tempo transferidas para um monumento no Rio 
de Janeiro, intitulado de “Mausoléu aos Heróis de Dourados e da Retirada da 

Laguna”.

HeRóIs DA gueRRA
guIA JOsé fRAncIscO LOPes (1811 - 1868)
Ao ter a esposa e seus 4 filhos sequestrados por tropas paraguaias, alistou-
se no Exército, guiando as tropas brasileiras. Morreu de cólera em sua 
fazenda no município de Bela Vista, onde atualmente se localiza a cidade 
de Jardim, emancipada em 1953.

cOROneL cARLOs De MORAIs cAMIsãO (1821 - 1867)
Sua participação ficou marcada de forma dúbia: vista como fracasso por 
um lado, pela invasão frustrada ao hostil território inimigo e perda de 
muitos soldados, e, por outro, como heroísmo ao conduzir uma parcela dos 
homens de volta e resistindo às condições adversas, incluindo sua própria 
enfermidade, a cólera.

TenenTe-cOROneL JuVêncIO MAnueL cABRAL De Meneses (1821 - 1867)
Chefiou a Comissão de Engenheiros das Forças em Operações ao Sul de 
Mato Grosso, cuja presença era necessária devido ao longo itinerário a 
ser percorrido, supervisionando a construção de diversas pontes para a 
passagem das tropas em rios não vadeáveis ou improvisando a montagem 
de balsas para a travessia.

PROcessO De TOMBAMenTO
O processo referente a este tombamento recebeu o n.º 533-T-55. Embora aberto 

em 1955, o processo percorreu um longo caminho, em especial por problemas 
envolvendo a documentação da área (autoria da propriedade), sendo retomado e 
rediscutido décadas depois, culminando na data oficial de Tombamento do Bem, 
11/6/2015. Dos 4 Livros de Tombo existentes, o Bem está inserido no LIVRO DO 
TOMBO HIsTóRIcO.
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As Grutas: do Lago Azul e de Nossa Senhora Aparecida
Na década de 1940 a gruta do Lago Azul,  assim como a gruta de Nossa 

Senhora Aparecida, já eram conhecidas pela população local por serem de fácil 
acesso e próximas ao município de Bonito. A formação geológica da cidade 
tem origem na era do Neoproterozoico, que corresponde, aproximadamente, 
ao período geológico entre 1 bilhão a 541 milhões de anos .

As grutas estão localizadas a cerca de 10 km do município de Bonito e 300 km, 
aproximadamente, da capital, Campo Grande.

cARAcTeRísTIcAs PAIsAgísTIcAs
A gruta do Lago Azul é constituída por um salão principal, com piso inclinado, 

lago subterrâneo e apresenta entrada circular com, aproximadamente, 40 metros de 
diâmetro, o que permite a projeção dos raios solares até o lago. Com a incidência de luz, 
entre os meses de setembro a fevereiro, as águas atingem uma coloração azul intensa, 
razão pela qual ela recebeu este nome. Além disso, é ornamentada por um conjunto de 
espeleotemas, de beleza cênica marcante e grande valor científico e paisagístico.

A  gruta de Nossa Senhora Aparecida, ao contrário da gruta do Lago Azul,  é 
desprovida de água e apresenta pouca iluminação natural. É constituída por um único e 
grande salão, com 100 metros de piso inclinado. Ricamente ornamentada por conjuntos 
de espeleotemas, que impressionam com as suas formas e porte alcançado, pode-se 
também observar o ciclo de formação das estalactites, criando formas diversas e, dentre 
elas, uma destaca-se, por remeter à imagem de Nossa Senhora Aparecida, tendo sido, 
por isso, local de atração de romeiros e devotos.

O PROcessO De TOMBAMenTO 
O tombamento das grutas foi aprovado pelo Iphan em 1/ 11/ 1978, no processo 

n.º 979-T-78. O bem está inscrito no LIVRO DO TOMBO ARqueOLógIcO, 
eTnOgRáfIcO e PAIsAgísTIcO. 

O intuito do tombamento se deu como forma de assegurar a proteção e 
regulamentar o acesso, a fim de mitigar a degradação e possíveis danos ao patrimônio. 
Por mais que uma atividade turística possa parecer inofensiva ao meio ambiente de 
cavernas, esta, se não for desenvolvida com os devidos cuidados ambientais, poderá 
causar danos irreversíveis e comprometer os estudos científicos.

VOcê sABIA? 
Espeleotemas são depósitos minerais lentamente constituídos em cavernas, sendo as formas 

mais conhecidas as estalactites, originadas a partir do teto, e as estalagmites, formadas no piso;

O ambiente na gruta é bastante complexo, tendo desde vestígios de ossadas de animais de grande 

porte (megafauna) a espécies de crustáceos e invertebrados aquáticos, que só foram identificadas 

na Gruta do Lago Azul.
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Você sabe o que é Arqueologia? 
O significado da palavra arqueologia vem da junção de duas palavras gregas: 

archaios (que significa antigo) e logos (estudo). Portanto, a arqueologia é a ciência 
social que tem como objetivo compreender a trajetória dos diferentes grupos 
humanos a partir de distintos vestígios materiais. 

Os locais onde são encontradas essas evidências de ocupação humana são 
conhecidos como sítios arqueológicos, que podem estar associados a períodos muito 
antigos (há milhares de anos) e outros mais recentes (que correspondam a contextos 
pós-modernos e contemporâneos). 

São marcas deixadas em diferentes momentos, a partir de uma grande quantidade 
de evidências, que podem ser desde artefatos líticos, cerâmicos, objetos em metal e 
vidro, como também pela modificação na paisagem protagonizada por esses grupos, 
resultando em sítios de arte rupestre, sambaquis, casas subterrâneas e outros.

As PesquIsAs e seus PRIncIPAIs ResuLTADOs
No Mato Grosso do Sul as pesquisas arqueológicas tiveram início na década de 1960 

através de estudos realizados, sobretudo, pelo arqueólogo Pedro Ignácio Schimitz, 

à frente do Instituto Anchietano de Pesquisas (IAP - UNISINOS). Desde então, dado 

o aumento do número de pesquisas na região, o alto potencial arqueológico do 

estado vem se destacando, com evidências cada vez mais importantes para entender 

o cenário de ocupação deste território, que remonta há milhares de anos. Nesse 

panorama, até o ano de 2018 encontram-se registrados junto ao banco de dados do 

Iphan (CNSA – Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos) cerca de 730 sítios.  

Estes sítios arqueológicos podem ser encontrados em diferentes regiões e em 

distintos contextos ambientais, sendo eles o cerrado, as florestas do Alto Paraná e as 

planícies alagadas do Pantanal. Na página ao lado podemos compreender um pouco 

do panorama arqueológico sul-mato-grossense: 

ceRRADO – Onde se encontram os vestígios arqueológicos mais antigos, 
com ocupações de caçadores-coletores associados à cultura material 
arqueológica datada em pelo menos 12 mil anos A.P.
fLOResTAs – Propiciaram a permanência de grupos horticultores, 
principalmente nas matas às margens do rio Paraná, onde se encontram 
os vestígios de cerâmica guarani, os quais podem chegar a 1.250 anos A.P.
PLAnícIes ALAgADAs – Presentes na região pantaneira, remontam a 
assentamentos formados por sociedades baseadas na pesca, coleta e na 
caça, com datações que beiram 8.300 anos A.P.

*A.P. – antes do presente.

PROTeçãO LegAL
Devido a sua importância, todos os sítios arqueológicos são considerados Patrimônio 

Cultural Nacional, conforme consta no Artigo 216 da Constituição Federal/1988 e na Lei 
Federal 3.924/1961, cabendo ao Iphan a gestão e promoção desses bens. Entretanto, a 
proteção a esse patrimônio é uma responsabilidade compartilhada pelos governos 
federal, estadual, municipal e todos os cidadãos.

VOcê sABIA? 
Arqueologia não estuda dinossauros! Esse é o campo de estudo da Paleontologia;

Uma das técnicas mais conhecidas para datação de vestígios arqueológicos refere-se à medição 

radiométrica do Carbono-14 (C14) em materiais de origem orgânica de até 60 mil anos.

MInI gLOssáRIO
ARTefATO – objeto produzido através da ação humana (cultura material);

LíTIcO – artefato confeccionado em rocha;
RuPesTRe – pinturas e gravuras reproduzidas em superfícies rochosas;

sAMBAquI – depósitos construídos pelos seres humanos a partir do acúmulo de matéria orgânica, sedimentos  
e calcário (conchas).o acesso, a fim de mitigar a degradação e possíveis danos ao patrimônio. Por mais que uma 
atividade turística possa parecer inofensiva ao meio ambiente de cavernas, esta, se não for desenvolvida com os 

devidos cuidados ambientais, poderá causar danos irreversíveis e comprometer os estudos científicos.
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Gravuras e Pinturas Rupestres -Templo dos Pilares - Alcinópolis

MS-AL-01

Pintura rupestre - Casa de Pedra - Chapadão do Sul

MS-PA-04
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Gravuras Rupestres -Lagoa da Gaíva II - Corumbá

MS-CP-50

Gravura rupestre - Lajedo - Corumbá

MS-CP-03
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Capoeira
A Capoeira é uma manifestação cultural presente em todo o território brasileiro   

e em mais de 150 países, com variações regionais e locais, criadas a partir de suas 
“modalidades” mais conhecidas: capoeira angola, capoeira regional e capoeira 
contemporânea.

cAPOeIRA AngOLA — No jogo, os capoeiristas procuram explorar ao 
máximo a movimentação, evitando interrupções, procurando trabalhar 
dentro dos golpes, o improviso; é típico dos angoleiros, moldados na 
criatividade, à situação do momento, à valorização do ritual, que contém 
um enorme universo de informações sobre o passado da arte-luta.
cAPOeIRA RegIOnAL — Criada em 1928 por Manoel dos Reis Machado 
(Mestre Bimba), que utilizou seus conhecimentos da Capoeira Angola 
e do Batuque (espécie de luta-livre comum na Bahia do século XIX). 
Suas principais características são: o uso de berimbau e dois pandeiros, 
cantados em quadras e corridos.
cAPOeIRA cOnTeMPORâneA — A partir da década de 1970 um estilo 
misto, notadamente mais acrobático, surgiu com alguns grupos que 
uniram elementos que consideravam mais importantes da Regional e 

da Angola.

MOTIVAções DO RegIsTRO DO BeM
O desaf io do inventário cultural para registro e salvaguarda da capoeira 

como Patrimônio Cultural Brasileiro, realizado entre 2006 e 2007, era 
construir um diálogo entre o tempo histórico passado e o tempo presente. 
Como patrimônio vivo, a capoeira se mantinha no cenário atual por meio dos 
mestres que representavam o saber e, ao mesmo tempo, acumulava produção 
documental que atravessava os últimos três séculos .

Em 15/7/2008 foi registrado pelo Iphan no LIVRO DOs sABeRes , o Ofício dos 
Mestres da Capoeira, entendido como o meio através do qual os conhecimentos 
tradicionais da Capoeira são transmitidos oralmente às gerações atuais e futuras. 
No LIVRO DAs fORMAs De exPRessãO  foi registrada a Roda de Capoeira. 
Entendida como o elemento estruturante da capoeira, é o ponto de encontro 
espacial e temporal do canto, da dança, dos golpes, das brincadeiras e dos 
símbolos e rituais de origem africana.

Este bem, admirado em todo o mundo, também foi reconhecido em 2014 como 
Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, pela Unesco.

A cAPOeIRA e O IPHAn/Ms
Após o registro, no processo de salvaguarda da Capoeira, a superintendência 

do Iphan em Mato Grosso do Sul buscou articular, junto aos detentores deste 
saber, meios de representação para fomentar o diálogo e ações para a Capoeira 
no estado. Assim, a partir de 2012 foram realizadas reuniões abertas em todas as 
regiões do estado, levantando demandas e propostas dos capoeiristas, dos grupos 
e dos parceiros. Desde 2014 são realizados, anualmente, Encontros Estaduais de 
Salvaguarda da Capoeira, os quais geraram, até agora, a instituição do Fórum 
da Capoeira, do Plano da Salvaguarda, e a composição do Comitê Gestor, com 
representantes de diferentes instituições e demais parceiros. 

VOcê sABIA? 
No Decreto n.º 847, de 11 de outubro de 1890, a capoeiragem foi tratada como contravenção, 

gerando pena de prisão de 2 a 6 meses para seus praticantes. Isso perdurou até a instituição do 

Código Penal de 1942.
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Modo de Fazer a Viola de Cocho
Produzido na região da Bacia do Paraguai, em territórios que perpassam 

os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a Viola de Cocho é um 

instrumento musical com características bastante singulares tanto em sua 

estrutura, confecção e sonoridade, quanto por sua narrativa etnográf ica. 
Elaborada por mestres cururueiros a partir de produção puramente artesanal 

e com a utilização de matéria prima encontrada na região pantaneira, seu nome 
se relaciona à técnica usada para a fabricação do cocho, uma espécie de gamela 
escavada para alimentar o gado em fazendas. Com dimensões aproximadas de 
70 cm de comprimento e 25 cm de largura, com 10 cm de altura na caixa de 
ressonância, uma das principais características da Viola de Cocho é o tampo 
fechado, sem que isso prejudique a sonoridade do instrumento. Alguns artesãos, 
no entanto, confeccionam a viola com uma pequena abertura circular que mede 
entre 0,5 a 1 cm.

A confecção é feita em duas fases: a caixa de ressonância, que é escavada a partir 

de uma tora de madeira inteiriça, e o tampo, que é recortado e colado na caixa. A 

matéria prima usada para a produção da Viola de Cocho é oriunda de várias espécies, 

sendo que as preferidas são a ximbuva e o sarã-de-leite, devido à facilidade de se 

escavar esses troncos, mais leves e macios no manejo, oferecendo uma melhor 

sonoridade. Nos dias atuais são utilizadas outras madeiras, como o cedro, a raiz de 

figueira e a mangueira, obedecendo diretrizes para o manejo sustentável.

O cOMPLexO MusIcAL, cOReOgRáfIcO e POéTIcO AssOcIADO DO 
cuRuRu e DO sIRIRI

cuRuRu — gênero musical que se caracteriza por forma estrófica, ausência 

de metrificação musical (ritmo livre), versos narrativos e execução por dois 

cantores em terças ou sextas paralelas. (CNFCP, 2008)

sIRIRI – dança de pares, em geral casais, e um gênero musical no qual são 

utilizados três instrumentos da região de MT e MS: Viola de Cocho, ganzá 

e tamboril ou mocho. É dançada principalmente por mulheres e tem lugar 

nas festas católicas ou em outras ocasiões de divertimento ou devoção, 

inclusive no carnaval e festivais durante o ano. 

MOTIVAções DO RegIsTRO DO BeM
A Viola de Cocho possui suas raízes a partir da instrumentalização da história 

oral, onde a confecção do instrumento é passada de pai para filho e seu uso se 

insere nos folguedos populares, como o Cururu e o Siriri. Dessa maneira, o dossiê do 

registro contempla de forma densa a amplitude das celebrações sacras e profanas 

associadas a este instrumento, materializando ainda a conjunção territorial de dois 

estados (MS e MT) em torno de um único bem.

As pesquisas realizadas revelaram a significância e amplitude cultural do bem e 

possibilitaram o desenvolvimento de ações que culminaram no registro do Modo 

de Fazer Viola de Cocho como Patrimônio Cultural pelo Iphan, no LIVRO DOs 

sABeRes , em 14/1/2005.

VOcê sABIA? 
As cordas da Viola de Cocho já foram no passado confeccionadas a partir dos intestinos dos 

animais, especialmente os macacos bugio e prego;

O cururu encontra suas raízes diretamente relacionadas ao trovadorismo luso-espanhol e 

celebrações medievais e renascentistas, tendo a Viola de Cocho semelhança física e sonora ao 

alaúde árabe.
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