
 

O HISTÓRICO DA ARQUITETURA MILITAR NO MUNICÍPIO DE 

CRUZ ALTA E SUAS INFLUÊNCIAS NA COMPOSIÇÃO DA 

PAISAGEM URBANA 
 

SILVA, Mateus Veronese Corrêa da
1
 

MELLO, Cláudio Renato de Camargo
2
 

SAAD, Denise de Souza
3
 

 

Resumo: Um bem patrimonial não se resume apenas aos elementos arquitetônicos expressos 

na sua construção, mas através da sua carga histórica e vivência diária. Os edifícios que 

abrigam o Grupo Humaitá, na cidade de Cruz Alta, têm por vocação ser um marco na 

composição da paisagem urbana local. Concebido na primeira década do Século XX, 

destaca-se através de uma arquitetura eclética singular, reportando através de suas 

fachadas, o estilo das fortalezas medievais portuguesas. A edificação construída em 1909 

pela Comissão Construtora de Quarteis, expressa seu positivismo e traz em seus elementos 

tipológicos, um explícito caráter castrense. Desta forma é possível verificar que a sua 

existência marcou e influenciou a urbanização do município. Assim, este estudo objetiva a 

análise do desenvolvimento da Arquitetura Militar em Cruz Alta e suas influências na 

arquitetura local, visando proporcionar um estudo aprofundado a cerca das suas influências 

urbanísticas na paisagem. Após a análise da edificação e de seu histórico, conclui-se da 

importância da edificação no cenário cruzaltense e para tanto, é necessário além de ações de 

conservação, despertar uma consciência de preservação para a salvaguarda deste 

patrimônio.  
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Abstract: An asset is not just the architectural elements expressed in its construction, but 

through its historical burden and daily living. The buildings housing the Humaita Group in 

the city of Cruz Alta, are called upon to be a milestone in the composition of the local urban 

landscape. Designed in the first decade of the twentieth century, stands out through a unique 

eclectic architecture, reporting through their facades, the style of Portuguese medieval 

fortresses. The building built in 1909 by the Building Commission of Barracks, expressed his 

positivism and brings in their typological elements, an explicit military character. This way 

you can check that their existence marked and influenced the city's urbanization. Thus, this 

study aims to analyze the development of Military Architecture in Cruz Alta and their 

influence on local architecture in order to provide a thorough study about its urban 

influences on the landscape. After the analysis of the building and its history, it follows the 

importance of building on cruzaltense scenario and for that it is necessary in addition to 

conservation action, awakening a conservation awareness to safeguard this heritage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A investigação privilegia o patrimônio histórico e cultural, definindo um tema presente 

no município de Cruz Alta, que se encontra localizada no setor noroeste do Rio Grande do 

Sul.  

A arquitetura militar no sul do Brasil caracteriza-se como tema ainda pouco 

investigado, e o município de Cruz Alta demonstra conter um rico acervo, pela presença de 

quatro (04) unidades, que exerceram papel fundamental nas ações de defesa nacional em que 

participaram. Para este trabalho está sendo delimitado o estudo de duas destas unidades: O 

29° Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsada – Grupo Humaitá e o Comando da 

Artilharia Divisionária da 3ª Divisão de Exército – AD/3.  

Com a preocupação mundial cada vez maior na preservação dos patrimônios culturais 

edificados, é essencial que se tomem medidas de preservação para proteção destes bens, a fim 

de que a comunidade possa construir uma identidade com esses patrimônios, preservando-os 

desta forma.  

A colonização de Cruz Alta, remonta ao final do século XVII, quando uma grande 

cruz de madeira foi erguida em 1698. Este local consolidou-se ainda no final do século XVIII 

como Pouso dos Tropeiros que levavam gado até a feira de Sorocaba, estabelecendo-se mais 

tarde, onde hoje se encontra o município. Sua fundação deu-se no dia 18 de agosto de 1821 

em resposta a uma petição feita pelos moradores. A partir disto o município ganhou uma 

grande importância regional e serviu de berço para o desenvolvimento de inúmeros 

municípios do estado.  

Contextualizando historicamente, a arquitetura pode ser considerada expressão de 

progresso e instrumento para a modernização durante todos os períodos do nosso país. A 

partir do seu descobrimento o país começou a receber influência dos padrões estilísticos 

europeus, trazidos pelos estrangeiros que por estas terras passaram a habitar. Os portugueses 

trouxeram consigo séculos de conhecimento sobre a construção de fortificações, que sempre 

foram fundamenteis para a ocupação e povoamento dos novos territórios. O desenvolvimento 

de técnicas construtivas não se limitavam apenas as suas fronteiras ibéricas, mas também 

pelas de suas colônias da costa africana, ilhas do Atlântico e Índia. Conforme CRUXEN 

(2009), esta expansão possibilitou que os portugueses evoluíssem seus conhecimentos 

construtivos frente aos desafios encontrado no novo continente. 

Em 1680 a Coroa portuguesa funda uma fortaleza, próxima de Buenos Aires com o 

nome de Colônia do Santíssimo Sacramento, enviando em 1734, o Brigadeiro José da Silva 



 

Paes para garantir a sobrevivência do local e fundar uma cidade na entrada de Rio Grande, 

considerada como uma localização estratégica para o domínio das terras interioranas.  

Segundo WEIMER (1987), as primeiras providências em termos de arquitetura na 

entrada do Rio Grande do Sul foram a construção de um presídio, que recebeu o nome de 

Jesus-Maria-José, em Rio Grande.  

Posteriormente, onde hoje se encontra o município de Rio Pardo, os militares 

encontraram uma posição estratégica ideal para a construção de uma fortaleza, na confluência 

de dois rios, o Jacuí e o Pardo.  

O município de Cruz Alta, objeto deste estudo, desde muito cedo foi considerado pela 

República um local estratégico especialmente das regiões fronteiriças com os países do prata.  

A primeira grande unidade militar a se estabelecer no município derivou-se do Corpo 

de Artilharia a Cavalo, criado em 1831, inicialmente localizada em São Gabriel. Em março de 

1909 com o nome de 3° Regimento de Artilharia de Campanha foi transferida para Cruz Alta, 

ocupando a sede onde permanece até hoje. OLIVEIRA (2008) expõe que esta unidade foi 

umas das únicas unidades militares da história do exército brasileiro que surgiu em meio a 

ações de guerra. A unidade teve seu início durante a Guerra da Tríplice Aliança em Humaitá, 

território paraguaio, sob o comando de Duque de Caxias. Em novembro de 1972 recebeu a 

denominação de 29° Grupo de Artilharia de Campanha, e a alcunha de Grupo Humaitá, sua 

nomeação atual. O grupo também teve importante participação nos principais conflitos do 

início do século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 150 dos seus integrantes 

embarcaram com a Força Expedicionária Brasileira.  

Cruz Alta foi escolhida como sede da unidade devido a sua privilegiada situação 

geográfica, boa malha ferroviária e avançado desenvolvimento econômico e político no inicio 

do século XX. O seu edifício localiza-se em um amplo terreno a leste do município. 

BRENNER (2003) nos expõe que o edifício caracteriza-se por um forte ecletismo tipológico, 

onde suas platibandas possuem ameias imitando os parapeitos de fortalezas medievais e nos 

cunhais há miniaturas de torreões ameados, elementos que atribuem à edificação um explícito 

caráter castrense.  

A outra unidade militar em estudo, a Artilharia Divisionária da Terceira Brigada de 

Artilharia – AD/3 foi inaugurado em 22 de setembro 1922. SILVA (2000) destaca que o 

edifício principal constituiu-se em um bloco único de geometria simétrica, destacando-se a 

entrada. Conforme CAVALARI (2011) em suas adjacências mais tarde foi construída a Vila 

Militar, para servir de moradia para seus chefes militares e suas famílias, pelo General Fábrio 

Azambuja. 



 

Os cuidados dispensados a bens culturais na atualidade são originários das 

reivindicações que culminaram com a Carta de Veneza em 1964. Este documento influencia 

diretamente as políticas públicas de preservação do patrimônio no brasileiro. No Brasil a Lei 

Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a “Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e ampliação”. Esta lei embora não 

mencione expressamente o patrimônio cultural, oferece um conceito aberto de meio ambiente, 

e associou a qualidade ambiental com as condições estéticas do ambiente. A própria 

Constituição Federal de 1988, recepciona as normas ambientais protetivas anteriormente 

referidas, e veio coroar a tutela do meio ambiente, reconhecendo a necessidade de proteção 

desse bem jurídico. 

No âmbito municipal, a Lei Complementar nº 040 de 03 de setembro de 2007, que 

institui o Plano Diretor de Cruz Alta assegura as diretrizes de valorização do patrimônio 

histórico-cultural do município. Ainda que esta legislação contemple alguns instrumentos para 

a conservação do patrimônio, devem ainda ser promovidas ações de caráter estratégico e 

instrumental que possam desencadear programas práticos efetivos.  

Para que as ações de preservação do patrimônio arquitetônico tenham resultados 

positivos, LEMOS (2000) acredita que existe a necessidade de planejamento e revitalização 

de núcleos de interesse histórico ou artístico, que só podem ser efetivados após um trabalho 

exaustivo de levantamento e estudos interdisciplinares. Além disso, a vinculação de qualquer 

projeto deste tipo a um interesse social que privilegie os habitantes do local onde está o 

monumento ou o conjunto de monumentos em questão. 

O município de Cruz Alta demonstra possuir um precioso acervo para ser conhecido e 

estudado. Desta forma, a arquitetura como partícipe das formas de expressão cultural, 

contribui na formação da identidade da sociedade que traduz e a qual pertence exercendo, 

portanto, além dos seus objetivos funcionais e estéticos, a tarefa de instrumento integrador 

regional. A identificação, a classificação e o cadastramento do patrimônio arquitetônico do 

município de Cruz Alta, busca suprir uma lacuna no conhecimento sobre o patrimônio da 

cidade e da região. A partir do estudo desses exemplares, espera-se contribuir para a criação 

de um inventário da arquitetura militar presente no município, buscando o elo existente entre 

a edificação e sua história, onde a preservação e a paisagem urbana sejam vista como um bem 

representante das raízes da identificação cultural desta população. 

Com esta investigação objetivou-se buscar a análise do desenvolvimento da 

Arquitetura Militar no município de Cruz Alta/RS. Através disso, ampliar os conhecimentos 

referentes à arquitetura militar, bem como suas influências urbanas na formação do Estado, 



 

além de realizar levantamento físico das edificações selecionadas Do mesmo modo, objetiva-

se verificar suas técnicas construtivas e analisar os dados teóricos e técnicos levantados. Tudo 

isto culminando na realização de um inventário das edificações além de programar ações no 

âmbito da Educação Patrimonial. 

 

2 METODOLOGIA E/OU MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa encontra-se em andamento e visa a caracterização do município de Cruz 

Alta, nos aspectos relacionados à contextualização histórica e produção da arquitetura militar. 

Nesta direção o período estudado contempla duas edificações construídas o início do século 

XX. Estes edifícios contem características marcantes da arquitetura eclética, e trazem em suas 

formas, expressas de maneira positivista, um explícito caráter castrense
4
.  

A pesquisa a ser realizada é do tipo aplicada, de caráter exploratório e de abordagem 

qualitativa, uma vez que considera a existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e 

o sujeito. A proposta metodológica incluem como instrumentos de coleta de dados a revisão 

bibliográfica, a elaboração de listagem dos edifícios selecionados – com seus respectivos 

endereço, uso e ano de construção e o levantamento fotográfico e físico das edificações 

selecionadas. Junto com a coleta de dados será feito o estudo da bibliografia arquitetônica e 

histórica relacionada à temática abordada pela pesquisa e análise dos dados teóricos e técnicos 

levantados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A análise e discussão dos resultados envolverão a interpretação e análise dos dados 

tabulados e organizados anteriormente, como contribuição para a criação de um inventário do 

patrimônio histórico-cultural da arquitetura militar em Cruz Alta, bem como aponta MELLO 

(2013), programar ações no âmbito da educação patrimonial que assegurem, a continuidade 

dos elementos vitais para a sociedade, que tenha como uma das metas a melhoria da qualidade 

de vida e acima de tudo que tenha a participação da população. A comunidade precisa e deve 

ser integrada na discussão da preservação para que a mesma construa uma identidade com o 

patrimônio cultural e consequentemente se torne aliada dos gestores na proteção e na vigia 

dos bens. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através da pesquisa nas referências históricas sobre as edificações estudas e da análise 

da própria edificação, até o momento conclui-se da sua importância no cenário rio-grandense. 

A edificação carrega em suas estruturas, a importância de ter servido a pátria em atos de 

defesa nacional e para tanto, é necessário além de ações de preservação, despertar uma 

consciência conservadora para a salvaguarda deste patrimônio. 
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