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Projeto

A ONG Atelier Saladero vai disponibilizar todo o material e o 
conhecimento que você precisa para recriar a história de 
nossa cidade, de nosso povo, de nossos heróis e de nossos 
lugares.

Seja um grande artista e faça de 
seus desenhos uma obra de arte!

Áreas: Tradição oral, Artes Visuais, 
Cultura, História e Meio Ambiente. 

Público Alvo: Prioritariamente, 
alunos das escolas públicas da Barra 
do Quaraí, a partir dos 13 anos. Total 
de participantes: 20 alunos.

Inscrição: seleção através da 
representação de dois desenhos 
propostos pela ONG Atelier Saladero

Curso: aos selecionados serão 
ministradas duas aulas semanais 
sobre desenho artístico e a pintura, 
intercaladas com conhecimentos 
sobre a História regional, o Meio 
Ambiente e a cultura dos povos 
fronteiriços.

Desenhando e Pintando a Fronteira



A história da Barra do Quaraí não começa 
com o Saladero. Quem eram os Charruas?

Já foi comprovada a presença humana nesta região da Barra 
do Quaraí há uns 13 mil anos. Entretanto, a tribo indígena que 
predominou nos últimos 2 mil anos foram os Charruas.

Conjuntamente com os 
crioulos, os afro-americanos 
e os Guaranis Missioneiros, 
os Charruas contribuíram 
para a formação do grupo 
multi étnico e multi 
cultural conhecido como 
Gaúcho.

Conhecidos como Minuanos, Guenoas, Bohanes, ou 
propriamente Charruas, estes pampeanos 
amantes da liberdade resistiram à 
opressão das raças, se destacaram 
pelo domínio das 
planuras e pelo uso de 
uma arma de defesa e 
caça conhecida como 
"boleaderas". Estas 
pedras talhadas em forma 
esférica e sulcadas em 
circunferência, se encontram 
em abundância em nossa 
região.

Nestór Bohdan

A formação do território



Com base nessa tradição oral, 
a ONG Atelier Saladero pretende criar 
um espaço onde o jovem tenha a 
oportunidade de representar, 
expressar e recriar artisticamente o 
mundo em que vive.

o município de Barra do 

NQuaraí encontram-se 
locais com enorme 

significação histórica. Quase nada se 
escreveu sobre eles. Em razão dessa 
pouca literatura, os moradores vem 
repassando, de geração em geração, 
uma série de lendas, de «causos» e 
curiosidades que formam uma 
tradição oral bastante rica sobre a 
vida do homem fronteiriço.

O projeto idealizado pela ONG 
Atelier Saladero tem a intenção de 
trabalhar o desenho e a pintura como 
uma forma de conhecimento da 
realidade local e regional. Nas 
atividades de regaste histórico 
desenvolvidas pela entidade, 
percebeu-se o grande interesse dos 
alunos em desenhar e pintar os 
personagens, as histórias e as lendas 
que ouviam sobre as origens de sua 
comunidade.

Um diálogo 

entre 

História e Arte

Serão temas das aulas a 
pampa fronteiriça das tribos 
indígenas, dos farroupilhas e dos 
caudilhos, a cultura e o ambiente 
onde três povos (brasileiros, 
uruguaios e argentinos) irmanam-se 
no mesmo pedaço de chão; a vida no 
Saladero em pleno século XIX, a 
presença dos ingleses, a construção 
da ponte de ferro, a arquitetura dos 
casarões e da antiga Estação Férrea.

O projeto pretende que o aluno 
explore as suas origens e o seu 
meio, sabendo reviver e recriar o 
passado, dando vida, movimento e 
colorido à história de sua gente.

Nosso objetivo, portanto, é criar 
um espaço para a formação artística 
do aluno onde essas técnicas e 
práticas possibilitem ao jovem recriar 
artisticamente o mundo das histórias 
que ouve e reconta.

Argemiro Rocha

argemiro@trinacional.com 
Whatts: (55) 996702865
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