
Quarta Colônia
RS/Brasil

Geoparque

Educação

Bibiana Schiavini Gonçalves Toniazzo

TURISMO, PATRIMÔNIO E ARTESANATO: 
Proposta educativa para o Geoparque 

Quarta Colônia Aspirante UNESCO

Santa Maria | RS
Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural | PPGPC 

Universidade Federal de Santa Maria | UFSM
Versão Digital

Artesanato

Turismo

Série
Extensão



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATRIMÔNIO CULTURAL

Produto apresentado no Programa de Pós-graduação em 
Patrimônio Cultural – PPGPC em 10 de setembro de 2021.

TURISMO, PATRIMÔNIO E ARTESANATO: 
Proposta educativa para o Geoparque 

Quarta Colônia Aspirante UNESCO

Bibiana Schiavini Gonçalves Toniazzo

1.ª edição 
 

Santa Maria
Pró-Reitoria de Extensão | UFSM

2022



REITOR
Luciano Schuch

VICE-REITORA
Martha Bohrer Adaime

PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO
Flavi Ferreira Lisbôa Filho

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO SUBSTITUTA 
CULTURA E ARTE

Vera Lucia Portinho Vianna

ARTICULAÇÃO E FOMENTO À EXTENSÃO
Rudiney Soares Pereira

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CIDADANIA
Jaciele Carine Sell

SUBDIVISÃO DE DIVULGAÇÃO E EVENTOS
Aline Berneira Saldanha

AUTORA: 
Bibiana Schiavini Gonçalves Toniazzo

SUPERVISÃO: 
Marta Rosa Borin 

CONTEÚDO: 
Bibiana Schiavini Gonçalves Toniazzo

REVISÃO TEXTUAL: 
Pablo Alonso Ribeiro Leite

FOTOGRAFIAS:
Bibiana Schiavini Gonçalves Toniazzo 2021

CAPA, ILUSTRAÇÕES, PROJETO GRÁFICO:
Micheli da Silva Grigolo

CONSELHO EDITORIAL

Prof  . Adriana dos Santos Marmori Lima
Universidade do Estado da Bahia - UNEB

Prof  . Olgamir Amancia Ferreira
Universidade de Brasília - UnB

Prof  . Lucilene Maria de Sousa
Universidade Federal de Goiás - UFG

Prof. José Pereira da Silva
Universidade Estadual da Paraíba - UEPB

Prof  . Maria Santana Ferreira dos Santos Milhomem
Universidade Federal do Tocantins - UFT

Prof. Olney Vieira da Motta
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF

Prof. Leonardo José Steil
Universidade Federal do ABC - UFABC

Prof  . Simone Cristina Castanho Sabaini de Melo
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP

Prof  . Tatiana Ribeiro Velloso
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB

Odair França de Carvalho
Universidade de Pernambuco - UPE



FONTES TIPOGRÁFICAS UTILIZADAS:
Calibri; Lalezar

Sumário

A proposta educativa .................................................. 9

Olá turamigos! ............................................................ 11

As interfaces do Geoparque Quarta Colônia ................. 13
A PALHATUR explica ......................................................... 14
SAIBA MAIS ...................................................................... 15
Turistando com artesanato .............................................. 16

As interfaces do Patrimônio Cultural ........................... 21
A PALHATUR explica ......................................................... 22
SAIBA MAIS ...................................................................... 23
Turistando com artesanato .............................................. 26

As interfaces do educar para o patrimônio ................... 31
A PALHATUR explica ......................................................... 32
SAIBA MAIS ...................................................................... 33
Turistando com artesanato .............................................. 34

Até breve turamigos! .................................................. 41

Referências bibliográficas .......................................... 42



A proposta educativa

 A criação da proposta educativa a partir da temática “Turismo, 
patrimônio e artesanato para o Geoparque Quarta Colônia Aspirante – 
UNESCO”, produto da dissertação de mestrado em Patrimônio Cultural 
(PPGPC) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), elaborada 
pela Turismóloga Bibiana Schiavini Gonçalves Toniazzo, sob orientação 
da professora Dra. Marta Rosa Borin, em 2021, busca valorizar e ressi-
ginificar a referência cultural imaterial do artesanato em palha produ-
zido na região da Quarta Colônia.
 O material educativo, em formato digital e impresso foi di-
recionado para sensibilização da comunidade escolar, sobretudo do 
Ensino Fundamental e visitantes do território que abrange o projeto 
Geoparque Quarta Colônia. Destacamos ao longo do trabalho três in-
terfaces do material educativo: o Geoparque Quarta Colônia, o patri-
mônio cultural e o educar para o patrimônio. Nesta perspectiva, bus-
camos evidenciar, aspectos da identidade cultural, a fim de valorizar 
as expressões e práticas culturais do saber-fazer artesanal da palha 
de trigo e milho conjugando a educação patrimonial e o fomento do 
Turismo de Base Comunitária.
 Esperamos, caro educador e caro educando, que seu olhar 
seja reflexivo e atuante com vista a sensibilizar as localidades que 
constituem o Geoparque Quarta Colônia Aspirante UNESCO.
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OLÁ TURAMIGOS!

Olá turamigos!

 Vocês estão todos convidados a conhecer um maravilhoso tra-
balho artesanal da sua região, logo ali depois do milharal ao lado da 
lavoura de trigo. Estou vendo daqui...

Olá turamigos!

Eu sou a Palhatur e fui criada 
por uma artesã do município 
de Faxinal do Soturno - RS.

Prontos para “turistar com artesanato”?
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Geoparque Quarta Colônia
AS INTERFACES DO

As interfaces do 
Geoparque Quarta Colônia
 O Geoparque Quarta Colônia Aspirante UNESCO está sendo 
constituído em parceria com as comunidades, instituições públicas e 
privadas juntamente com o Consórcio de Desenvolvimento da Quar-
ta Colônia – CONDESUS. Situado na região central do Estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil, é uma área de abrangência de nove municípios: 
Silveira Martins, Nova Palma, Dona Francisca, Ivorá, Agudo, São João 
do Polêsine, Restinga Seca, Pinhal Grande e Faxinal do Soturno. Lo-
calidades conectadas com a sua própria história, rica biodiversidade, 
evidências paleontológicas de fósseis de animais, patrimônio cultural 
e natural que circundam o território.
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A PALHATUR explica

Então, turamigos vamos
descobrir o que é um

 

geoparque?

Geoparque é um espaço 
limitado com iniciativas 
educacionais e turísti-
cas que promovam o

 

desenvolvimento sus-
tentável das localida-
des. Assim, preservando 

 
o rico patrimônio geoló-
gico, paleontológico,  
cultural e natural do 
território.

Os geoparques devem atender 
às exigências tendo um território 
definido, e contribuindo para o 
desenvolvimento autossusten-
tável da região onde está insta-
lado.

Devem possuir sítios com ele-
mentos ecológicos, geológicos, 
históricos, culturais e turísticos
relevantes para o estudo da evo-
lução do planeta Terra, o que 
explica o indispensável envol-
vimento de órgãos científicos, 
culturais, ambientais e outros, 
nas atividades de sua criação e 
no processo de sua gestão (DEL-
PHIM, 2009, p.82).

Mapa de localização do Geoparque Quarta Colônia Aspirante UNESCO.

Ilustração: Micheli Grigolo, 2021. Adaptado de mapa político do IBGE, 2015.

SAIBA MAIS
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Turistando com artesanato
Identifique os elementos artesanais da ilustração e descreva abaixo.

Elemento 1:
Elemento 2:
Elemento 3:
Elemento 4:
Elemento 5:
Elemento 6:
Elemento 7:

Turistando com artesanato

1716



QUARTA

Turistando com artesanato

Você já escreveu um cartão postal para um amigo falando sobre o ar-
tesanato em palha produzido na sua cidade?

Vamos escrever?

#FICADICA 
Ao acessar o site institucional do Geoparque Quarta Colônia Aspi-
rante UNESCO você encontra materiais didáticos para download. 
www.geoparquequartacolonia.com.br

Utilize palitos de churrasco ou picolé e divirta-se com seus palitoches 
de artesanato em palha!

Pinte e recorte o palitoche da 
PALHATUR.

Desenhe, pinte e recorte o amigo da 
PALHATUR.

Turistando com artesanato
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patrimônio cultural
AS INTERFACES DO

As interfaces do 
Patrimônio Cultural
 O artesanato produzido de forma manual em palha de milho 
e/ou trigo na região da Quarta Colônia é uma maneira de manter a 
cultura viva, fortalecendo a identidade do território e garantindo a ge-
ração de renda extra para as artesãs. O saber-fazer artesanal pode ser 
entendido como uma herança cultural e um pilar importante do Turis-
mo de Base Comunitária.
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Turamigo, você sabia que o
artesanato é um patrimônio
imaterial?

E já ouviu falar em TBC?

O patrimônio imaterial é 
passado de geração em 
geração e valoriza aspectos 
culturais/ identitários do 
saber-fazer artesanal.

O TBC, Turismo de Base 
Comunitária é uma forma 
colaborativa de um grupo 
social para promover o  
artesanato e fomentar a  
atividade turística nas locali-
dades.

A PALHATUR explica

Saber-fazer da boneca de palha 
de milho, Faxinal do Soturno – RS.

Saber-fazer da trança do chapéu 
de palha de trigo, São João do Po-
lêsine – RS. Os patrimônios imateriais 

são práticas sociais, repre-
sentações culturais e técnicas 
artesanais transmitidas de 
geração em geração com a fi-
nalidade de dar continuidade 
e ressignificação da identida-
de e história das comunida-
des (UNESCO, 2003).

SAIBA MAIS
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O TBC é um modelo de desenvolvimento turístico, orientado pe-
los princípios da economia solidária, associativismo, valorização 
da cultura local, e, principalmente, protagonizado pelas comuni-
dades locais, visando à apropriação por parte dessas dos benefí-
cios advindos da atividade turística (MTUR, 2008).

SAIBA MAIS

O fenômeno do 
Turismo na con-
temporaneidade
considera 
aspectos so-
ciais, culturais 
e sustentáveis 
advindos da ati-
vidade turística 
e da interação 
entre visitante/
bem receber e o 
empoderamento 
da comunidade 
receptora.

É Identificada e 
definida a partir 
dos diversos 
elementos do 
patrimônio 
cultural imaterial 
com a participa-
ção da comu-
nidade, grupos 
e organizações 
não-governa-
mentais perti-
nentes (UNESCO, 
2003).

Os patrimônios 
culturais são 
bens de natu-
reza material e 
imaterial que 
expressam 
ou revelam a 
memória e a 
identidade das 
populações e 
comunidades.

Turismo de base 
comunitária

Referência Cultural Patrimônio Cultural

Elaborado pela autora, 2021.
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Turistando com artesanato
Recorte e monte os quebra-cabeças do saber-fazer artesanal em palha .

Quebra-cabeça 1 - A Sporta, São João do Polêsine/RS.

CURIOSIDADE 
A sporta palavra advinda do idioma italiano pode ser entendida 
com uma sacola para carregar mantimentos. O artesanato da saco-
la feito em palha de milho é uma herança cultural desde o período 
da colonização italiana no território da Quarta Colônia.

Turistando com artesanato

#FICADICA 
1) A versão do material educativo para imprimir está com a folha 
para recortar.
2) Após a montagem do quebra-cabeça cole as peças numa folha e 
faça um lindo cartão para quem você gosta.
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Quebra-cabeça 2 - Chapéu da palha de trigo, Silveira Martins/RS.

CURIOSIDADE 
O trançado para a confecção do chapéu de palha é feito manual-
mente com 5 ou 7 palhas de trigo com a forma de um palito. A cada 
duas voltas no molde de madeira com o tamanho da cabeça infantil 
ou adulto, o trançado é costurado na máquina de costura.

Turistando com artesanato

#FICADICA 
1) A versão do material educativo para imprimir está com a folha 
para recortar.
2) Após a montagem do quebra-cabeça cole as peças numa folha e 
faça um lindo cartão para quem você gosta.

Vamos jogar um caça-palavras em italiano?
Facciamo uma ricerca di parole in italiano?

Artigianato di paglia

#FICADICA 
1) Você pode criar um caça-palavras em outros idiomas como o in-
glês e o espanhol, ou até mesmo ao encontrar a palavra em italiano 
do jogo descobrir o seu significado em português.
2) As palavras estão na horizontal, vertical, diagonal e de trás para 
frente.

ARTIGIANATO   BAMBOLA   BENICULTURALI   CAPELLO 
COMUNITÀ   FIORIDIPAGLIA   GEOPARCO   TURISMO

Turistando com artesanato
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educar para o patrimônio
AS INTERFACES DO

As interfaces do
educar para o patrimônio
 O educar para o patrimônio reitera o protagonismo dos ato-
res sociais em espaços educacionais formais e não formais em bus-
ca da identificação, valorização e preservação do patrimônio cultural 
imaterial artesanal em palha. Promover o educar para o patrimônio 
através da sensibilização e reconhecimento nos ambientes escolares e 
fora dele através do envolvimento dos educadores, educandos, família 
e comunidades é uma forma de reconhecer o território Geoparque 
Quarta Colônia como sendo “da” e “para” as comunidades.
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Turamigos! Vamos conhe-
cer o território educativo 

da sua cidade?

Você pode explorar o seu 
bairro, assim como o 

entorno e a área central da 
sua cidade.

A PALHATUR explica SAIBA MAIS

Reconhecer o território como espaço de formação e gerador do 
conhecimento é um caminho para consolidar estratégias que 
unem a educação, o patrimônio e o desenvolvimento turístico. 

O território educativo é consti-
tuído por políticas públicas nos 
diversos campos do conheci-
mento baseado numa estru-
tura “multi” e interdisciplinar 
comuns das experiências vi-
venciadas pela sociedade civil 
no núcleo familiar, escolar, no 
bairro e no seu entorno em 
espaços educativos formais e 
não formais (SINGER, 2015).

Territórios educativos po-
dem ser considerados espa-
ços formais e não formais 
no contexto escolar e/ou co-
munitário da Quarta Colônia 
com foco no patrimônio cul-
tural e artesanato.

A educação patrimonial são  os 
processos educativos formais 
e não formais, construídos de 
forma coletiva e dialógica, que 
têm como foco o patrimônio 
cultural socialmente apropria-
do como recurso para a com-
preensão sociohistórica das 
referências culturais, a fim de 
colaborar para seu reconheci-
mento, valorização e preserva-
ção (IPHAN, 2016).
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Turistando com artesanato
Lembre-se que para turistar com artesanato em tempos de pande-
mia é preciso levar:

- Máscaras;
- Álcool gel;
- Máquina fotográfica ou celular;
- Documento de identificação;
- Água;
- Evitar aglomerações;
- Manter o distanciamento necessário à sua segurança e;
- Respeitar as orientações da sua cidade para prevenção e combate ao 
Coronavírus.

Turistando com artesanato
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Que tal explorar os espa-
ços educativos ligados ao 
artesanato em palha da 
sua cidade?

 

A sua cidade possui uma

 

Casa do Artesão? Se sua 
resposta for sim, vá até lá.



Colher na la-
voura as palhas 

de milho
Separar a 

palha de milho 
e deixar secar

Molhar a palha 
com água 

morna

Separar o 
material 

necessário

O passo a passo do saber-fazer artesanal pode ser feito na escola ou 
no ambiente familiar. Como?

Vamos aprender o passo a passo para confecção de uma flor de palha 
de milho e o trançado da palha de trigo utilizado para fazer chapéu de 
palha.

A flor da palha de milho

SAIBA MAIS
Material necessário
- 5 palhas de milho seca
- 1 palito de churrasco
- 1 linha de costura
- 1 tesoura

Modo de fazer
- Rasgar, com a mão, a palha de milho
- Molhar a palha com água morna para facilitar o manuseio
- O primeiro passo é fazer o botão da flor e amarrar no palito
- Moldar a palha para fazer as pétalas e amarrar no entorno do botão
- Ao final, colocar a palha em volta do palito

CURIOSIDADE 
O tingimento da palha para confeccionar flores coloridas pode ser 
feito com tinta para tecido.

Flores de palha de milho em Silveira Martins/RS
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O trançado da palha de trigo

Material necessário
- 10 feixes de trigo seco

Modo de fazer
- Separar 10 palhas de trigo secas
- Molhar com água morna a palha para facilitar o manuseio
- Iniciar o trançado com 6 palhas (palitos) de palha
- Na sequência dobrar ao meio os palitos de palha
- Iniciar o trançado
- Acrescentar 1 palito de palha para continuar o trançado.

CURIOSIDADE
Para a confecção do chapéu de trigo: as tranças depois de prontas 
fazem duas voltas no molde de madeira do chapéu e são costura-
das na máquina de costura até cobrir todo o molde. A parte final 
do chapéu (a aba) é costurada sem a máquina de costura de acordo 
com a encomenda seja mais larga/estreita ou curta/ comprida.

#FICADICA 
1) Se houver Casa de Artesão na sua cidade, verifique dias e horá-
rios de funcionamento e aproveite para fazer uma caminhada na 
praça central da sua cidade e descubra o patrimônio cultural local.
2) Convide uma artesã do seu município que trabalhe com palha de 
milho e/ou trigo para ir até sua escola ou gravar um vídeo de como 
fazer o artesanato em palha para que o educando possa fazer em 
casa.
3) Explore a matemática através do materiais para confecção do 
artesanato em palha.
4) Tire fotos da produção artesanal e compartilhe entre os colegas 
da turma.
5) Realize uma oficina artesanal em palha com uma artesã local e 
exponha o artesanato produzido pelos educandos na sua escola.

Trançado da palha de trigo em São João do Polêsine/RS

38 39

Colher na la-
voura feixes de 
palha de trigo

Separar dos 
feixes a palha de 
trigo em forma 

de palitos

Se necessário, 
molhar a palha 

com água 
morna

Separar 7 
palhas de 

trigo

Fazer o 
trançado



turamigos!
ATÉ BREVE

Até breve turamigos!

 A proposta educativa pode ser atualizada e adaptada ao longo 
do tempo, evidenciando os conteúdos estudados na Educação Básica, 
sobretudo no Ensino Fundamental, prevalecendo o foco no artesanato 
em palha produzido no território. Esperamos que os “turamigos” te-
nham realizado uma boa viagem sobre o artesanato em palha produ-
zido na região da Quarta Colônia.
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Respostas da atividade da página 17

Elemento 1 - Sacola ou sporta de palha de milho. 
Elemento 2 - Flor de palha de milho.
Elemento 3 - Chapéu de palha de trigo.
Elemento 4 - Boneca de palha de milho.
Elemento 5 - Palha de trigo.
Elemento 6 - Palha de milho.
Elemento 7 - Trançado da palha de trigo para fazer chapéu.

Respostas da atividade da página 29

Significado das palavras em português.
ARTIGIANATO/ARTESANATO               
BAMBOLA/BONECA
BENI CULTURALI / HERENÇA CULTURAL
CAPELLO / CHAPÉU 

COMUNITÀ / COMUNIDADE
FIORI DI PAGLIA / FLOR DE PALHA
GEOPARCO / GEOPARQUE 
TURISMO / TURISMO
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Geoparque
UNESCO Aspirante

Quarta Colônia

Acesse as mídias sociais do Geoparque Quarta Colônia: 

MESTRADO 
PATRIMÔNIO CULTURAL
CCSH - UFSM
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