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de Cruz Alta
Gustavo de Freitas ARAÚJO1; Ramon Vilas Boas FERREIRA2.
1.

1º Tenente do Exército Brasileiro, formado na Academia Militar das Agulhas Negras no ano de
2012. Especialista em História Militar pela Universidade do Sul de Santa Catarina; em História e
Cultura Afro-Brasileira pela Universidade Norte do Paraná e em Emprego das Comunicações pela
Escola de Comunicações do Exército. É membro da Academia de História Militar Terrestre do
Brasil.
2.
2º Sargento do Exército Brasileiro, formado na Escola de Sargentos das Armas (2003), Escola de
Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (2014). Membro do Clube História EASA/Delegacia da
AHIMTB. Formando em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (2008). Pós
graduando em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas.

E-mail: gustavo.fa012@gmail.com
Esta pesquisa consiste na análise da influência do Exército
Brasileiro no processo de construção da identidade e da memória
coletiva da cidade de Cruz Alta, possibilitada por meio da
existência, no município, de diversas Organizações Militares desde
o início do Século XX até os dias atuais. Para tanto, considerou-se
que o aprofundamento desse estudo possibilitaria potencializar a
discussão sobre a importância e o papel dos lugares e dos acervos
onde essa memória é cultuada. A discussão acerca da identidade
militar existente no município leva à seguinte problematização:
como o processo de construção de referenciais de identidade e os
recursos simbólicos do patrimônio material, tais como edificações,
monumentos e espaços culturais, bem como o patrimônio
intangível, do qual podem ser citados história, formaturas, tradições
e valores, influenciaram e continuam influenciando na identidade
da cidade de Cruz Alta? Nesse sentido, realizou-se uma pesquisa
exploratória, na tentativa de trazer maior familiaridade ao tema.
Será feita uma abordagem qualitativa, empregando-se os seguintes
procedimentos e instrumentos de coleta de dados: pesquisa
bibliográfica, pesquisa documental, estudo de caso e fichamentos.
No intuito de responder ao problema elencado para este trabalho, a
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pesquisa está disposta da seguinte maneira: em um primeiro
momento, apresentar uma síntese histórica da cidade de Cruz Alta,
em seguida, identificar as relações entre história, memória e
identidade e, por fim, analisar de que forma os militares contribuem
para a construção da identidade da cidade por meio dos lugares de
memória do município relacionados ao Exército Brasileiro.
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