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Resumen: Este artículo presenta brevemente el desarrollo y los resultados de la investigación de maestría titulada
Virtualización Museal: sitio web para la Casa Museu I João Luiz Pozzobon en São João do Polênsine/RS, cuyo
objetivo general fue diseñar el sitio web institucional para el mencionado museo ubicado en São João do
Polênsine/RS, uno de los territorios del Geoparque Quarta Colônia, como recurso para atender la demanda de ese
lugar de memoria en términos de difusión virtual y consecuente valorización del patrimonio y la identidad cultural
local. Este trabajo presenta una breve contextualización histórica de la Casa Museu I y también un resumen
histórico de la vida del diácono João Luiz Pozzobon como descendiente de inmigrantes italianos de la Quarta
Colonia. Esta disposición tiene como objetivo establecer relaciones entre el legado cultural de esos inmigrantes,
especialmente bajo el aspecto de la religiosidad católica como influencia en la formación de João y la comunidad
de la región de Quarta Colônia. Finalmente, este artículo presenta el producto final como un diseño y las
disposiciones sobre la implementación final del sitio web.
Palabras clave: Patrimonio Cultural. Casa Museo I João Luiz Pozzobon. inmigración italiana. Cuarta Colonia.
Sitio web.
Resumo: Este artigo apresenta resumidamente o desenvolvimento e os resultados da pesquisa de mestrado
intitulada Virtualização Museal: website para a Casa Museu I João Luiz Pozzobon em São João do Polênsine/RS,
cujo objetivo geral foi projetar o website institucional para o referido museu localizado em um dos territórios do
Geoparque Quarta Colônia, como recurso para suprir a demanda daquele lugar de memória no que tange à
divulgação virtual e consequente valorização do patrimônio e identidade cultural local. Este trabalho apresenta
uma breve contextualização histórica da Casa Museu I e também um resumo histórico da vida do Diácono João
Luiz Pozzobon enquanto descendente de imigrantes italianos originário da Quarta Colônia. Tal disposição visa
estabelecer relações entre o legado cultural daqueles imigrantes, especialmente sob o aspecto da religiosidade
católica como influência na formação de João e da comunidade da região da Quarta Colônia. Por fim, o presente
artigo apresenta o produto final enquanto layout e as disposições sobre a implementação final do website.
Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Casa Museu I João Luiz Pozzobon. Imigração Italiana. Quarta Colônia.
Website.
Abstract: This article briefly presents the development and results of the master's research entitled Museal
Virtualization: website for the Casa Museu I João Luiz Pozzobon in São João do Polênsine/RS, whose general
objective was to design the institutional website for the aforementioned museum located in one of the territories
of the Quarta Colônia Geopark, as a resource to meet the demand of that place of memory regarding the virtual
dissemination and consequent appreciation of the heritage and local cultural identity. This work presents a brief
historical contextualization of Casa Museu I and also a historical summary of Deacon João Luiz Pozzobon as a
descendant of Italian immigrants from the Quarta Colônia. This provision aims to establish relationships between
the cultural legacy of those immigrants, especially from the point of view of Catholic religiosity as an influence
in the formation of João and the entire community in the region. Finally, this article presents the final product as
a layout and the provisions on the final implementation of the website.
Keywords: Cultural Heritage. House Museum I João Luiz Pozzobon. Italian immigration. Fourth Colony. Web
site.
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1 INTRODUÇÃO
Os museus são espaços onde se preserva parte importante da história de uma sociedade
na forma de patrimônio material e imaterial, cujo acervo reflete a memória cultural e coletiva
de um povo. Neste sentido, estes espaços públicos que conservam, investigam, comunicam,
interpretam e expõem (BRASIL, 2009) detêm o que há de mais valioso para uma sociedade:
sua identidade. A tarefa de preservar objetos históricos, documentos, obras literárias, artísticas
e todo o universo de estudos e pesquisas relacionados é de suma importância não só para
salvaguardar o passado, mas também para projetar o futuro.
Se por muito tempo os “lugares de memória” (NORA, 1993) limitaram-se a simples
exposição de suas coleções a um público muitas vezes restrito, atualmente os espaços museais
se configuraram em locais de interação, cujas práticas museológicas, vivências e experiências
culturais estão hiper conectadas, dinamizadas e com alcance mais abrangente, plural,
universalizado. Ferramentas tecnológicas multimídias tais como vídeo, som, painéis digitais,
displays impressos em grandes formatos, simulações virtuais entre tantos outros recursos
tornaram a apresentação do conteúdo mais compreensível e atraente, muitas vezes transpondo
a dimensão do acervo físico disposto.
Mais recentemente, em virtude da pandemia da Covid-19, as pessoas do mundo inteiro
precisaram isolar-se em suas casas e os governos e as instituições públicas e privadas foram
forçados a lidar com as consequências deste confinamento em massa. A abrupta mudança de
paradigmas, do presencial para o virtual, forçou a digitalização e virtualização de serviços e
empresas. Dentre as instituições que sofreram este impacto, estão os museus, que tiveram que
fechar suas portas à visitação presencial. No entanto, seguindo a tendência de virtualização, os
museus têm investido em tecnologias capazes de manter seu acervo disponível para o público
em visitações virtuais hospedadas em websites institucionais próprios ou em plataformas como
o Google Arts & Culture ou YouTube.
Baseado neste paradigma tecnológico museológico contemporâneo surgiu a hipótese
desta pesquisa com o intuito de investigar os benefícios oriundos da proposição de um website
para a Casa Museu I João Luiz Pozzobon, localizado no município de São João do Polêsine, na
região da 4ª Colônia do RS que, até o ano de conclusão desta pesquisa, 2022, não dispunha
nenhum tipo de tecnologia digital para utilização pelo público em visitação ao museu ou um
website para hospedar informações sobre os assuntos associados aquele espaço de memória. A
partir de uma visitação ao local identificou-se que além do patrimônio material da edificação,
do acervo e do patrimônio paisagístico e natural, a maior potencialidade recai sobre o
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patrimônio imaterial devido ao contexto histórico regional - a imigração italiana, seus costumes,
cultura e religiosidade.
João Luiz Pozzobon era filho de agricultores descendentes de imigrantes italianos que
chegaram no processo de colonização que ocorreu no final do século XIX, na região central da
província do Rio Grande do Sul (RS). João nasceu em 1904, na localidade de Ribeirão, hoje
pertencente ao município de São João do Polêsine. Muito religioso, levou uma vida dedicada à
família e guiada por uma devoção latente. No entanto, foi a partir da metade de sua vida que, ao
iniciar-se no movimento de Schoenstatt, começou sua peregrinação e a campanha da Mãe
Peregrina, que se tornou notória para os devotos da Mãe e Rainha Três Vezes Admirável de
diversos países. Após sua morte na década de 80, impulsionado pelo desejo de seus devotos,
iniciou-se o processo de beatificação junto ao Vaticano. Desde então, a região central do Rio
Grande do Sul, especialmente o local de seu nascimento – a Casa Museu I, tem atraído cada
vez mais pessoas interessadas em conhecer as raízes do “Servo de Deus”.
Assim, a presente pesquisa tem como tema central a discussão sobre a adequação da
divulgação da Casa Museu I João Luiz Pozzobon às novas demandas tecnológicas visando a
aproximação dos visitantes com o acervo daquele espaço de memória. Para tanto, propõe-se o
desenvolvimento de um protótipo de website que tem como conteúdo informações sobre o
museu, o acervo, sobre outros pontos de intersecção e interesse na região e o resumo sobre a
vida de João Luiz Pozzobon, especialmente sobre o tempo em que viveu na casa, ou seja, em
sua juventude e, em paralelo, apresentar informações sobre a imigração italiana na região e suas
influências na cultura e fé do “peregrino”.
A proposição de um website para o museu, com recursos e informações sobre João e sobre
a história da imigração italiana, objetivou proporcionar ao visitante o conhecimento prévio
sobre alguns dos atrativos e curiosidades no que tange estes assuntos em relação àquele espaço
de memória. Desta forma, o produto final pretendeu tornar a visitação in loco mais informativa,
através de uma comunicação interativa e respeitando a acessibilidade que pretende, desta
forma, potencializar o turismo religioso na região.

2. IMIGRAÇÃO ITALIANA E A QUARTA COLÔNIA
Neste trabalho o recorte histórico cultural foi sobre as políticas de imigração
promovidas pelo Império brasileiro no final do séc. XIX. Com o objetivo de resguardar o
território historicamente disputado entre Espanha e Portugal, e depois entre o Brasil e os
demais países emergentes na América do Sul, especialmente em torno da Bacia do Prata, o
governo incentivou a criação de colônias de imigrantes europeus. Com tais colônias visou
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“diluir" a influência dos estancieiros fronteiriços no sul do país, “branquear" a população e
promover um desenvolvimento da pequena propriedade baseada na policultura.
A implementação da política de imigração europeia no território da região central do RS,
começou com o estabelecimento dos primeiros grupos de imigrantes em 1857, com os povos
de cultura alemã oriundos da Confederação Germânica à Colônia de Santo Ângelo, área
territorial que atualmente abrange os municípios de Agudo, Paraíso do Sul, Cerro Branco, parte
das terras de Dona Francisca e de Restinga Sêca. Alguns anos depois, a partir de 1877, vieram
alguns imigrantes russos- alemães e um grande número de imigrantes italianos do norte da Itália.
Desde então, as influências culturais destes imigrantes podem ser identificadas em todas os
municípios a partir da religiosidade, da gastronomia, dos dialetos, da arquitetura, das festas,
entre outros diversos elementos culturais.
Segundo Sponchiado (2019), em 1877 chegam as primeiras 70 famílias de italianos,
provenientes em sua maioria da região de Veneto, norte da Itália, para receberem seus lotes de
terras, comprados de forma que os valores fossem parcelados. Enfrentaram grandes dificuldades e
provações nos primeiros anos mas com o passar do tempo, com perseverança e profunda fé cristã,
estes imigrantes formaram raízes na nova terra e prosperaram a ponto de colher os frutos de sua
jornada para as colônias do sul do Brasil. Tal prosperidade pode ser constatada pelas sucessivas
ondas de imigrantes que chegavam de forma espontânea e, não encontrando lotes de terra
disponíveis, passaram a se movimentar por várias regiões do Estado em busca de terras para se
assentarem. Este movimento foi chamado de enxameamento por Jean Roche “para designar o
deslocamento de pessoas de um meio rural para outro meio rural motivadas pelo excesso de
população e/ou esgotamento da terra” (apud SPONCHIADO, 2019, p.101).
Para compreender a origem da devoção de João e como ela impulsionou sua busca
espiritual no decurso de sua vida até culminar em sua atuação no Movimento de Schoenstatt e,
posteriormente, com seu processo de canonização, é necessário que se faça uma retomada dos
elementos e características culturais que os imigrantes italianos trouxeram consigo na segunda
metade do sec. XIX e que legaram como patrimônio para as gerações posteriores.
Busanello (1999, p.9) conta que, neste processo migratório, muitos padres, procurados
pelos contratadores de imigrantes, graças aos seus “status” de benemerência diante dos pobres,
se tornaram “propagandistas” e incentivadores para que famílias embarcassem em busca de
melhores condições de vida uma vez que os “contadini1 confiavam muito em seus
aconselhamentos.
1

Os agricultores italianos, que não eram os donos das terras nas quais plantavam para o seu sustento, eram
conhecidos como “contadini”, denominação esta justamente porque as terras eram de propriedade dos nobres
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Em seu livro sobre a saga da família Busanello ao se aventurar da Itália até a QuartaColônia, Pe. Pio Busanello (1999) descreve a forma como a crença religiosa sempre muito
forte no espírito do italiano, primeiramente, foi definitiva para que muitos enfim decidissem
embarcar rumo às terras prometidas pelo governo brasileiro, tendo como força motriz a
confiança na “Providência Divina”:
Como é bonito, aqui, poder constar que, para este êxodo, que estava tomando cada
vez proporções maiores, os “contadini” não foram arrastados ou induzidos por
ambições materialistas, pela cobiça de outro e outras, como se deu em outras partes;
também não vieram como degredados ou foragidos da justiça, nem perseguidos pela
polícia ou indesejáveis que precisavam furtar-se dos olhares ou esconder-se da opinião
pública; não vieram formar ponta-de-lança para países imperialistas e, menos ainda,
vieram amarrados com grilhões no fundo de porões de navios negreiros. O movimento
em toda simplicidade pitoresca tomava um aspecto de empresa cristã e patriótica,
nobre e gloriosa, como se de fato fosse inspirada pela Divina Providência.
(BUSANELLO, 1999, p.13).

Ainda, Busanello (1999) aponta que além da motivação para a partida da Itália, a religião
foi também responsável pelo espírito de resiliência diante das dificuldades encontradas em
todo a viagem e nos primeiros tempos vivendo na colônia, mas também pelo sentimento de
gratidão que mantinha a fé viva nos corações das famílias:
(...) o que mais lhes encheu o coração e a alma de alegrias, foi fazer uma plantação
num roçado, que tinha uma superfície nada mais e nada menos que quatro vezes maior
que um “campo” que eles cultivavam na Itália! O velho Mateus não se conteve e com
voz embargada de comoção reconhecia e proclamava os benefícios da Divina
Providência, que foi tão pródiga: os outros, dizia, tinham que permanecer diversas
semanas no “barracão”, em Silveira Martins ou em Val de Buia, ou se agasalhar em
casa de algum vizinho ou parente; mas eles, exclamava, acharam a casa pronta; quer
dizer, continuava, ‘que aqui vou acabar os meus dias; de outra forma Deus não teria sido
tão bom para nós’. E rezava também por “dom” Sante2, que sempre foi um conselheiro
tão sábio para toda a família” (BUSANELLO, 1999, p.40)

Portanto, diante destes relatos sublinhados é possível observar que, por trás de toda esta
saga protagonizada pelos primeiros imigrantes, a religião católica, através de seus agentes mais
influentes foi, e ainda é, uma importante força motriz para que a colonização da região pudesse
lograr sucesso e que a região se configurasse atualmente no polo de grande potencial turístico
detentor de patrimônios materiais e imateriais. Graças a esta importância relatada, também os
descendentes daqueles primeiros imigrantes deram continuidade aos seus feitos notáveis que
conduziram e ainda conduzem grande desenvolvimento social, espiritual e econômico para toda
a região. É sob esse contexto a figura de João Luiz Pozzobon, um destes descendentes, seguindo
barões e condes. Desta forma, as famílias recebiam a terra para trabalhar mediante a entrega da terça parte ou
metade das colheitas. (BUSANELLO, 1999, p.8).
2
Dom Sante, pároco italiano do distrito de Istrana, a noroeste de Veneza, que recomendou aos seus paroquianos,
neste caso, a família de Mateus Busanello, que imigrassem em busca do sonho da terra própria (BUSANELLO,
1999, p.40).
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os mesmos preceitos católicos de seus antepassados, conseguiu escrever sua história e se
configurou como uma figura de grande importância para o movimento de Schoenstatt.

2.1 João Luiz Pozzobon: o descendente de imigrantes italianos
O Padre Esteban J. Uriburu (1999), em sua obra biográfica de Joao Luiz Pozzobon –
“Peregrino Y Misionero de María”, conta que a história da família Pozzobon se inicia juntamente
com a chegada de outras tantas famílias de imigrantes italianos na região da Quarta Colônia. A
família, liderada pelo bisavô de João, Paolo Pozzobon, comprou um lote de terra a preços
módicos, em 1878 em Vale Vêneto, onde seus filhos Luigi, Fiorino e Gioachino também
adquiriram seus respectivos lotes e puderam iniciar suas famílias. Ferdinando Pozzobon, um
dos 12 filhos de Fiorino Pozzobon e Caterina Busciol casou-se com Augusta Pivetta e, desta
união, nasceu João, o terceiro de nove filhos (URIBURU; RUBERT, 1999).
João Luiz Pozzobon nasceu em 12 de dezembro de 1904, na localidade de Ribeirão,
atualmente em São João do Polêsine. Morou na casa da família, futuramente reconstruída Casa
Museu I, até os vinte e três anos de idade, sendo que seu primeiro casamento, com Thereza Turcato,
foi festejado, também, nesta casa. Após, mudou-se para o Município de Restinga Sêca, vindo a abrir
um Hotel com a esposa. Nesta época nasceram seus dois primeiros filhos: Nely Rosa e Ary.
Com o intuito de ficar mais próximo do hospital para tratar a doença de sua esposa que
padecia de tuberculose, João mudou-se com a família para Santa Maria. Após a morte de
Thereza, sozinho com dois filhos pequenos, em 1933 João, aconselhado por um sacerdote, veio
a casar novamente, agora com Vitória Filipetto, com quem teve cinco filhos: Nair Elisa, Otília
Augusta, Pedrolina, Vilma Joana e Humberto. (URIBURU; TUBERT, 1999).
João Pozzobon entrou em contato com o Movimento Apostólico de Schoenstatt em
1947. A partir de então, inicia sua missão calcada no exemplo do jovem alemão José Engling,
aluno do Pe. José Kentenich, mártir do movimento que morreu nos campos de batalha da
Primeira Guerra Mundial, levando a palavra da Mãe e Rainha aos jovens desalentados.
O Movimento Mariano de Schoenstatt, teve sua origem em 1914, junto a uma pequena
capela consagrada à Mãe e Rainha Três Vezes Admirável, situada na cidade Alemã de
Valendar, no vale de Schoenstatt. Os congregados eram conhecidos como “congregantes
heróis”, pois peregrinavam pelos campos de batalha, levando a palavra da Santíssima Virgem
pelos campos de guerra.
Inspirado neste exemplo de “levar a palavra”, João Luiz Pozzobon assumiu o papel de
peregrino, seguindo os mesmos passos de entrega e devoção de José Engling na cidade de Santa
Maria e região. João então iniciou sua peregrinação levando a imagem da Mãe três Vezes
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Admirável, pesando 11 Kg, em seu ombro (Fig. 02), como um apóstolo da palavra de Deus,
visitando famílias, escolas, hospitais, presídios, vilas pobres, etc.
Durante 35 anos ele levou a campanha às famílias, hospitais, escolas e presídios e
iniciou a tradição de levar até a casa das famílias a imagem da Mãe Peregrina para esta fique
em um lugar de destaque por alguns dias até que vá para o próximo lar.
Figura 02 – Imagem de J. L. Pozzobon em sua peregrinação

Fonte: Arquivo João Luiz Pozzobon.

Sua “forçada” campanha perdurou até sua morte em 27 de junho de 1985, quando em uma
manhã com muita neblina, foi atingido por um caminhão quando se dirigia ao Santuário de
Schoenstatt, na Av. Osvaldo Cruz com intersecção com a Av. Dores). Apesar de tão abrupta morte, a
figura do “Peregrino” não se encerrou, visto que, seu exemplo de levar a fé até às pessoas fez com
que surgisse devotos que até os dias de hoje pugnam por sua canonização, cujo processo fora aberto
em 2009 no Vaticano e, que atualmente já foi reconhecido pela Igreja como Servo de Deus.
Assim, os locais em que viveu e atuou junto às comunidades se tornaram, após sua morte,
espaços de memória, de espiritualidade e de peregrinação, como a casa de sua família progenitora
no município de São João do Polêsine, RS.

2.2 A Casa Museu I João Luiz Pozzobon
A casa onde viveu João Luiz Pozzobon (Fig.03) durante sua infância e juventude possui
uma história que se confunde com a cultura colonial italiana. Construída no lote de terra
comprado por seu pai, Ferdinando Pozzobon, ainda antes de se casar com Augusta Pivetta, foi
erigida na localidade de Ribeirão (Fig. 04), atualmente pertencente ao município de São João
do Polêsine.
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A casa original, feita de tijolos foi a segunda casa da família. A primeira, feita de
madeira, estava no lugar onde, atualmente, sita a ermidas localizada pelo próprio João, com a
finalidade de marcar seu local de nascimento. Segundo o Pe. Esteban Uriburu, autor da obra
biográfica de João Luiz Pozzobon, a referida região era também denominada Monti di
Pozzoboni, devido a uma colina cujo entorno viviam várias famílias Pozzobon (URIBURU;
TUBERT, 1999.). A casa, em sua forma e posição original, foi construída 1927, por meio de
um mutirão evidenciado no testemunho de Regina Pozzobon, irmã de João, os próprios filhos
ajudaram na construção da casa:
“Cavábamos en la tierra hasta hacer barro para fabricar los ladrillos. En ese entonces
no teníamos cal, arena, cemento… todo era difícil. El techo de la casa no era de tejas,
sino de unas tablitas que hicimos allí mismo, en el monte”. (URIBURU; TUBERT,
1999, p.26)3

A edificação apresenta características estéticas e funcionais em consonância com as
demais edificações de estilo colonial italiano na região, adaptada às necessidades da família e
às técnicas e materiais disponíveis localmente à época. A casa possui 4 quartos, uma sala
central, sótão, para guardar/estocar produtos, ferramentas e cozinha construída separadamente
do restante da edificação para prevenir de que eventuais incêndios destruíssem toda a casa.
Figura 03 – Fachada atual da Casa Museu I João Luiz Pozzobon em foto de 2020.

Fonte/Autor: Estevan Garcia Poll

“Cavamos na terra até fazermos argila para fazer os tijolos. Naquela época não tínhamos cal, areia, cimento ...
tudo era difícil. O telhado da casa não era de telhas, mas de umas tabuinhas que a gente fazia ali mesmo, na
serra.” [tradução nossa]
3
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Figura 04 – Mapa da localidade de Ribeirão e Vale Vêneto, pertencentes a São João do Polêsine. Ilustração
elaborada com padrão estético do website.

Fonte/Autor: Estevan Garcia Poll

Após a família Pozzobon vender suas terras, com o passar dos anos, a casa acabou
abandonada, se deteriorando até ruir. Permaneceu nesta condição até que, na década 90,
motivado pelo interesse de fiéis que buscavam as origens de João, iniciou-se o processo de
construção da réplica da casa original. Esta procura foi ainda ampliada a partir da abertura do
processo para beatificação de João em 1994, na Diocese de Santa Maria.
A partir de uma parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de São João do Polêsine
e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em 1998, a casa teve, novamente, suas portas
abertas, agora como museu, para a visitação do público e recebeu como nome oficial Casa
Museu I João Luiz Pozzobon (LEI MUNICIPAL Nº 817. 2016). Atualmente abriga acervo
relacionado à vida e a obra de João Pozzobon, bem como alguns objetos religiosos e outros da
época colonial, com a finalidade de contextualizar o local com a época em que João, seus pais e
irmãos ali viveram. Reconhecido nacional e internacionalmente, recebe visitantes de diversos
países como Argentina, Chile, Paraguai, Itália, Alemanha, entre outros. O espaço está inserido
no território da Quarta Colônia, sendo, portanto, um local estratégico para processos de
educação patrimonial que visam o desenvolvimento sócio econômico sustentável da região em
diversas frentes: turismo de diversas naturezas, arte/artesanato, culinária local, eventos, etc.
Portanto, ao consolidar este recorte histórico da região e de traços culturais dos imigrantes
e seus descendentes, fica evidente a importância do espaço de memória de João Luiz Pozzobon
não só como um museu que guarda fotos, documentos e objetos antigos mas também como espaço
sagrado, local de peregrinação e com aura mística para os devotos do “peregrino" postulado a
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santo. Neste panorama fica evidenciado que a fé e devoção que João tinha pela Mãe e Rainha, era
também um pouco da “alma” de seus antepassados, os “peregrinos" de uma terra distante. Não
só os objetos, o acervo, evocam a memória de João e sim a própria casa, que é o alicerce do
homem santo (em processo de canonização pelo Vaticano). Os tijolos, as telhas, ladrilhos, caibros,
todos erigidos ao seu modo por diversas mãos em mutirão e comunhão, mantém a memória de
João e daqueles imigrantes que hoje fazem de toda a região da Quarta Colônia um lugar único,
seja por sua paisagem natural ou pela riqueza cultural de sua comunidade.
A Casa Museu I, desde sua reconstrução, se configurou como importante referência e
atrativo de turismo religioso, categoria que combina a busca por destinos religiosos e formas de
lazer. No turismo religioso o indivíduo busca nos locais de visitação encontrar a sacralidade
imanente àquele sítio religioso. Halbwachs (2008) cita em seu texto que, o fiel ao visitar o lugar
sagrado, de certa forma está revivendo a memória do sacrifício pela fé. Assim, o visitante pode
mergulhar mais profundamente no espírito da santidade do venerado e do lugar.
Toda a região da Quarta Colônia possui inúmeros locais de potencial turísticoreligiosos. No entanto, um museu com as características únicas e peculiares que o define como
casa-museu e sendo ligado à figura de um postulado a santo católico, a Casa de João Luiz
Pozzobon é de atrativo e importância ímpares. Muito além de possuir um acervo baseado em
objetos, o local em si se tornou referência para fiéis que querem conhecer o lugar onde João
cresceu e viveu na juventude e, por este público, considerado local sacralizado.

3. A METODOLOGIA E CRIAÇÃO DO WEB SITE DA CASA MUSEU I
No decorrer da pesquisa de caráter qualitativo e com abordagem etnográfica, o trabalho de
campo se desenvolveu a partir de coleta de dados multifatorial como a visitação a casa museu mediada
por Anadete, guia turística do local; levantamento fotográfico exploratório; as entrevistas formais
aplicadas por meio digital (e-mail, Whatsapp e Google Meet); acesso e consulta ao acervo arquivístico
de João Luiz Pozzobon, mantido pelo Instituto Secular dos Padres de Schoenstatt, em Santa Maria.
Utilizou-se metodologias diferentes de modo que se complementassem de acordo com a
necessidade de cada etapa desta dissertação. Inicialmente as pesquisas se desenrolaram com ênfase
no seara histórico, tanto sobre a imigração italiana na região da Quarta Colônia, quando sobre a
história de João Luiz Pozzobon. Nesta etapa a metodologia adotada foi a pesquisa qualitativa de cunho
bibliográfico juntamente com as entrevistas da Anadete Buriol, Valserina B. Gassen e conversas com
a orientadora deste trabalho, Maria Medianeira Padoin, que também participou dos processos que
culminaram na criação da Casa Museu, além de integrar a Comissão pela Santificação de João Luiz
Pozzobon. A partir desta abordagem foi possível conhecer melhor e mais profundamente as

ESTUDIOS HISTÓRICOS – CDHRPyB - Año XIV – julio, 2022 - Nº 27 – ISSN: 1688-5317. Uruguay

complexidades dos objetos de pesquisa a fim de subsidiar as próximas etapas do trabalho. Como
produto desta abordagem, foi escrito o capítulo 2, de teor histórico, que subsidiará a definição de
conteúdo do website a partir da seleção daquelas informações.
Na etapa subsequente, quando começou-se a pensar nas estratégias para o
desenvolvimento do website, suas funções e seus conteúdos, foi necessário utilizar uma
metodologia mais voltada à criação (ou criatividade) mas que, ao mesmo tempo não engessasse
o processo criativo e que fosse mais fluida, permitindo a retroalimentação e proporcionasse um
olhar mais amplo e abrangente sobre as peculiaridades da pesquisa. Dentre as metodologias
pesquisadas, a proposta por Gui Bonsiepe no livro “Metodologias Experimental Desenho
Industrial” publicado em 1984, foi a que melhor se ajustou às necessidades daquele momento.
No entanto, a referida metodologia possui limitações por ter sido proposta em 1984,
quando o design de interface ainda estava muito insipiente. E embora hoje existam muitas
outras metodologias específicas para a projetação de sites/aplicativos, a essência se mantém a
mesma: pesquisa, análise, definição, rascunhos, implementação. Em face disso, optou-se por, a
partir da definição do conteúdo final do website, utilizar a metodologia proposta por Debora
Gasparetto (2020), docente da disciplina de Interfaces Digitais do curso de Desenho Industrial
da Universidade Federal de Santa Maria, por ter sido publicada muito recentemente e, portanto,
estando bastante atualizada.
A metodologia foi denominada 5I’s, e desenvolvida em 2016, no laboratório de
Interfaces do Curso de Desenho Industrial com vistas a produzir resultados relevantes de forma
mais dinâmica, otimizada e orientada para a simplificação de etapas, segundo a autora.
(GASPARETTO, 2020. p.60). Ela consiste em 5 etapas, todas iniciando com a letra “I” que se
organizam da seguinte forma:
1) IDEAÇÃO – Brieffing, Brainstorming, mapas mentais, pesquisas com usuários, personas,
buscas de referências, atlas mnemosyne, pontos de contato com a interface, dados de mercado,
estratégias gamificadas;
2) INAMBULAÇÃO – Requisitos, funcionalidades, análises de referências, análises
heurísticas, escolha das tecnologias;
3) INSTAURAÇÃO – Sitemap, rabiscoframes, Cardsorting, protótipos de papel interativo;
4) INSPEÇÃO – Teste A/B, testes de usabilidade, análises heurísticas, avaliação;
5) IMPLEMENTAÇÃO – desenvolvimento técnico, produto final, novas inspeções,
substituições, atualizações.
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O objeto final desta pesquisa, produzido a partir da aplicação da referida metodologia,
enquanto proposta materializada, foi apresentado como protótipo avançado, utilizando-se software
especificamente para tal fim (Adobe XD), mas sua total implementação depende do trabalho de
profissionais da área de programação para fazer as adequações técnicas necessárias a fim de colocar
o website no ar, assim como exigirá a definição de registro de conteúdo final e da compra do(s)
domínio(s) para o website. No entanto, a partir de contato já realizado com a Prefeitura Municipal de
São João do Polêsine, a administração municipal, na figura do Prefeito, Sr. Matione Sônego,
disponibilizou técnicos em informática que gerenciam o website da prefeitura para executarem a
implementação do website da Casa Museu I e também ofereceu a própria estrutura do website da
prefeitura para a hospedagem do mesmo, que ficará vinculado ao website institucional do Município.
O primeiro desenvolvimento estético para o website foi o desenho da identidade visual para
a Casa Museu I, elaborada segundo os conceitos de seriedade, confiança, antiguidade, elegância,
baseados em pesquisa de elementos visuais ligados a João e à Casa Museu I (Fig. 05). O
conjunto é composto por símbolo e logotipo, sendo o símbolo formado pelo contorno da Casa
Museu I, de estilo colonial, que “engloba” as iniciais do nome de João – JLP e evidencia o
algarismo romano “I” em referência ao número desta casa museu, já que existe uma segunda
casa museu em Santa Maria. Completando o símbolo, no topo da composição há a “coroa”,
ilustrada a partir da coroa presente na imagem original para fazer uma referência sutil à obra de
peregrinação de João, que ocorre quando já não mora mais nesta casa. Por esse motivo optouse por uma marca que não fizesse referência direta à imagem clássica de João carregando a Mãe
Peregrina sobre seu ombro ou a utilização do formato clássico da imagem, muito embora tenhase feito estudos nesse sentido no decorrer do processo de desenho da presente proposta.
A opção pela utilização deste símbolo se explica pelo fato de as iniciais JLP serem
encontrados em diversos documentos e escritos sobre o peregrino. Além disso, ao se fazer esta
conexão direta entre as iniciais de João como símbolo pretende-se aumentar a pregnância visual
uma vez que símbolos (imagens) possuem reconhecimento mais rápido do as palavras, que
precisam de decodificação/interpretadas. Quanto ao estilo tipográfico, foi selecionada uma
tipografia principal, de estilo romano, com serifa, por ter características ligadas à seriedade,
estabilidade, elegância e ao classicismo. A fonte utilizada foi a Iowan Old Style, que possui
variantes em negrito, itálico.
Para tipografia auxiliar (denominação Casa Museu I), foi escolhida uma fonte para gerar
contraste e dinamismo ao conjunto do logotipo (parte escrita da marca, como um todo). A fonte
anexa é a Avenir Next Condensed. Quanto às cores, decidiu-se por uma paleta quente, em tons
terrosos, com cores que se harmonizam e equilibram, referendadas nas edificações da casa
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museu. Considerando que futuramente possam ser aplicados sistemas de sinalização na casa
museu, a definição por esta gama cromática facilitará a integração no ambiente.
Figura 05 – Marca desenvolvida para a Casa Museu I

Fonte: autor Estevan G. Poll

O “moodboard” (Fig.06) é uma ferramenta visual utilizada para condensar em apenas
uma prancha diversas referências visuais sobre o tema que se quer desenvolver um determinado
projeto gráfico.
Figura 06 – Moodboard: painel visual de referências

Fonte: Projeto de identidade visual desenvolvido pelo autor Estevan G. Poll
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3.1 As fases da metodologia 5-I’S
3.1.1 Ideação
Esta fase englobou as etapas de pesquisa e levantamento de dados, já anteriormente
abordados, como a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental no Arquivo João Luiz
Pozzobon, as entrevistas (briefing) com as senhoras Anadete e Valserina, os levantamentos
fotográficos, as visitações aos espaços do museu (internos e externos). Nesta etapa, foram
executadas técnicas de brainstorming4 para desenvolvimento criativo. No decorrer do processo
foi feito a organização e validação (refinamento) dos insights e as ideias foram sendo
materializadas nos primeiros layouts. Ao total foram feitas mais de 400 fotos/vídeos da Casa
Museu I e seus espaços bem como levantados mais de 70 arquivos de documentos escaneados.

3.1.2 Inambulação
Nesta etapa foram definidos os requisitos que o website deveria ter em termos de
funcionalidades e o conteúdo propriamente dito. Também foi nesta fase que se pesquisou as
tecnologias (softwares) que seriam usados para o desenho dos layouts.
Quanto aos requisitos de funcionalidade/recursos, o website apresenta conteúdo traduzido
para, ao menos, 2 línguas além do português (inglês e espanhol), devido ao público-alvo
proveniente de vários países, ferramentas de busca e acessibilidade, entre outros recursos para
facilitar a navegação do usuário, como a barra de navegação: Você Está Aqui > Home > História.
Nesta etapa também foi definido o conteúdo do website, organizado em dois eixos
principais, da seguinte maneira: submenus “A CASA MUSEU” e “JOÃO LUIZ POZZOBON”,
ambos com conteúdo fixado, menos perene, e as demais sessões “NOTÍCIAS/EVENTOS” e
“CONTATO” com conteúdo flutuante, ou atualizado de forma mais frequente. Além destas
seções, há a parte do rodapé do website que apresenta as principais informações institucionais
quanto à localização, horários de funcionamento e outros links de interesse.
3.1.3 Instauração
Nesta fase o desenho visual começa a ser trabalhado. Como para este projeto de website
o desenvolvimento de identidade visual para a Casa Museu I precedeu às etapas metodológicas
do desenho do website, no momento da presente metodologia já haviam algumas definições

A técnica de Brainstorming, ou “tempestade de ideias”, foi criada pelo publicitário Alex Osborn e consiste em
uma dinâmica de grupo cujos membros geram ideias em grande quantidade sem limites ou pré-conceitos, não se
atendo nem mesmo ao sentido destas, já que serão refinadas posteriormente. Embora seja uma técnica grupal, pode
ser executada individualmente a partir de mapas mentais ou redes semânticas.
4
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quanto à estética tais como cores, estilo gráfico, tipografia. Então, o primeiro layout (Fig. 09)
foi desenvolvido a partir dos “rabiscoframes” estruturais demonstrados na figura 08.
Figura 08 – Rabiscoframes: posições de cada elemento de interação.

Fonte: Elaborado por Estevan G. Poll
Figura 09 – Primeiro layout desenvolvido para a página inicial do website (1º protótipo). Nov. 2021

Fonte: Design elaborado por Estevan G. Poll

Quanto à estética e tratamento de imagens das ilustrações que introduzem cada seção,
foram feitos tratamentos de imagens de modo que as figuras (composições e sobreposições de
várias fotografias levantadas nas pesquisas iniciais) simulassem desenhos à lápis e bico de pena
(nanquim) (Fig. 10). A intenção deste tratamento é reforçar o caráter de algo feito à mão, tal
como João Luiz fazia ao escrever seus pensamentos em seus cadernos e desenhar seus quadros
repletos de simbologia.

ESTUDIOS HISTÓRICOS – CDHRPyB - Año XIV – julio, 2022 - Nº 27 – ISSN: 1688-5317. Uruguay

Figura 10 – Ilustração “A descendência italiana”

Fonte: Ilustração elaborada por Estevan G. Poll

A figura 11 mostra as “telas” desenvolvidas para as duas principais seções do website e seus
conteúdos associados. Em linhas gerais, os textos e informações do website foram adaptados a
partir dos textos desta pesquisa, especialmente aos que se referem à história de João Luiz
Pozzobon, à história da Casa Museu e à imigração italiana na Quarta Colônia. Todas as
fotografias utilizadas no website são provenientes do Arquivo João L. Pozzobon, ou do acervo
do próprio autor ou, ainda, provenientes do arquivo pessoal da senhora Valserina Gassen.
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Figura 11 – Páginas principais “A CASA MUSEU” e “JOÃO LUIZ POZZOBON”

Fonte: Elaborado por Estevan G. Poll

A Linha do tempo biográfica (Fig. 12) foi concebida como um infográfico apresentando
a biografia resumida do peregrino como um caminho percorrido com os passos de sua
caminhada, marcando suas pegadas.
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Figura 12 – Página “LINHA DO TEMPO BIOGRÁFICA”

Fonte: Elaborado por Estevan G. Poll
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3.1.4 Inspeção
Esta etapa foi definida pelas apresentações dos designs desenvolvidos a terceiros a fim
de verificar as informações e aprovar os layouts. O primeiro “teste” foi na defesa de qualificação
desta dissertação, ocorrida em 13 de dezembro de 2021 quando foi apresentado à banca de
qualificação o resultado parcial - o primeiro layout além da proposta inicial de conteúdo para o
website. Já o layout final (website completo) foi apresentado em outras duas reuniões com os
grupos de trabalho dos projetos paralelos da Casa Museu e a reunião final de aprovação ocorreu
no dia 15 de fevereiro de 2022 (Fig.13), diante do Prefeito de São João do Polêsine Sr. Matione
Sônego, da Sr.ª Valserina B. Gassen, do Pe. Gustavo Crespo e da Sr.ª Maria Medianeira Padoin.
Figura 13 – Reunião de apresentação das propostas de marca e website aos representantes gestores da Casa
Museu I, em 15 de fevereiro de 2022.

Foto: PrintScreen por M. Medianeira Padoin, 2022.

3.1.5 Implementação
No momento em que este artigo foi submetido (abril de 2022) o website encontra-se em
fase de implementação pela equipe de desenvolvedores responsável pela gestão do website da
Prefeitura Municipal de São João do Polêsine no qual o website da Casa Museu I será
hospedado. Quando o processo estiver concluído, ainda no ano de 2022, o site estará acessível
em: https://saojoaodopolesine.rs.gov.br.

4. CONCLUSÃO
A presente pesquisa, cujo produto final foi a criação do website da Casa Museu I João
Luiz Pozzobon, foi atravessada pelo contexto de pandemia COVID 19. E por isso, no desenrolar
do trabalho, a busca por informações, documentos, entrevistas, visitações in loco, dentre outras,
tiveram que ser adaptadas à realidade que se impunha – distanciamento social, virtualização do
trabalho, fechamento de instituições públicas e privadas.
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Nesse cenário, as informações foram coletadas, essencialmente pela internet, uma vez
que bibliotecas estavam fechadas, a visitas a campo limitadas e a economia estagnada. Mas
estes problemas também tornaram flagrante a importância que o mundo “virtual” assumiu neste
contexto. Se, por um lado, foi muito complicado encontrar informação sobre a Casa Museu I
na internet ou, pelo menos, de forma organizada e centralizada, por outro lado, este fato
ressaltou a importância de um canal virtual para convergir assuntos relativos à Casa Museu I
João Luiz Pozzobon, indo ao encontro da proposta dessa pesquisa, qual seja, a criação de um
espaço de memória virtual para a Casa Museu.
Assim também a valorização e a preservação do patrimônio cultural se destacam ainda
mais na contemporaneidade, como forma de reafirmar e preservar a identidade de um povo, de
um lugar, etc. diante de um mundo cada vez mais interconectado e “instantâneo”. Estando a par
desta realidade, este trabalho buscou demonstrar que existem requisitos mínimos a serem
cumpridos pelas instituições para elas se manterem à superfície da “visibilidade” aos olhos da
sociedade, não sendo mais suficiente, do ponto de vista da comunicação, existir no mundo
material para serem reconhecidas.
O que inicialmente era apenas protocolar para uma empresa ou instituição possuir um
website como um plus comunicacional, na atualidade esta representação virtual é a própria
instituição, à medida que, muitas vezes, apresenta funcionalidades e serviços que não têm
correspondência no mundo material. Sem falar nas empresas que são 100% virtuais, o que
parece uma tendência bastante forte como o e-commerce, o delivery e inclusive os museus
totalmente virtuais.
Um website, enquanto produto digital, precisa ser atrativo para seu público, mantendoo engajado na navegação. Para lograr sucesso neste quesito, o desenho (forma) e o conteúdo
devem ser definidos com foco nas necessidades dos seus usuários. Desde modo, foi de
fundamental importância alinhar o projeto do website para a Casa Museu I às demandas e aos
perfis de público que têm interesse nas temáticas daquele espaço de memória. Projetar o website
sob os preceitos do design de interfaces (UI) ou do da experiência do usuário (UX) significou
tomar cada decisão de design baseada nas características e anseios do público-alvo, seja o
visitante que já conhece o lugar ou que tem interesse em conhecer.
Foi esta lógica, de design focado no usuário, por exemplo, que permitiu delimitar os
campos de pesquisa explorados (escopo) a fim de suprir o conteúdo do website. Para tanto,
buscou-se disponibilizar no website um pouco sobre a história da imigração italiana na região,
sobre suas características mais peculiares, como a religiosidade que é muito marcante nas
famílias de toda Quarta Colônia. Assim, o público que acessa o website com interesse no João
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Luiz Pozzobon pode descobrir um pouco sobre o patrimônio histórico legado por aqueles
imigrantes.
Por outro lado, as informações sobre a figura de João Luiz Pozzobon, sua vida e sua
obra religiosa que o tornou internacionalmente reconhecido e postulado a santo junto à Igreja
Católica, também foram resumidamente inseridas no website. Com isso as pessoas que visitam
o local motivados pela cultura da imigração italiana e não conhecem o peregrino, podem passar
a conhece-lo. Em ambos os casos a necessidade destas informações interconectadas e
centralizadas em um local, mesmo que virtual, pode contribuir para a consolidação daquele
espaço museal como um destino turístico (religioso ou não).
A possibilidade de atrair visitantes virtuais à Casa Museu I, e deixar acessível, em um
banco de dados a história de João Pozzobon, enquanto descendente de imigrantes italianos na
Quarta Colônia, o desenvolvimento do website institucional da Casa Museu I se mostrou um
recurso indispensável para expandir os limites da instituição para além da sua dimensão
material. Importante destacar o momento de crescimento do turismo na região da Quarta
Colônia e a possível implementação do selo Geoparque UNESCO, mais pessoas visitarão a
região, conhecendo as belezas naturais, a gastronomia, os museus e todos os patrimônios
culturais, materiais e imateriais da Quarta Colônia, atraindo investimentos das esferas públicas
e privadas.
Outro prisma a ser visualizado com a criação do website para a Casa Museu I é sua
contribuição para o desenvolvimento sustentável das comunidades da qual esta Instituição está
inserida, com a valorização/salvaguarda do patrimônio cultural presente na Casa Museu I, a
identificação entre a comunidade local e a cultura representada pelos elementos que a
compõem: João Luiz Pozzobon, quais sejam, a titulo de exemplo (não exaustivo), a
descendência italiana, os costumes, crenças, gastronomia, dialetos, etc. Estes elos de
identificação, muitas vezes, precisam ser despertados ou fortalecidos a partir de uma
valorização vinda de fora da comunidade.
Para concluir, a experiência no desenvolvimento desta pesquisa e no consequente
produto proporcionou, a nível pessoal, um aprofundamento conceitual e histórico sobre a
história da imigração na Quarta Colônia, parte importante do nosso patrimônio cultural
regional, gerando uma identificação pessoal com muitos dos aspectos culturais legados pelos
imigrantes. A pesquisa sobre a história de João Luiz Pozzobon permitiu estabelecer relações
entre aspectos de sua vida e os valores culturais de seus antepassados italianos. Sob aspectos
técnicos, a produção do website como produto desta dissertação permitiu o aperfeiçoamento
das técnicas de design e dos métodos de pesquisa e projetuais vinculados à natureza tecnológica
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deste produto. Por fim, a necessidade de assimilar conhecimentos sobre os softwares específicos
para tal fim ampliou a paleta de recursos profissionais do autor.
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