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PARA QUEM?POR QUÊ? COMO?

 Cruzeiro do Sul possui suas terras entre o Arroio Sampaio e o Arroio 
Moinhos, e ao lado direita o Rio Taquari, na região do Baixo Vale do Taquari, com 
uma população de 12.320 (IBGE, 2010) habitantes, e extensão territorial de 
155.2km². Limita-se ao norte com Lajeado e Santa Clara do Sul, ao leste, com 
Estrela e Bom Retiro do Sul, ao Sul, com Venâncio Aires e a oeste, com Mato 
Leitão.

 Apesar de possuir uma grande extensão territorial, Cruzeiro do Sul possui 
sua maior população na área urbana, cerca de 7.476 pessoas o que equivale a 
60,68%, já o restante da população se encontra em área rural, cerca de 4.844 
pessoas, ou 39,32%, o que resulta em uma densidade demográfica de 79,20 
hab/km².  A taxa de escolarização da cidade é de 97% nos jovens entre 6 e 14 
anos (IBGE, 2010), sendo que a cidade possui quatorze escolas de ensino 
fundamental e duas de ensino médio e um total de 1623 alunos matriculados, no 
ensino pré-escolar, fundamental e médio (IBGE, 2010).

 O município sempre teve uma produção agrícola muito forte, os dados mais 
antigos de 1910, que citam os gêneros exportados no município de Lajeado, 
aparece com grandes valores o porto de São Gabriel, que ajudava a gerara 
economia do vale. Em 1988 a agropecuária continua sendo a atividade mais 
expressiva do município sendo o milho a principal produção, seguido pela soja e 
a mandioca (SCHIERHOLT, 2010). 

A produção pecuária também é expressiva com a criação bovina, leiteira, suína, 
de frangos, galinhas e ovos, o que gera grande exportação e valores significativos 
de arrecadação de impostos para o município. O setor industrial ganha força no 
município em 1972 foi incentivado a implantação no município de indústrias do 
setor calçadista.

 Cruzeiro do Sul apresenta um histórico de grande adesão aos movimentos 
culturais oferecidos pela prefeitura, sejam de aulas específicas oferecidas, oficinas 
ou até mesmo apresentações e espetáculos, porém esses espaços onde são 
oferecidas essas atividades como, aula de dança, música e até mesmo de 
apresentações culturais, estão inadequados. Entre as questões deficientes desses 
espaços, destacam-se a iluminação inadequada, falta de ventilação, falta de 
isolamento acústico, entre outros. Isso faz com que os alunos ou telespectadores 
não aproveitem ao máximo estas atividades.

 Na área urbana do município, local onde ocorrem a maior parte dos eventos, 
segundo a secretária de educação e cultura do município, existe um número 
expressivo do público que está comparecendo e prestigiando os eventos que são 
oferecidos, tanto na praça quanto no parque.

 Assim como nos locais que acontecem as aulas de dança e música, os 
espaços para realização de palestras encontros e teatros que a cidade oferece 
também não são adequados, a grande maioria destes eventos ocorre no ginásio 
municipal, ou no ginásio da igreja, pois a prefeitura não possui um auditório 
adequado. A partir disso, pode-se concluir que a população de cruzeiro é adepta 
de eventos culturais, sejam eles de palestras, apresentações, encontros, entre 
outros.

 A cidade de Cruzeiro do Sul conta também com aulas de música, oferecidas 
de forma gratuita para os munícipes que tenham interesse em aprender a tocar 
algum instrumento novo, o aluno tem direito a uma aula de 45 minutos por semana.

 As aulas de música são ministradas atualmente por dois professores, sendo 
um responsável pelos instrumentos de sopro, e o outro pelos diferentes 
instrumentos oferecidos na escola. Atualmente a escola conta com cerca de 40 
alunos, com idades variadas entre 10 e 65 anos, sendo que a maioria dos alunos 
possuem de 10 há 16 anos, e que desenvolvem suas aulas individuais ou em dupla, 
de segunda a sextas nos turnos da manhã, tarde e noite.  

 Os instrumentos oferecidos pela escola para os alunos desenvolverem suas 
habilidades são violão, guitarra, contrabaixo, cavaco, viola , ukulele, teclado, 
acordeom, flauta, saxofone e bateria. Sendo que os instrumentos mais praticados 
pelos alunos são violão e bateria. 
As aulas da escola de música acontecem nas dependências do ginásio municipal 
Orlando Eckert de Cruzeiro do Sul, abaixo do mezanino e de parte da arquibancada. 
O ambiente para o desenvolvimento dessas atividades é escuro, com pouca 
ventilação e praticamente nenhuma luz natural, o que ocasiona o desconforto dos 
alunos que frequentam o espaço.
 

 Situadas na encosta do morro principal de Cruzeiro do Sul, na rua Juscelino 
Kubitscheck encontra-se um conjunto de restaurantes que atendem o público 
Cruzeirense e visitantes de outras cidades. 

 Estes restaurantes já são conhecidos principalmente nas cidades vizinhas, 
local onde turistas costumam frequentar nos finais de semana. Um dos restaurantes 
que, atualmente está na Rua Juscelino Kubitscheck, já teve sua sede dentro da 
Casa do Morro. Esta casa pertenceu a família fundadora da cidade de Cruzeiro do 
Sul e hoje é patrimônio tombado do município e está localizada no final desta 
mesma rua. Na memória do povo cruzeirense o restaurante que se situava na Casa 
do Morro é recordado, pois lá aconteciam diversos encontros de pessoas, para 
apreciar a vista e comer. Além de diversão este restaurante também servia para 
encontros políticos e eventos da sociedade como, por exemplo, casamentos. Com o 
prédio histórico tomado pela prefeitura a fim de salvaguardar sua importância para o 
município, o restaurante trocou de enderenço, permanecendo na encosta do morro, 
porém em outro terreno e abriu suas portas em 1991 com o atual nome “Restaurante 
ponto de vista”. 

 Ao lado do edifício histórico encontra-se hoje o restaurante “Casa do Morro”, 
conhecido entre a população e turistas. Conforme José Alfredo Schierholt conta em 
seu livro Cruzeiro do Sul e sua história, o prefeito da época Silton Érico Weiand foi 
autorizado por todos os nove vereadores, através da lei 101-02/90 de 2/07/1990, a 
doar uma área de 1.080m² para um restaurante e possível hotel a ser entregue à 
empresa vencedora do edital a ser aberto. Durante a construção deste restaurante, 
que ganhou a licitação em 1991 e 1992, surgiram manifestações populares contra o 
prédio por desconfigurar a Casa do Morro, e degradar seu entorno. Na 
administração seguinte foi tentada a derrubada do prédio, 

 Este tema tem como objetivo promover um espaço adequado 
de atividades culturais para a Cidade de Cruzeiro do Sul, 
oferecendo serviços e ambientes que atraiam o público, não 
apenas moradores da cidade. 

 Em virtude da carência de espaços culturais na cidade, 
optou-se por implantar este espaço cultural em uma área de 
grande importância para a cidade, que irá trazer mais qualidade de 
vida para um espaço que se encontra degradado e abandonado, 
fazendo com que as pessoas possam compartilhar o mesmo 
espaço para diferentes setores culturais.

 Para os moradores cruzeirenses, alunos da escola de música e 
dança municipal, além de turistas, o espaço cultural Casa do Morro 
possui diferentes atividades o que permite esta integração de 
diversas pessoas. Seu funcionamento ocorre em horários 
alternados trazendo a ocupação do local em diversos horários do 
dia.

 A iniciativa será feita através da parceria público e privado. 
Como no local já existe um restaurante, no qual teve seu terreno 
cedido pela prefeitura a anos atrás, o mesmo entraria com recursos 
para o novo edifício, além da prefeitura que possui o terreno e verbas 
destinadas a turismo e cultura que podem ser aplicadas no local, 
visto que o terreno em que está inserido o Espaço cultural Casa do 
Morro é de grande importância para a cidade, assim como a 
pré-existência que está inserido nele.

 No município as aulas de dança ocorreram de 1999 até 2007 de maneira 
particular oferecidas pela professora de dança da cidade. No ano de 2008, o 
município passou a dispor de aulas coletivas cedidas pela prefeitura. A professora 
que dava as aulas particulares entrou em contato com a secretaria de educação da 
administração daquele ano, e demonstrou seu interesse em oferecer aulas de dança 
para diversas idades de maneira gratuita. Foi então que a prefeitura resolveu apoiar 
o projeto da escola de dança Corpo em Movimento, que passou a oferecer suas 
atividades totalmente gratuitas para os munícipes de Cruzeiro do Sul. 

 Os encontros acontecem desde 2007 no mezanino do ginásio de esportes do 
município, localizado no centro da cidade e conta com uma sala de cerca de 100m². 
Neste local há um espaço de depósito de materiais que auxiliam nas coreografias de 
dança, pois as fantasias das apresentações são pagas pelos alunos, e os mesmos 
tem o direto de leva-los para casa, sem haver assim a necessidade de um espaço 
para guardar as roupas. Esta sala contém características que não são adequados 
para um espaço onde é praticada as aulas de dança, como por exemplo piso 
cerâmico e escuro, pouca iluminação natural, má qualidade de ventilação do espaço 
e acústica inadequada. 

 A professora de dança comenta que a escola Corpo em Movimento, atende 
cerca de 215 alunos, conforme inscrições feitas no início do ano de 2019 e são 
dividias em 11 turmas. Essas turmas atendem a toda população cruzeirense que 
tenha interesse de participar das aulas de dança de estilo livre e também na 
modalidade de ginástica. Os alunos da escola têm entre 5 e 60 anos de idade. 

 As turmas são agrupadas por idade e pelo turno inverso da aula quando se 
trata dos alunos mais jovens, fazendo assim com que o aluno tenha uma ocupação 
no turno em que não esteja frequentando a escola. Já os alunos adultos, frequentam 
mais a aula de dança e ginastica e este público tem como objetivo praticar algum 
exercício físico, e movimentar o corpo desenvolvendo a coordenação motora nas 
aulas de dança. A maior turma conta com cerca de 35 pessoas, a de ginástica/dança, 
que acontece duas vezes por semana segunda e quarta no período da noite. Já as 
aulas para os alunos mais jovens acontecem uma vez por semana, no período da 
manhã e da tarde. 

 O encontro desses alunos tem como objetivo ensaiar coreografias para serem 
apresentadas durante o ano em diversos festivais pelo estado, mas, principalmente 
para a apresentação que acontece no final do ano. Tal evento tem ocorrido no 
ginásio municipal Orlando Eckert em Cruzeiro do Sul, e reúne todos os alunos da 
escola de dança para uma apresentação, onde mostram para a comunidade todo 
seu esforço e aprendizado durante o ano. Este show de final do ano, costuma 
mobilizar a comunidade na venda dos ingressos para prestigiar o espetáculo, que já 
chegou a contar com cerca de 1500 pessoas na plateia.

 Além das apresentações pelo estado e pelo município a escola já ganhou 
diversos prêmios de destaque com suas coreografias em festivais e mostras de 
dança, entre eles estão, 3º lugar no Palco em Movimento de Arroio do Meio, 2º lugar 
no festival Dançartte em 2014 e 2016, de Lajeado, entre outros prêmios, o que traz 
destaque para a escola.
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Fonte: da autora, 2019.
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Atual sala de música do município.                                                               Fonte: da autora, 2019. Atual sala de dança do município.                                                                Fonte: da autora, 2019.
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