Movimento Tradicionalista Gaúcho - RS
OBJETIVO ANUAL DO MTG PARA 2014
“PRESERVANDO O PASSADO, CONSTRUINDO O FUTURO”
OBJETIVO GERAL:
Despertar a consciência das entidades tradicionalistas e comunidade em geral
para a importância da valorização do patrimônio histórico e cultural gaúcho, e
que sirva como agente condutor para que os poderes públicos dos municípios,
Estado e União, voltem sua atenção para o resgate e valorização desse
patrimônio
OBJETIVOS:


Promover dentro das entidades tradicionalistas espaços de dialogo com
suas comunidades, para a construção de ações conjuntas que visem a
identificação, o reconhecimento, a proteção e a valorização do
patrimônio histórico cultural;



Ampliar as praticas de preservação, principalmente através de ações
educacionais formais e não formais, em parceria com as instituições
educacionais, agentes culturais (entidades culturais como grupos da
consciência negra, centros culturais como os germânicos, italianos e
afins), entre outros segmentos sociais;



Preservar a tradição gaúcha através do fortalecimento do senso de
pertencimento ao grupo do qual o patrimônio preservado representa
simbolicamente a identidade (identidade construída a partir de traços de
um passado comum);

Desenvolvimento:
Propõe-se com o objetivo anual do MTG para 2014 o desenvolvimento
de ações que chamem a atenção do poder público, da comunidade
tradicionalista, e da sociedade de um modo geral, para o abandono em que se
encontra boa parte do patrimônio cultural ainda existente no estado do Rio
Grande do Sul, e para a importância de se desenvolver esse assunto nas

escolas, nos núcleos culturais e nos vários segmentos sociais existentes,
através do tema: “Preservando o passado, construindo o futuro”
Este tema norteará as ações desenvolvidas nos projetos dos
departamentos culturais, prendas e peões durante o ano de 2014.

JUSTIFICATIVA:
Justificamos a indicação da defesa do patrimônio histórico e
cultural do Rio Grande do Sul como tema anual para 2014, apoiados no
pressuposto de que a conservação desse acervo vai muito além do respeito
aos monumentos históricos, museus e centros culturais, mas do vinculo
estabelecido entre eles e as pessoas, as histórias, expressões, hábitos e ações
que pertencem á realidades passadas da população e que estão estreitamente
relacionadas á esse acervo histórico.
A preservação da memória de um povo, ou seja, a preservação da
cultura gaúcha, esta diretamente associada a conservação de seu patrimônio
histórico cultural, uma vez, inclusive, que esse acervo patrimonial produzido
e/ou construído por sociedades do passado, e logo, representam uma rica
fonte de pesquisa e também de preservação cultural.
Por fim, justificamos ainda a adoção desse objetivo que pretende
promover um processo de resgate e valorização dos monumentos e
construções históricas do Rio Grande do Sul, dando continuidade e
fortalecendo outras ações já desenvolvidas pelo Movimento tradicionalista
Gaúcho.

