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 A título de contextualização 

 Características peculiares marcam o estado do extremo meridional do Brasil, 

evidenciadas nas manifestações da sua natureza, dos seus habitantes, da sua história, cujo 

processo traz a marca de lutas constantes que são impostas pela condição geográfica. 

 Ao discorrer sobre a humanização da paisagem rio-grandense, Prunhes reporta-se 

ao litoral retilíneo e desabrigado que limitava a aproximação humana. Para o autor, essa 

condição é responsável pelo fato de a maior parte das terras do Rio Grande do Sul terem 

permanecido, por mais de dois séculos, “ignoradas e intocadas”, como uma espécie de terra 

de ninguém, entre as duas soberanias ibéricas” (1969, p. 18), atribuindo à imposição da 

natureza o retardamento da ocupação dessas terras. 

 A posição de “gargalo” que o estado do Rio Grande do Sul ocupava, entre os 

Estados imperiais espanhol e português, configuram uma importante geopolítica decorrente 

da situação transformando a região fronteiriça suscetível de de embates militares. Diante do 

fato, Goulart afirma que essa posição geográfica reservada ao Rio Grande do Sul, “deu –lhe 

o árduo papel de ser o eterno vanguardeiro de nossa dignidade cívica e a manifestação de 

arrojos de audácia na preservação das fronteiras”. (1985, p. 54-55). 

 O romancista Érico Veríssimo aborda a função estratégica de limite entre nações e 

as contendas militares decorrentes dessa posição e função. Além de reforçar a lusitanidade 

como decorrente de uma opção, retrata a singularidade de estado fronteiriço, as marcas 

peculiares brindadas pela natureza e do tipo humano resultante de tais circunstâncias, 

condições que podem ser abstraídas da transcrição 

Somos uma fronteira. No século XVII, quando soldados de Portugal 

e Espanha disputavam a posse definitiva dêste então “imenso 

deserto”, tivemos de fazer a nossa opção: ficar com os portuguêses 

ou com os castelhanos. Pagamos um pesado tributo de sofrimento e 

sangue para continuar dêste lado da fronteira meridional do Brasil. 
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(...) Fomos desde os tempos coloniais até ao fim do século um 

território crônicamente conflagrado. Em setenta e sete anos tivemos 

doze conflitos armados, contadas as revoluções. Vivíamos 

permanentemente em pé de guerra. Nossas mulheres raramente 

despiam o luto. Pense nas duras atividades da vida campeira – 

laçar, domar, marcar potros, conduzir tropas, sair para a faina diária 

quebrando a geada nas madrugadas de inverno – e você 

compreenderá por que a virilidade passou a ser a qualidade mais 

exigida e apreciada do gaúcho. ( 1965, p. 3).4

 Tomadas essas considerações, para qualquer abordagem que se faça sobre a 

ocupação e formação do território rio-grandense, é imperioso que não seja isolada dessa 

condição histórico-geográfica originária de um ventre luso-espanhol, separação e contato 

entre as coroas ibéricas. 

 A análise que se faz tem como suporte as opiniões, constatações ou informações 

contidas na Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, através de 

textos selecionados à medida que sugerem uma possibilidade de contribuição à temática 

enfocada. O recorte temporal privilegia as possibilidades situadas entre 1938 e 2001, como 

parte de uma pesquisa mais ampla. 

 Sem pretensão de ser uma abordagem acabada, procura apenas situar as visões de 

diferentes autores que, de formas também diferentes, abordam a ocupação, formação e 

povoamento do território sulino,condição de sua delimitação territorial, considerado na 

situação de processo. 

 A análise da temática “Construção do território do Rio Grande do Sul”, nos artigos da 

Revista do IHGRGS aponta, portanto, referências sobre a ocupação, territorialização e 

formação do povo gaúcho. 

No início da história de ocupação da América, o território que hoje compõe o estado 

do Rio Grande do Sul encontrava-se sob o domínio espanhol, situação imposta pelo Tratado 

de Tordesilhas ( figura 1), o primeiro entre tantos acordos feitos entre espanhóis e lusitanos, 

que disputavam as terras e toda a riqueza que nela se encontrasse, principalmente os 

metais preciosos, que na época alimentavam as fantasias européias. 

                                                 
4 Todas as citações foram mantidas na forma original. 
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  Fonte: MENEGOTO,R.;OLIVEIRA,G. 

   Figura 1: Localização do Rio grande do Sul pelo Tratado de Tordesilhas 

Formas de ocupação 

Os escritos publicados na Revista do IHGRGS enfocando o tema, são bastante 

significativos. No período em análise, os autores que contribuem com a temática, resgatam, 

sob diversas formas, a ocupação e posse do território. Os textos oferecem a possibilidade, 

também, de explorar a temática nas suas diversas fases enfocando o início do processo de 

ocupação com os jesuítas espanhóis até a chegada dos imigrantes ao atual estado do Rio 

Grande do Sul, passando pelas investidas lusitanas que culminaram na dominação do 

território, conferindo-lhe o caráter de lusitanidade. 

As publicações contidas nas revistas no período analisado, favoreceu a analise da 

ocupação e construção do território rio-grandense sob a ótica das decorrências da atividade 

pecuária; da formação das fronteiras e estabelecimentos de limites; através da formação de 

núcleos urbanos e da colonização através de alguns grupos imigrantes. 

a) Atividade pecuária 

No inicio da ocupação do Rio Grande do Sul pela coroa espanhola, a falta de metais 

preciosos fez com que os reis da Espanha entregassem as terras aos jesuítas, sendo estes 

os primeiros a ocuparem o território gaúcho com suas reduções, justificadas pelo objetivo de 

catequizar os índios e ensinar-lhes a cultura européia, enquanto garantiam a posse da terra 

à coroa espanhola. 

 A presença dos missionários da Companhia de Jesus no território sulino, no entanto, 

não constitui propriamente uma ocupação do Rio Grande, pois como escreve Laytano 
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(...) não há nenhuma influência que perturbe sociologicamente a 

ocupação do Rio Grande pelos luso-brasileiros. Os padres da 

Companhia de Jesus que chefiaram as missões no Rio Grande não 

devem entrar, pelas mesmas razões históricas, na apreciação dos 

primeiros povoadores do continente do Rio Grande, porque quando 

falar no Rio Grande está claro que se tem em vista um Rio Grande 

português. (1945, p 270). 

A particularidade que permeia o texto de Laytano é sua visão lusitana sobre o 

território meridional. Reconhecendo a presença e o mérito de introdução do gado e da sua 

criação aos missionários jesuítas, sua análise se orienta para a presença portuguesa no 

território minimizando, inclusive a questão do interesse ou não dos portugueses sobre essas 

terras e essas atividades. 

Para o autor, o povoamento e a conquista portuguesa do Rio Grande do Sul é uma 

preocupação que se estende pelos séculos XVI, a XVIII, manifesta pelo “apressamento das 

armadas, atividade diplomática e presença de soldados e povoadores”, mostrando que esse 

território “não esteve abandonando pelos portugueses”. (1945, p.269). 

Embora os jesuítas não tenham deixado influência direta na sociedade gaúcha, como 

afirma Laytano, não se pode deixar de destacar sua presença em terras meridionais, fato 

que se dá por terem sido eles os responsáveis pelo início da formação econômica gaúcha, 

ao introduzirem o gado no sul do Brasil, o que mais tarde se tornaria a primeira grande 

riqueza sulina. 

O gado das reduções jesuíticas aumentou consideravelmente no solo gaúcho, nos 

anos decorrentes em que os missionários da Companhia de Jesus tiveram que abandonar 

suas acomodações, deixando tudo para trás, devido aos constantes ataques que as 

reduções sofreram dos bandeirantes na busca de mão-de-obra indígena, a qual já estava 

treinada pelos padres espanhóis. 

Dante de Laytano discorre sobre a origem do gado criado no Rio Grande do Sul e a 

própria criação pelos jesuítas nos aldeamentos indígenas e para alimentação destas. 

Segundo o autor, essa forma criatória não visava o comércio mas, apenas a alimentação 

dos indígenas aldeados. A carne tornou-se a base de sustento não só dos povos aldeados, 

mas de toda uma crescente população que se formava na Campanha 

O autor desenvolve seu estudo dialogando entre a história da pecuária que envolve a 

doação de sesmarias e criação do gado em diferentes tempos, e os núcleos de povoação 

que foram sendo fundados no litoral meridional do continente de São Pedro, aliando 

atividades do campo, de cidades e de quartéis. Para o autor, “o século XVIII é pois o século 
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da conquista luso-brasileira do Rio Grande do Sul, da conquista que incorporou à América 

portuguesa e transformou desertos verdes em campos de criação e lavouras, em cidades e 

quartéis.” (1945, p.271) 

Lagunenses e paulistas, brasileiros e luso-brasileiros, povoadores estancieiros, 

tropeiros que se transformaram em estancieiros, independentemente da denominação, 

ocuparam os campos e as planícies do Rio Grande, atraídos pelo sonho de fortuna. 

No solo do Rio Grande do Sul, o gado criado nas reduções, “solto” por imposição da 

desestruturação provocada pelos ataques bandeirantes; xucro, bravio ou sem dono pelas 

circunstancias de expulsão jesuítica e aprisionamento indígena, encontrou fatores naturais 

que contribuíram para sua expansão, como o relevo e a vegetação. ocupando um território 

que, segundo Duarte, “abrangia a superfície da república do Uruguai e parte do futuro 

estado do Rio Grande do Sul”.(1944 n 96 p.193), formando a “Baqueria da Costa do Mar” 

(Vacaria do Mar), ou uma intensa área coberta por uma vegetação propícia à alimentação 

bovina. 

O gado ficou solto pelos campos da Vacaria do Mar por quase cinco décadas e 

somente por volta de 1700, depois de os missionários espanhóis terem retornado às terras 

antes abandonadas e aí terem fundado a segunda fase missioneira com os “Sete Povos das 

Missões”, é que os jesuítas iniciam, então, a retirada deste gado, transportando-o para outro 

local, como se encontra nos escritos de Duarte 

...em 1709, os incansáveis missionários inacianos retiraram bovinos, 

em número de 100 mil cabeças, e, transpostos “matos mui 

espessos”, os soltaram na amplidão sertaneja, a qual deram o 

justivo topônimo de “Baqueria de los Piñares”, cujos domínios 

geográficos compreendiam o nordeste serrano riograndense e o 

planalto meridional de Santa Catarina, - Lagoa Vermelha, Vacaria, 

Bom Jesus, Cima da Serra ; São Joaquim, Lages, Canoinhas, 

Campos Novos, Curitibanos... sem contar numerosos municípios, 

formados nas zonas das matas.(1944, n 96, 193) 

A citação de Duarte sugere que o aumento considerável do gado no interior do 

território contribuiu para a expansão lusitana nas terras sulinas, o que se fez pelo comércio 

com o centro do país e a conseqüente abertura de caminhos e surgimento de povoados. 

Justamente nessa busca ao gado sulino que se concentram as investidas e ações 

portuguesas sobre o território, que vão culminar com a ocupação e sedentarização das 

terras do atual território rio-grandense. 
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O fato de o Rio Grande do Sul ter sua ocupação posterior a do restante do Brasil, 

explica-se justamente no fato da não existência de riquezas minerais em seu subsolo ou 

mesmo de uma cultura agrícola de aceitação no mercado europeu. Por outro lado, concorria 

também, como elemento a dificultar a ocupação portuguesa, o litoral retilíneo e uma costa 

de “areias brancas intransponíveis”, como foi muitas vezes referenciado em relatos. Lembre-

se que, nos quilômetros da costa marítima, há apenas um porto localizado na barra de Rio 

Grande, na Laguna do Patos. 

O gado tornou-se, então, a primeira riqueza do estado na época, então, província do 

Rio Grande, iniciando o primeiro ciclo econômico do estado. 

O “tropeirismo sulino” teve seu desenvolvimento embasado nas tropas de mulas e de 

gado, destinado ao transporte e, sobretudo, alimentação da mão-de-obra da região das 

minas tornando-se importante também, pela articulação dos estados brasileiros, sobretudo 

os estados sulinos, fazendo com que se inter-relacionassem com os demais territórios do 

Brasil, pelo comércio e pelos caminhos. 

A atividade pastoril ganhou destaque nos artigos da revista do IHGRGS por tratar a 

pecuária como fator principal e primário de ocupação e desenvolvimento da economia do 

estado. Tratam a temática pela via da atividade econômica; pela posse da terra; pela 

abertura de caminhos e, conseqüentemente, a ocupação de novas áreas do planalto, que 

estão estreitamente ligadas com atividade pecuária e também pela formação de povoados. 

A abertura de caminhos decorrente da atividade dos tropeiros influenciou de forma 

decisiva na ocupação do estado rio-grandense, ampliando os domínios e conhecidos e 

possibilitando as primeiras entradas e a posse de terras pelos portugueses, sobretudo na 

região do planalto, o que ocorreu após a abertura do caminho São Paulo -Rio Grande, em 

1728. (DUARTE,1943, n, 91/92). 

Outro caminho ligou a Depressão Central – Campos de Viamão – ao rio Pelotas - o 

novo atalho à subida da serra – atingindo o planalto catarinense. 

A importância da abertura de caminhos para a ocupação da região é evidente, 

sendo possível encontrar nos escritos da Revista do IHGRGS informações que enfocam 

principalmente os caminhos lusitanos; Ruchel destaca a riqueza de informações do mapa do 

Padre espanhol José Quiroga que, segundo o autor, era integrante da província jesuítica do 

Paraguai e em 1749 traçou o “Mapa de las Misiones de la Campañia de Jesus”, no qual 

encontram-se marcados os caminhos portugueses em terras do atual estado gaúcho. 

Conforme o autor, a abrangência do mapa é de todo o atual território rio-grandense 

e mesmo contendo dados imprecisos, traz informações importantes sobre as “mais velhas 
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estradas de tropeiros abertas pelos portugueses na primeira metade do século XVIII.” ( 

1999, n 134, p. 64), através de três caminhos diferentes. 

Outra contribuição da pecuária à ocupação do Rio Grande do Sul refere-se à 

presença dos sesmeiros . As sesmarias contribuíram para a ocupação do território rio-

grandense e garantiram a posse de terras aos lusitanos marcando o principio da 

propriedade privada lusitana no solo gaúcho. A exemplo, cita-se aqui a Sesmaria Nossa 

Senhora dos Prazeres que se localizava onde hoje está o atual município de Tapes-RS, foi 

concedida a Francisco José Cidade, em 1790, como informa Cibilis ” (1998, n 133, p. 19) 

b) Formação de Fronteiras e estabelecimento de limites 

 Ao analisar a construção do Rio Grande do Sul através da formação de fronteiras e 

estabelecimento de limites encontram-se os escritos de Goycochêa que se dedicou, em um 

de seus artigos, a discorrer sobre os tratados que fizeram as fronteiras do Rio Grande do 

Sul estarem em constante mudança. Dessa forma ora o território se fazia lusitano ora se 

fazia espanhol. (figura 2) 

Fonte: MENEGOTO,R.;OLIVEIRA,G. 

Figura 2: Configuração do território do Rio Grande do Sul pelos tratados de Madri, Santo 

Ildefonso 

e Badajós 

 15272 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Segundo o autor a delimitação, que significa formação política, é uma situação que 

sempre conviveu com o homem pois 

A cada qual, individuo ou coletividade, apetece conhecer onde 

começa e em que lugar termina a área em que é senhor, a extensão 

do que lhe pertence, o âmbito no qual possa respirar a plenos 

pulmões, sem o agravo de presença estranha.(1942, p. 57) 

Um dos primeiros tratados a que as terras sulinas foram submetidas foi o Tratado de 

Tordesilhas ( figura 1) pelo qual o atual território do Rio Grande do Sul era de domínio 

espanhol. 

Segundo Goycochêa,é com este tratado que começa a história de formação territorial 

do Brasil.(1942, p.59) O que o auto possibilita entender é que este tratado começou a se 

desgastar quando começa a serem descobertas as minas de ouro e a exploração do gado. 

Também o fato de os espanhóis terem deixado um vasto território despovoado, sendo que 

sua ocupação apenas se fazia através das missões jesuíticas. 

Gervásio Rodrigo Neves ao relatar a construção do Brasil, em um de seus artigos, 

deixa claro que a construção portuguesa do território brasileiro atendeu antes de qualquer 

coisa à “determinações ideológicas, sociais e econômicas da Idade Média na Península 

Ibérica e de sua adaptação no Mundo Novo”. (2000, p.137) 

Destacando a construção do Território gaúcho, Neves afirma que o 

Rio Grande do Sul é simultaneamente local (regional) e global na 

sua historia e na construção de seu território. 

A autonomia do Rio Grande do Sul é relativa, pois o espaço 

geográfico se constrói através das instituições criadas pelas 

necessidades da Nação e de suas relações com o global,em cada 

momento da História, como já mostrava Alexandre de Gusmão 

durante as negociações do Tratado de Madri. (2000, p.141) 

Moacyr Flores enfoca as fronteiras sulinas destacando o sentido fronteiriço entre os 

gentios e os colonizadores cristãos afirmando que esta era “mais marcante que a imprecisa 

linha de Tordesilhas”. Em relação ao Tratado de Madri, de 1750, cujos marcos se 

localizavam em pontos elevados dos divisores de água, o autor considera o nascimento de 

uma nova fronteira, estabelecida pela geopolítica. Fronteira esta caracterizada por seus 

planos de ataque e defesa do território sendo que o vizinho torna-se seu inimigo em 

potencial. (1993, p.17) 
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Por outro lado, o autor relata que o caráter geopolítico das fronteiras sulinas não foi 

suficiente para separar os povos fronteiriços, pois as populações uniram-se tanto pelo 

casamento quanto pelo compadrio. 

 c) Formação de povoados: primeiros núcleos urbanos 

Os temas que possibilitam a leitura do urbano, objetivam, basicamente, registrar o 

surgimento dos núcleos urbanos do estado, descrever sua organização física, administrativa 

e social, bem como situá-los espacialmente. 

Muitos dos importantes centros urbanos existentes no Rio Grande do Sul surgiram 

junto a acampamentos militares portugueses, que tinham o objetivo de guardar território. 

Para tanto, eram fixados em terrenos de posição estratégica, de preferência em locais 

elevados, podendo garantir não só a posse da terra como também a segurança e defesa 

contra invasores. Como exemplo temos o núcleo urbano de Rio Grande, o mais antigo 

aglomerado luso da história do estado, que surgiu com a construção do forte português 

Jesus-Maria-José, que abrigava o presídio de Rio Grande. 

O presídio constituiu-se numa forma de os portugueses garantirem a ocupação do 

território, além de exercer funções militares e administrativas, sem pretensões urbanas ao 

surgir, adquiriu as formas e funções destas em decorrência do aglomerado populacional que 

se formou no local e ao desempenho de suas atividades, que objetivavam atender não 

somente à comunidade local como também às necessidades externas, conferindo-lhe, 

assim, o status de espaço urbano. 

O forte Jesus-Maria-José surgiu em local de travessia de gado dos campos do sul da 

província em direção ao centro-norte do país, atraindo mercadores e fazendo com que a 

função comercial, característica de áreas urbanas, se firmasse frente à função militar. O 

local logo se tornou porto de embarque de produtos derivados do gado xucro proveniente 

das vacarias sulinas. A evolução demográfica e a expansão horizontal do aglomerado 

urbano de Rio Grande foram responsáveis pela atual configuração territorial da cidade. 

A cidade de Rio Grande de São Pedro do Sul, juntamente com Porto Alegre, mereceu 

destaque na observação e nos registros do viajante francês Saint-Hilaire nas primeiras 

décadas do século XIX. 

A Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Estreito do Norte de Rio Grande de 

São Pedro, com 2.000 almas e 127 casas, distribuídas em ruas desiguais paralelas ao 

canal, existia na época em resposta ao intenso movimento comercial praticado pela 

navegação na barra, o que acarretou o enriquecimento de boa parte dos seus moradores. 
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Sobre Porto Alegre, a percepção de Saint-Hilaire foi a de uma cidade nova, revelada 

pela grande quantidade de casas em construção e pela presença da alfândega, que atraia 

embarcações e mercadorias, além do estabelecimento de ricos comerciantes. O francês 

destaca a localização da capital situada numa posição aprazível, sobre uma colina na 

península que avança para a laguna dos Patos. A igreja das Dores no alto da colina; os 

edifícios destinados à administração do governo e um hospital bem localizado em local 

arejado e afastado. 

Saint-Hilaire também aponta no urbano de Rio Grande e de Porto Alegre a existência 

de casebres miseráveis, dispostos ao longo de ruas estreitas e malcuidadas, sem 

calçamento, onde moradores pobres se dedicavam a um pequeno comércio de venda de 

legumes e verduras. Essas casas contrastavam com as bem cuidadas ao longo de ruas 

movimentadas e habitadas por moradores que exploravam um comércio enriquecedor. 

Na sustentação de Paulo Xavier, a origem urbana de Porto Alegre data de 1752 e está 

relacionada ao arranchamento de paulistas da tropa de Cristóvão Pereira em terras de 

Jerônimo de Ornelas, às margens do rio Viamão, aos quais se juntaram os casais açorianos 

e madeirenses chegados à Ilha de Santa Catarina com destino às missões (1975, p. 110). 

Riograndino da Costa e Silva, na passagem do bicentenário de Porto Alegre, retomou 

o contexto da ocupação e início do povoado e fez uma comparação com a “grande 

metrópole” atual (1974). O autor refere-se à “prodigiosa evolução do pequeno aglomerado 

dos meados do século XVIII até a portentosa metrópole dos nossos dias” (1975, p. 68), 

caracterizada por impulsionar atividades de ordem diversa, cuja atuação se verifica no 

âmbito local e também sobre o estado e estados próximos. 

Em diversas passagens da revista está presente o registro de aglomerados de casas, 

chamados “vilas” ou “povoados”, associados à presença da Igreja, o que marcou muito 

significativamente o início da urbanização do Rio Grande do Sul – o marco da religiosidade 

que se alia ao do militarismo. 

 Pode-se citar a fundação de Torres, onde, para Ruschel, o surgimento de uma 

guarnição militar não foi suficiente para fazer surgir o aglomerado urbano, o que só 

aconteceria anos mais tarde com a instalação de uma capela (1995 p. 17 - 24). 

Outro exemplo é um relato feito por Saint-Hilaire nas primeiras décadas de 1800, que 

menciona a Vila de Mostardas, descrevendo-a como sede de uma paróquia com 1500 

habitantes e mais ou menos 40 casas, dispostas numa rua curta e larga em cuja 

extremidade se localizava a igreja. 

Continuando, a título de exemplificação, pode-se recorrer a um artigo de João Belém 

(1925, p. 219) sobre “Campestre de Santo Antão”, que, segundo o autor, surgiu em 1848 
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com a criação de uma capela em homenagem a Santo Antão e se desenvolveu em torno de 

crenças e práticas religiosas. 

A origem de Rio Pardo evoca as forças de demarcação de fronteiras das missões 

ocupadas por jesuítas com suas aldeias de índios, constituindo-se, além de um posto militar, 

no maior entreposto comercial que abastecia as cidades do norte e do oeste do estado, 

chegando a rivalizar com Porto Alegre. A construção de armazéns e quartéis protegidos por 

um forte assegurou a posição estratégica do local, colocando-a em vantagem sobre os 

índios comandados por Sepé Tiaraju. 

Essas situações ganham apoio na manifestação de Xavier quando relata que, 

 no Rio Grande do Sul, são inúmeros os casos de acampamento 

militar ser origem de uma cidade. O nosso mais antigo núcleo 

urbano – o Rio Grande – provém da criação, 1737, de um posto 

militar (presídio). Bagé, Alegrete, Jaguarão são outros exemplos de 

cidades nascidas à sombra de acampamentos militares provisórios: 

Santa Maria nasceu do acampamento da Comissão Demarcadora 

dos Limites determinados pelo Tratado de Santo Ildefonso (1777), 

lembrado até hoje pela rua do Acampamento. Viamão, Cachoeira e 

São Sepé decorrem de fundação de capelas (1975, p. 106). 

Recorrer aos artigos sobre urbanização na revista do IHGRGS permite verificar que, 

em diversas passagens esse tema está presente e, quase que invariavelmente, limitam-se à 

localização, situação e descrição dos povoados ou vilas. De maneira geral, abordam o 

surgimento das cidades gaúchas por fortes militares ou por instalação de capelas, 

evidenciando o interesse que os povoadores portugueses demonstravam em relação à 

segurança e à conquista de territórios, bem como à divulgação e vivência do cristianismo. 

Se, na origem, não se fez presente a existência de uma capela, no mínimo, a denominação 

religiosa participa da constituição das vilas. 

Paralelamente, não se pode ignorar a importância comercial, que, isoladamente ou 

aliada a outros motivos teve também um papel determinante, o que se verificou em relação 

ao comércio do gado e às importações e exportações através da navegação, mantidas pelo 

porto de Viamão e pelo de Rio Grande, em especial. Sem dúvida, Porto Alegre e Rio Grande 

foram “os urbanos” que mais tiveram atenção. 

Por outro lado, constata-se, nas observações de Saint-Hilaire, a presença de uma 

segregação espacial e social posta à mostra tanto em Rio Grande como em Porto Alegre na 

ocupação do espaço e na divisão do trabalho, situação que acompanha os núcleos urbanos 

desde seu surgimento. 
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d) Ocupação pelos povos imigrantes 

A abordagem sobre a ocupação rio-grandense via imigrantes, no período analisado, 

aparece com maior freqüência os artigos que tratam da imigração judaica e açoriana, sem 

desprezar as imigrações alemã e italiana, abordando com ênfase em períodos anteriores. 

Macedo foi um dos autores do IHGRGS que se dedicou à abordagem da migração, 

escrevendo sobre os açorianos em terras do Rio Grande do Sul enfocando que a 

contribuição desses imigrantes para a cultura rio-grandense, (1999, n.134). Deve-se ter 

presente, também que são responsáveis pela proeza de tornar o Rio Grande do Sul no 

maior produtor de trigo na primeira década do século XIX. 

Na história da construção do Rio Grande do Sul, foram os imigrantes que mais 

contribuíram para a fixação das fronteiras rio-grandenses, delineando o atual território 

gaúcho, no entendimento de Macedo. 

 Após o obstáculo imposto pelo tratado de Tordesilhas, impedindo assim que os 

imigrantes penetrassem além do “Meridiano da Ilha de Santa Catarina”, na primeira 

investida açoriana no século XVII, o Tratado de Madri, de 1750, possibilitou a idéia de os 

portugueses povoarem as terras das missões com imigrantes provenientes do Açores. A 

não concretização do Tratado de Madri impediu a ocupação das terras prometidas nas 

regiões das missões, fixando-os nas proximidades do porto de Viamão. 

Ao discorrer sobre o tema, Macedo cogita a falta de interesse do então rei português 

D. João V em relação à migração dos povos que se propunham povoar a colônia 

responsável por alimentar os interesses europeus da época, que estavam voltados para a 

exploração do ouro, no caso a colônia Brasil, o que justifica a falta de recursos financeiros 

para a colonização dos imigrantes açorianos e explica as dificuldades iniciais enfrentadas 

durante a fixação no Novo Mundo.(1999, p. 122). Para o autor, melhor sorte tiveram os 

colonos alemães e italianos no século seguinte. 

Alves aborda a colonização do Rio Grande do Sul interpretando o olhar da poetiza 

belga Marie Vanlangendock, que esteve no estado entre os anos de 1857 e 1860. 

 Nos seus escritos, está expressa a idéia de que a poetiza concentrou sua 

observação no processo de colonização européia, que se encontrava em fase de construção 

no Rio Grande do Sul, com especial destaque para os alemães e holandeses, cogitando a 

possibilidade de uma leva de migrantes belgas, os quais, dizia a poetiza,“teriam muito a 

contribuir com o progresso tanto do estado gaúcho quanto da própria Bélgica.” (1999, p 112) 

A descrição de Marie Vanlangendock refere-se, às estruturas e à política de 

colonização empregadas na época, expondo o cotidiano do processo colonizador desde a 
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saída dos colonos do território europeu até a sua luta diária no solo gaúcho, abordando 

aspectos positivos e negativos que presenciou durante sua viagem pelas colônias de 

imigrantes no estado do Rio Grande do Sul, 

 Ao continuar a análise dos escritos de Alves, observa-se que a poetiza belga faz 

severas críticas sobre o tratamento dispensado aos imigrantes holandeses que chegavam 

ao Rio Grande do Sul, para quem esses colonos eram iludidos com falsas promessas de 

propagandas enganosas dos agentes de colonização holandesa. Levados a abandonar sua 

terra natal em busca de riqueza fácil no território brasileiro, mais especificamente o estado 

sulino, aqui chegarem se deparavam com uma serie de obstáculos para a conquista dos 

seus objetivos. 

A mesma crítica envolvendo situação de saída da Europa, instalação no Rio Grande 

do Sul, condições do grupo imigrante, estende-se também aos imigrantes de origem alemã, 

nos relatos referenciados por Alves. 

 Quanto às condições oferecidas pela nação brasileira aos colonos europeus, o autor 

relata que na visão da escritora belga, o Brasil era o país que oferecia condições e 

vantagens comparadas às oferecidas por outros países e que os colonos que para cá se 

dirigissem gozavam de proteção eficaz e real por parte do governo enquanto destaca a 

perspectiva de aquisição de terras. 

 Ruschel foi outro escritor que se dedicou a imigração, escrevendo sobre os alemães 

no Rio Grande do Sul. Relata o assentamento na colônia de Torres com base nas 

informações encontradas em documentação composta por cartas escritas por José Feliciano 

Fernandes Pinheiro, destinadas à Corte ( Ministério das Relações Exteriores) no ano de 

1824. em áreas de terras devolutas. 

A referida documentação mostra “as vantagens em assentamentos alemães nas 

margens meridional do Mampituba” beirando uma estrada ( possivelmente em construção) 

ligando o Presídio das Torres”, e os campos de Cima da Serra” à Província de Santa 

Catarina para onde exportam seus produtos.(1998, p. 128). 

 Ao proceder o assentamento dos alemães, Ruschel atenta para o critério religioso na 

localização dos imigrantes procurando atender à crença religiosa (católicas e evangélicas) e 

às particularidades e interesses de cada uma 

O fato deixa entender, que o fator crença religiosa foi, na época, bastante considerado e de 

repercussão na distribuição dos lotes. (1998, p. 130/131). 

 Quanto ao assentamento dos alemães protestantes o autor relata que após 

demarcar os lotes de terras foi realizado o sorteio dos mesmos, pois em junho de 1827 o 
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Ten-cor Soares encontrou as “primeiras trinta famílias de imigrantes” evangélicos que 

estavam a caminho do assentamento. 

 Sobre a colonização judaica em território rio-grandense encontramos nos relatos de 

Copstein a afirmação de que a contribuição destes imigrantes, que aqui chegaram a partir 

de 1904, ao desenvolvimento do estado foi bastante notável, não pelo número de imigrantes 

que foi pouco expressivo se comparado com outros grupos de colonizadores que aqui se 

fixaram, Conforme o autor, a contribuição desse grupo na formação da sociedade.deu-se 

aos judeus que aqui chegaram no início do século XX e aos que se somaram espaços de 

tempo constituindo na atualidade o “cerne do agrupamento porto-alegrense” (1994, p. 85)

 O empreendimento que visava a colonização judaica no Rio Grande do Sul era de 

responsabilidade da Jewish Colonization Association – ICA. A ICA tinha por objetivo, 

segundo Copstein, destinar os imigrantes às “lides agrícolas”, Para concretizar seus ideais 

no território rio-grandense, a companhia de colonização judaica adquiriu uma gleba de terra 

no município da santa Maria, a qual batizou como Filipson, área onde se fixaram os 

primeiros judeus que chegaram em território gaúcho; mais tarde, a companhia adquiriu mais 

terras, desta vez na região de Quatro Irmãos, seguindo a mesma finalidade. 

Copstein, não se atém ao mérito do insucesso das colônias iniciais, como foram 

concebidas. Seu objetivo é relatar a ocupação e a contribuição do grupo ao povoamento do 

Rio Grande do Sul e resgatar sua integração à sociedade urbana porto-alegrense. 

Na sociedade porto–alegrense somando o número de imigrantes desta etnia que já 

residiam na área urbana, com os imigrantes chegados da área rural ainda se fazia minoria 

da população local. 

Outro aspecto destacado é o fato de os judeus serem um grupo de características 

bem peculiares, onde dois tipos de relações se destacam. “Com os membros majoritários da 

sociedade em que se estabelecem e as com os grupos de correligionários de outras 

terras.”(1998, p.86), pondo em relevo sua dedicação às atividades comerciais e à 

importância dada à educação e a cultura. 

A título de retomada 

Ao longo da analise da produção da revista do IHGRGS, percebe-se que são muitos 

e abordados sob diferentes ângulos os escritos sobre a ocupação e povoamento do Rio 

Grande e a formação de seu território. A constatação põe em evidência o quanto foi ( e é) 

caro esse tema aos membros do IHGRGS. 

 Aliando-se essa preocupação interna aos fatos decorrentes da posição geográfica do 

estado coloca-se em relevo a circunstância de posição estratégica do Rio Grande do Sul e a 

disputa pela posse entre as nações ibéricas. 
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 Com o território consolidado as atenções se voltam para os diferentes grupos de 

imigrantes que aportaram ao estado e submetendo-se e submetendo as terras ao trabalho 

de exploração agrícola, concretizaram o seu sonho de posse. 
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