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Abstract 

The land law of 1850 transformed Brazil's economic and political formation. This law modified the land tenure 

structure and altered the rules of territorial occupation. The colonization program proposed by the imperial government 

had clear objectives, which that could easily be achieved. They served the interests of a government that needed to 

protect its borders, face the abolitionist movement and guarantee the creation of agricultural nuclei. In Rio Grande do 

Sul, a region under the Italian colonization, this policy was successful, and it made possible the achievement of the 

proposed objectives. 

Keywords: colonization program, European colonization, Italian immigration, agricultural colonization, 

territorial occupation 

La ley de tierras de 1850 transformó la formación económica y política de Brasil. Esta ley modificó la estructura de 

tenencia de la tierra y alteró las reglas de ocupación territorial. El Programa de colonización propuesto por el gobierno 

imperial tenía objetivos que se podían lograr. Sirvieron a los intereses de un gobierno que necesitaba proteger sus 

fronteras; enfrentar el movimiento abolicionista; garantizar la formación de núcleos agrícolas. En Rio Grande do Sul, 

la Región de colonización italiana, esta política tuvo éxito y logró los objetivos propuestos. 

Palabras clave: programa de colonización, colonización europea, inmigración italiana, colonización agrícola, 

ocupación territorial 

La legge sulla terra del 1850 trasformò la formazione economica e politica del Brasile. Questa legge ha 

modificato la struttura del possesso fondiario e alterato le regole di occupazione territoriale. Il Programma di 

colonizzazione proposto dall'impero aveva obiettivi chiari, che potevano essere raggiunti. Rispondevano agli 

interessi di un governo che aveva bisogno di proteggere i propri confini, affrontare il movimento abolizionista 

e garantire la formazione di nuclei agricoli. Nel Rio Grande do Sul, la Regione di colonizzazione italiana, tale 

politica ha avuto successo e ha raggiunto gli obiettivi proposti. 

Parole chiave: programma di colonizzazione, colonizzazione europea, immigrazione italiana, colonizzazione 

agricola, occupazione territoriale 

A lei de terras de 1850 transformou a formação econômica e política do Brasil. Essa lei modificou a estrutura fundiária 

e alterou as normas da ocupação territorial. O Programa de colonização proposto pelo império tinha objetivos claros e 

passíveis de serem atingidos. Atendiam aos interesses de um governo que necessitava proteger suas fronteiras, 

enfrentar o movimento abolicionista e garantir a formação de núcleos agrícolas. No Rio Grande do Sul, a Região de 

colonização italiana, essa política deu certo e atingiu os objetivos propostos.  

Palavras chave: programa de colonização, colonização europeia, imigração italiana, colonização agrícola, 

ocupação territorial 
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Introdução 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar as condições de ocupação territorial da 

Região de colonização italiana no Rio Grande do Sul por meio das diversas legislações 

editadas durante o governo imperial no século XIX. Essa região beneficiou-se da política de 

colonização e imigração, que tinha interesse em modificar o regime de terras, o regime de 

trabalho, o branqueamento da raça e o desenvolvimento de núcleos agrícolas, que pudessem 

promover o desenvolvimento econômico no Sul do Brasil. O estudo apresenta algumas 

vantagens que os imigrantes italianos tiveram no acesso à propriedade privada, e como essa 

região se beneficiou, a partir das condições que o Império ofereceu à Província de São 

Pedro do Rio Grande do Sul. A análise está dividida em duas partes: a primeira trata da 

formação dos primeiros núcleos coloniais da Região de colonização italiana
1
, e a segunda 

refere-se à inserção do imigrante na economia regional. 

É importante lembrar que a política brasileira de colonização começou de forma efetiva 

com a vinda de D. João VI para o Brasil, em 1808. Após a independência de Portugal, o 

governo imperial, sob a administração de D. Pedro I (1822-1830), e no período da regência 

(1831-1840), investiu no projeto de colonização e imigração, a fim de garantir mudanças 

substanciais na formação econômica, política e social do País. Muitos decretos foram 

editados com a intenção de promover o povoamento e a ocupação do território. Havia 

preocupação por parte do império, em ocupar áreas devolutas que pudessem proteger as 

fronteiras, por meio de um regime distinto da grande propriedade, baseado no trabalho 

livre, sem escravos, por meio de mão de obra branca estrangeira, que se adequasse aos 

interesses do Brasil.  

A Província de São Pedro do Rio Grande do Sul foi beneficiada pela política de 

colonização promovida pelo governo imperial, no século XIX. A Colônia de São Leopoldo, 

fundada em 1824, serviu de referência para a estruturação das demais colônias, cuja 

dinâmica de organização social atendia aos objetivos do programa de colonização em terras 

públicas por estrangeiros. A experiência da Colônia de São Leopoldo, nos primeiros anos 

da colonização do Rio Grande do Sul, teve influência favorável para a instalação das 

colônias agrícolas.  

                                                 
1
 Segundo Sabatini (1975), a Região colonial italiana no Rio Grande do Sul é uma ‘microrregião históri-

ca’, marcada pela presença de imigrantes italianos, a partir de 1875. A riqueza dessa pesquisa nasce do 

cruzamento de fontes históricas dos livros de registro territorial, do arquivo público da Secretaria de 

agricultura do governo do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Esse pesquisador italiano coordenou uma 

equipe de pesquisa, financiada pelo Consiglio nazionale delle ricerche italiano (Cnr), no período de 1971-

1975. Os resultados da pesquisa encontram-se disponíveis em Sabbatini (1975). A publicação traz documen-

tos acerca da instalação dos imigrantes nas áreas rurais e a formação dos centros comerciais urbanos. 
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Entretanto, «durante toda a regência (1831-1840), os resultados da imigração estrangeira 

foram reduzidos. Houve um abandono oficial do assunto em função dos graves distúrbios 

políticos que marcaram todo o período» (Cunha, 2000: 184). É importante explicitar que, 

entre 1835 a 1845, a Província foi palco de uma guerra civil, Revolução dos Farrapos, que 

desfavoreceu qualquer iniciativa do projeto de colonização. 

A partir da lei de terras em 1850, o império pretendeu resolver conflitos fundiários 

existentes no período anterior, uma vez que a lei regulamentava a propriedade da terra e 

estimulava a imigração à medida que definia as normas de assentamentos coloniais. O 

acesso à propriedade era por compra e não mais por doação. Antes dessa lei, o governo 

havia editado a lei n.514, de 28 de outubro de 1848, que concedia terras devolutas às 

províncias para a colonização, o que significava o repasse de responsabilidade de 

administração às províncias. A lei n.514 concedia a cada Província «seis léguas em quadro 

de terras devolutas (36 léguas quadradas) com destino à colonização, não podendo ter 

escravos nelas» (Herédia, 2015: 138). 

Essa lei contribui para a Carta de colonização da Província do Rio Grande do Sul, já que 

estabelece as normas e dá base à ocupação territorial na província. Define o tamanho e o 

valor do lote, as condições de pagamento, as exigências para a compra do lote, os valores 

que antecipava para a instalação dos imigrantes na terra, e as responsabilidades da 

Província quanto à demarcação e mediação das colônias
2
.  

Entretanto, foi o regulamento de 8 de maio de 1854 que definiu como seriam medidas e 

demarcadas as terras devolutas. O governo criou a Repartição geral das terras públicas, 

encarregada de promover a colonização nacional e estrangeira pelo controle de terra 

(Freitas Júnior, 1882: 41) e, nas Províncias, criou a Repartição especial das terras públicas, 

subordinada ao presidente da Província e dirigida por um delegado do diretor-geral de 

terras públicas (Ivi, 1882).  

A aprovação do decreto n.3.784 de 19 de janeiro de 1867 estimulou a imigração 

europeia na medida em que definia vantagens para a compra de terras. Entre elas, a 

                                                 
2
 Por meio da Carta de colonização da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul é possível identificar 

como o governo pretendia controlar a ocupação dos imigrantes na região. Os artigos citados a seguir são 

prova dessa intenção. 

«Art.1º - A colonização da província será feita sobre a base de venda de terras; para este fim fica o 

respectivo presidente autorizado a comprá-las nos lugares mais próprios quando neles não haja terras 

devolutas compreendidas na disposição do art.16 da lei geral n.514 de 28 de outubro de 1848; esta venda será 

feita pela forma e sob as condições seguintes: 

art.2º - O presidente da província empregará as quantias anualmente consignadas pela assembleia provincial na 

compra de terras usadas para a lavoura, as quais mandará medir, dividir e demarcar os lotes em cem mil braças 

quadradas para serem expostas à venda aos colonos, sendo o preço mínimo de cada lote 300$000. 

Art.3º - Na mediação e demarcação das colônias, o presidente da província fará reservar as terras precisas 

para estradas, portos, igrejas, cemitérios e outras servidões públicas, cuja necessidade se reconhecer» (Porto, 

1934: 164-165). 
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possibilidade de comprar a terra «num prazo de 10 anos, viagem gratuita até a colônia, 

ajuda em espécie e em material durante os primeiros tempos, assistência médica e 

religiosa» (Manfroi, 1975: 35).  

Além de fomentar o processo imigratório, o decreto previa condições especiais aos 

emigrantes de pagar a terra por meio de serviços prestados ao governo, com vistas a 

organizar o acesso às colônias, pressupondo o desmatamento, a construção de estradas e 

benefícios às colônias. É oportuno salientar que essa lei das colônias perdurou até a 

chegada dos imigrantes italianos no Nordeste do Rio Grande do Sul, quando foi decretado 

um novo regulamento que reorganizava o papel da Inspetoria geral das terras e colonização 

e definia novas normas de medição dos lotes coloniais. Tanto o regulamento de 23 de 

fevereiro de 1876 como o decreto n.7.540 de 20 de dezembro de 1879 (Herédia, 2015) 

evidenciava a preocupação do governo frente aos serviços que foram colocados, para 

encaminhar questões referentes à colonização. 

É importante esclarecer que a política de colonização continuou, mesmo com a 

proclamação da República. O projeto de colonização no período de 1889-1914 teve 

características distintas do período imperial, sendo que, após essa data, o Estado limitou a 

imigração e encerrou as pendências criadas anteriormente. Roche (1969) comenta que «às 

vésperas da primeira guerra mundial, as reservas de terras públicas, devolutas se 

esgotavam» (Roche, 1969: 117), o que significava que, a partir de 1914, não ocorreria mais 

a imigração oficial. 

 

 

1. A formação dos primeiros núcleos coloniais na Região de colonização italiana 

 

A lei de 1848 havia concedido ao governo provincial trinta e seis léguas quadradas que foram 

sendo ocupadas com a colonização alemã. Com o intuito de continuar essa obra, o governo 

provincial solicitou ao império mais terras. Em 9 de fevereiro de 1870, a Província do Rio Grande 

do Sul recebe «dois territórios de 16 léguas quadradas cada um, situados nas terras livres que se 

estendiam entre o rio Caí, os Campos de Cima da Serra e o município de Triunfo» (Manfroi, 

1975: 59). A concessão desse território possibilitou uma tentativa de ocupação da Encosta 

Superior do Nordeste da Província do Rio Grande do Sul, que se localizava entre os Campos de 

Cima da Serra e as colônias alemãs. 

As duas primeiras colônias oficiais, Conde d’Eu e Princesa D. Isabel, foram fundadas 

pelo governo provincial em meados de 1869, em homenagem à filha do imperador e a de 

seu genro. As dificuldades de ocupação desse território foram visíveis, pois poucos lotes 

foram distribuídos nessas colônias, o que fez com que o governo provincial tomasse 

medidas para subsidiar a ocupação, por meio de agentes de colonização que ficaram 

encarregados de imigrantes para aquelas terras. 
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O presidente da província, Francisco Xavier Pinto Lima, autorizou um contrato com 

«Caetano Pinto & Irmão e Holtzweissig & Cia., para introdução de 40.000 colonos 

europeus no espaço de 10 anos» (Pellanda, 1950: 39). O contrato previa a introdução de 

2.000 a 6.000 imigrantes por ano, sendo que esses imigrantes, na sua maioria, deveriam ser 

agricultores. A intenção de que essas colônias fossem núcleos agrícolas era evidente, além 

de estimular a vinda da família, já que diferenciava o pagamento do adulto ao da criança no 

recrutamento. O acordo previa que a Companhia de Caetano Pinto recebesse a cada 

imigrante 60$000 réis e 25$réis pelas crianças. Os agentes de colonização não esperavam a 

resistência dos imigrantes frente à distância dessas colônias, mesmo que não fosse o único 

motivo da dificuldade na ocupação dos lotes iniciais (Pellanda, 1950) Esse contrato nunca 

foi cumprido na sua integralidade, sendo o projeto de colonização provincial devolvido ao 

governo imperial.  

Entretanto, os lotes haviam sido demarcados e um número reduzido de colonos estava 

instalado nas localidades previstas. A partir da retomada pelo império dessas ocupações, foram 

criadas mais duas colônias: a Colônia Fundos de Nova Palmira e a Colônia Silveira Martins. A 

Colônia Fundos de Nova Palmira, dois anos depois de sua fundação, foi ‘batizada’ de Colônia 

Caxias e também conhecida como Campo dos Bugres. Compreendia «um território de 17 

léguas quadradas, situada entre os Campos de Cima da Serra ao Norte e as colônias de Nova 

Petrópolis, Picada Feliz, ao Sul» (Manfroi, 1975: 71). Alguns anos mais tarde, essas colônias se 

emancipam do sistema colonial, tornando-se distritos de municípios autônomos. A passagem 

de distritos para municípios ocorreu ainda no século XIX. A emancipação da Colônia Caxias, 

Conde d’Eu e Princesa Isabel do regime colonial ocorreu em 1884, e Silveira Martins em 1882 

(Manfroi, 1975). 

O nascimento dessas colônias segue as orientações estabelecidas na Carta de 

colonização, atendendo às normas previstas na lei de terras e nas leis complementares 

editadas pelo Império, para garantir que o projeto de colonização continuasse. As terras das 

colônias eram divididas em léguas quadradas, e cada légua quadrada em linhas, e as linhas 

em lotes rurais. Quem fazia a divisão dos lotes era a Inspetoria de terras, responsável pela 

medição dos lotes. As linhas tiveram um papel fundamental de estruturar o povoamento, 

uma vez que as atividades econômicas aconteciam na linha e, nem sempre, tinham 

características semelhantes. Os lotes mediam entre 22 a 25 hectares, o que comprovava a 

diferença das condições oferecidas à ocupação alemã, para a qual os lotes iniciais eram 

«160.000 braças quadradas, ou seja, de 77 hectares» (Roche, 1969: 321).  

Quando os imigrantes italianos chegavam à Província, eram hospedados no barracão até 

se deslocarem para seus lotes definitivos. Nem sempre a entrega dos lotes era feita 

rapidamente. O barracão, ou a chamada hospedaria, era de responsabilidade da Diretoria da 

colônia. O imigrante, quando recebia o lote, ficava encarregado da sua organização, o que 

envolvia o desmatamento do lote, a construção da casa e o uso do terreno. 
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Para entender o tipo de colonização que ocorreu nas colônias italianas, é fundamental 

identificar as características do grupo migratório que ocupou esta região. A descrição de 

seu perfil colabora para a compreensão dos elementos que marcaram essa ocupação, em 

que a diferencia das demais. Dos grupos predominantes, os imigrantes italianos, provinham 

das Regiões da Lombardia, do Vêneto e do Piemonte.  

As primeiras levas foram marcadas pela presença de agricultores que partiram do seu 

País de origem, em busca de um futuro que lhes garantisse sobrevivência. Fugiam da crise 

agrária que assolava a Itália recém-unificada. Até 1861, a Itália era constituída por vários 

reinos e ducados e muitos emigrantes, quando deixaram aquele País, não carregavam 

consigo uma identidade nacional, mas marcas regionais, sustentadas em valores culturais de 

sua região de proveniência, cujos símbolos haviam sido construídos pela comunidade local 

e pela paróquia. E para esses emigrantes a pequena pátria era o povoado de origem. Então 

muitos emigrantes, quando chegaram ao Brasil, falavam idiomas distintos, hábitos e 

costumes próprios e como estrangeiros se identificavam pelo lugar de partida. 

As zonas de proveniência dos emigrantes eram diferenciadas por situações geográficas, 

climáticas, econômicas, políticas e culturais. A Itália ainda não havia feito a passagem para 

o capitalismo industrial, e os efeitos da Revolução Industrial não haviam afetado o País. A 

grande industrialização ocorreu, praticamente, no final do século XIX e no começo do 

século XX. No período da grande emigração, a Itália se destacava pela economia agrária, e 

a população que partiu do continente europeu trouxe práticas culturais próprias. Aqueles 

que viviam nas montanhas tinham hábitos distintos dos que provinham das zonas de vales e 

de planícies. Entretanto, tinham um sentimento em comum, que se manifestava no desejo 

de vencer e de se tornar pequenos proprietários. Também estavam unidos por um 

sentimento religioso, uma vez que a maioria desse grupo étnico era católica, e carregava 

consigo uma formação espiritual que foi elemento identitário, na construção dessas 

comunidades de imigrantes italianos.  

Prova disso é que em cada travessão era construída uma ‘capela’ que passa a ser um 

canal de convergência entre os imigrantes e de união entre a vizinhança. De acordo com 

Azevedo, «essa vizinhança rural vem a ser uma experiência inteiramente nova de 

agrupamento espacial, de adaptação ecológica, de relacionamento social para os imigrantes 

habituados na Itália à existência em pequenos burgos» (1975: 185). 

Os imigrantes vivenciaram uma experiência distinta daquela do lugar de origem, pelo 

fato de terem acesso à propriedade privada e serem considerados iguais perante o governo 

brasileiro, sem distinções de classe e acesso a todos os serviços previstos em lei. Nessa 

condição, Azevedo afirma que, nas colônias italianas, o «imigrante ressocializa-se como 

proprietário e convive com iguais, numa sociedade homogeneamente estruturada e sem 

classes, de pequenos agricultores» (Ibidem).  

Essa condição de acesso à propriedade que o Brasil oferecia aos emigrantes foi o motivo 

da escolha do País de destino. Tinham ciência de que jamais se tornariam proprietários na 
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terra de origem e sabiam o que a terra poderia lhes oferecer de benefício, incluindo a 

possibilidade de ascensão social. Os imigrantes italianos tinham experiência de migração 

bastante consolidada. Estavam habituados a emigrar para Países vizinhos, em busca de 

trabalho. Dessa forma, a emigração temporária fazia parte da cultura daquela população 

que, para sobreviver, era obrigada a se deslocar em busca de recursos para o sustento 

familiar. A imigração temporária não era para Países longínquos, o que implicava que 

retornavam sempre ao País de origem. Inclusive, nas estatísticas italianas, referentes ao 

período da grande emigração, a emigração temporária é comparada à emigração 

permanente. Entretanto a emigração transoceânica é distinta, pois implicava em custos de 

deslocamento e mudança de hábitos, o que na emigração temporária não ocorria. 

Entretanto, não vieram apenas agricultores para o Sul do Brasil. Constata-se que muitos 

artesãos também adquiriram terras e se destacaram na economia das colônias; tendo na sede 

dos principais núcleos coloniais, negócios e serviços que influenciaram o desenvolvimento 

econômico.  

É o caso da Colônia Caxias que, em 1878, pouco tempo depois de sua fundação, já dispunha 

de «dez casas de secos e molhados, duas carpintarias, duas ferrarias, duas sapatarias, um 

alfaiate, uma barbearia, um moinho a vapor na primeira légua, dois moinhos na sétima légua, 

uma na quinta légua e outro na nona légua» (Adami, 1963: 261).  

Segundo Azevedo, os imigrantes italianos que se instalaram na Colônia Caxias tinham 

uma série de habilidades artesanais que colaboraram para o incremento das atividades 

econômicas. Ressalta que, dos 243 imigrantes que possuíam lotes urbanos na Vila de 

Caxias, «havia pelo menos 37 profissões diferenciadas que incluíam alfaiates, carpinteiros, 

pedreiros, tanoeiros, ferreiros, sapateiros, marceneiros, amoladores, funileiros, seleiros, 

farmacêuticos, músicos, maquinistas» (1969: 154). 

A Colônia Caxias tornou-se o centro da colonização italiana, no Rio Grande do Sul, e 

passou a ser referência para as demais colônias. Além dos núcleos oficiais, outros núcleos 

foram criados com o intuito de instalar os imigrantes que chegavam ao Estado, dentre eles a 

colônias: Antônio Prado, Alfredo Chaves e Encantado.  

 
Na década de 1880-1890 surgem, além do rio das Antas, os núcleos coloniais irradiadores de Antônio 

Prado, Alfredo Chaves e Encantado. O primeiro tinha como área de influência as glebas compreendidas entre o 

rio da Prata e os Campos de Cima da Serra; o segundo, as terras situadas entre os rios da Prata e Carreiro; o 

último, as terras entre o rio Guaporé e rio Forqueta (Frosi e Mioranza, 1975: 46).  

 

Os mesmos autores destacam que os núcleos criados seguem os mesmos critérios dos 

núcleos anteriores, ou seja, a localização dos lotes definidos geograficamente pela 

proximidade de rios; a manutenção do número de lotes em cada linha, para garantir uma 

forma de organização social semelhante; a presença de uma capela com marca do grupo 

étnico que se instala na linha.  
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Os primeiros núcleos coloniais que formaram a Região de colonização italiana foram 

chamados de ‘colônias velhas’ e se instalaram, como já foi dito, nas áreas previstas pelo 

governo imperial. Mas seus descendentes procuraram novas terras e se expandiram para o 

Noroeste do Estado. É oportuno localizar as áreas de expansão. 

 
A expansão efetuou-se, no inicio, na periferia das antigas colônias, tomando, em seguida, direções 

cada vez mais amplas e distantes. Assim a fundação das colônias de Alfredo Chaves, Nova Prata, Nova 

Bassano, Antônio Prado, Guaporé, Encantado... marca a primeira etapa desta conquista, traçando a 

grande linha de expansão italiana: toda a região florestal situada entre os campos de Soledade, os 

campos de Vacaria até o vale do Rio Uruguai. De Guaporé e de Alfredo Chaves, a onda expansionista 

prosseguiu rumo às regiões florestais dos municípios de Passo Fundo (Casca, Vila Maria, Marau, Mato 

Castelhano, Água Santa, Tapejara, Getúlio Vargas, Erexim,) e de Lagoa Vermelha (Araça, Chimarrão, 

Forquilha, Cacique Doble, Sananduva...) (Manfroi, 1987: 178).  

 

A expansão das colônias no território rio-grandense pelo italiano mostra o valor que 

dava a terra e evidencia uma das características que foram atribuídas a esse grupo étnico 

que desbravou florestas e explorou o solo a partir do trabalho familiar, a capacidade de 

enfrentar o risco, calcada no valor ao trabalho. 

 

 

2. A inserção do imigrante na economia regional  

 

A inserção dos imigrantes italianos na economia do Estado foi rápida e estratégica. A 

colônia alemã instalada, praticamente meio século antes, tinha domínio nas atividades 

comerciais e industriais, além de estar próxima da capital do Estado. Nesse contexto, as 

colônias italianas começaram um processo inverso. Toda sua produção inicial esteve 

voltada para o mercado das próprias colônias, o que fez com que o lugar das trocas se 

concentrasse na sede principal. 

Uma das primeiras atividades econômicas foi a extrativa, que nasceu do desmatamento 

de toda a vegetação presente nos lotes rurais. Da atividade extrativa mais tarde nascem as 

serrarias que fazem o beneficiamento da madeira. Além da atividade extrativa, os 

imigrantes haviam se dedicado a culturas de sobrevivência, baseadas no sistema de rotação 

de terras. O milho foi uma das culturas privilegiadas, pelo fato de ser o alimento básico do 

colono italiano. Esse cultivo de forma contínua promoveu um esgotamento do solo, mas foi 

uma alternativa comum utilizada nas diversas colônias. 

 
O repouso do campo só era feito quando apresentava sintomas visíveis de esgotamento, 

descansando de dois a três anos, sendo plantado novamente o milho, após derrubada da capoeira. Esse 

processo apresentou, no decorrer do tempo, uma baixa fertilidade do solo, desencadeando um aumento 

no ciclo da rotação de terras e implantando alternadamente novas culturas como o centeio, a cevada, o 
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feijão, a batata doce, a cana e a mandioca. A cultura do arroz e do trigo foram freqüentes, sendo a 

cultura do arroz uma prática de verão e a do trigo, uma prática de inverno (Herédia, 2017: 61-62). 

 

Diversas culturas fizeram parte da produção agrícola que marcava as colônias italianas, 

dentre elas: trigo, milho, como culturas principais, e feijão, linho, cevada, lúpulo, 

hortaliças, frutas, nogueira, centeio, batata e oliveira como culturas secundárias. Além 

desses produtos, os colonos começaram a plantar vinhas, com intuito de fabricar o vinho. 

Em pouco tempo, esse produto passou do uso doméstico para o consumo do mercado e 

tornou-se um dos principais produtos de exportação da região. 

O pequeno produtor entregava seus produtos agrícolas para o comerciante, e este 

revendia para as demais colônias. O preço das mercadorias era definido pelo 

comerciante, responsável também pelo crédito. Com o tempo, a pequena venda tornou-

se casa comercial que, além de vender os produtos, oferecia crédito, acumulava os 

produtos e era responsável pelo comércio colonial. Além das casas comerciais, as 

colônias tinham, na sede urbana, os chamados ‘quiosques’ que eram locais de venda, 

situados na praça da vila. Nesses locais, os colonos deixavam seu excedente agrícola e 

faziam a compra do que necessitavam inclusive de manufaturados. 

As demandas que nasciam da produção agrícola estimulavam a produção de um 

artesanato especializado que incrementava a produção. Os colonos começaram a fabricar 

instrumentos agrícolas que facilitavam o trabalho com a terra, e manufaturas que 

garantissem a mobilidade entre a área rural e a sede urbana. Produziam artigos de montaria, 

selas, instrumentos para o transporte, além de materiais para o trabalho agrário, como 

enxadas, picaretas, pás e outros instrumentos utilizados na agricultura. Os artesãos que 

vieram da Itália tinham um conhecimento técnico que favoreceu o crescimento do 

artesanato e o abastecimento de necessidades básicas da colônia. Constatou-se a presença 

de pequenas oficinas, funilarias, ferrarias e serviços como marceneiros, pedreiros, 

sapateiros no atendimento de demandas das comunidades rurais.  

Um dos problemas que os imigrantes enfrentaram, para desenvolver suas atividades 

econômicas, refere-se aos meios de comunicação
3
, o que implicava precárias condições de 

transporte oferecidas. O deslocamento para as colônias era difícil e, quando chegavam a Porto 

Alegre, até o destino final, eram obrigados a usar pequenos vapores que os deixavam no meio 

do caminho. Após 10 horas de viagem, enfrentavam a parte mais difícil que era o transporte 

terrestre feito por carretas, que muitas vezes durava até três dias.  

A falta de estradas acarretou a dificuldade de transportar as mercadorias, o que afetava o 

desenvolvimento do comércio. A ferrovia foi inaugurada no Município de Caxias apenas em 

                                                 
3
 Essa dificuldade é registrada nos Boletins consulares, como uma reclamação constante dos imigrantes 

que viviam nas colônias. A distância das colônias da capital do estado e o abandono por parte das autoridades 

quanto ao que havia sido oferecido. 
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1910, o que significa que o transporte anteriormente era realizado por meio da via fluvial até São 

Sebastião do Caí e, depois, por tropas que atravessam as encostas, ligando os territórios.  

A carreta tornou-se um meio de transporte comum entre as colônias, mesmo que não 

fosse um transporte rápido e barato. Alguns italianos decidiam vender suas mercadorias 

diretamente no centro do País e inauguravam um novo trajeto para chegar a São Paulo, 

independentemente dos canais institucionalizados pelos alemães.  

É importante lembrar que o porto de Rio Grande era distante da capital da Província e 

que, na direção das colônias italianas,
4
 o transporte fluvial chegava até São João de 

Montenegro ou ao porto de São Sebastião do Caí. O translado seguinte era feito por 

carretas, que também tinham limites ao transporte de cargas pesadas. 

 

 

3. Considerações finais 

 

O sucesso da colonização no Nordeste do Rio Grande do Sul se deve à forma como ocorreu o 

processo de ocupação da terra. As exigências que o governo imperial havia estabelecido no 

Programa de Colonização foram atendidas; o regime de terra e o regime de trabalho cumpriram 

os critérios definidos na legislação. O regime da pequena propriedade, o trabalho livre, a mão de 

obra branca e estrangeira faziam parte desse projeto. Ao mesmo tempo, o governo italiano não se 

preocupava em manter sua população no País. Muitas paróquias, no Norte da Itália, foram 

responsáveis pela divulgação da política brasileira de atração de mão de obra europeia. O que 

resolvia em parte o problema do excedente da população italiana, o qual carecia de solução para 

enfrentar a crise agrária.  

É importante frisar que um dos objetivos do projeto de colonização e imigração era o 

branqueamento da população. Nesse sentido, o elemento étnico era uma característica importante 

dessa ocupação. Em relação às diversas etnias, o italiano se destacava pela bagagem que trazia do 

local de origem, onde o valor à propriedade privada, ao trabalho, à família e ao espírito religioso 

era comum. A união desses valores culturais fez a diferença na ocupação e na formação desse 

território que, em pouco tempo, se desenvolveu.  

Essa preferência do governo brasileiro pelo italiano aparece no registro de um dos boletins 

consulares, redigido por Brichanteau (1893), agente consular em Porto Alegre, quando o 

diplomata relata que «o colono italiano nos primeiros tempos não inspirava muita confiança e 

sofreu injustiças da parte das autoridades brasileiras; hoje ao contrário é considerado o melhor 

                                                 
4
 Em Boletim consular, escrito por Enrico Perrod em 1883, o cônsul de Porto Alegre relata sua viagem às colônias 

Conde d’Eu e Princesa D. Isabel. Sua viagem começa no dia 28 de dezembro de 1882, quando «embarca sobre o S. 

Jean, um dos pequenos vapores que faz o serviço dos rios, remonta ao rio Caí até São João de Montenegro, primeira 

saída e centro de comunicação para as numerosas colônias Marota, Santa Maria da Soledade, Conde d’Eu e Dona 

Isabel, e os campos pastoris de Vacaria» (Perrod, 1883: 137-138). O relato comprova as dificuldades que os imigrantes 

passavam, em relação ao transporte e à vida nas colônias (Ivi: .297-298). 
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para a agricultura» (Brichanteau, 2016: 175) O registro realça que o governo brasileiro, ao 

comparar as ações de imigrantes europeus, destaca atributos dos italianos como benéficos, 

comprovados no rápido desenvolvimento da colônia italiana. 

A agricultura de subsistência é uma das características de toda a região, e o excedente agrícola 

gerado nos lotes coloniais foi o responsável pelo recurso monetário que contribui para a 

manutenção da pequena propriedade. O trabalho na terra pela mão de obra familiar foi uma 

característica dessa ocupação. Algumas culturas se destacam e tornam-se produtos de exportação 

para os mercados do centro do País. Um desses produtos é o vinho que, no começo do século 

XX, já era vendido no mercado de São Paulo.  

A colônia italiana desenvolvia um amplo comércio na região e, dessa acumulação, nasceu a 

indústria, resultado de demandas especializadas da própria região. A presença de serrarias, 

moinhos, tecelagens, oficinas de fundição, de conservas de alimentos; da produção de bebidas, 

incluindo o vinho é prova da presença de uma forte vocação artesanal, aliada ao trabalho agrícola 

e ao beneficiamento de seus produtos. Um dos aspectos essenciais do sucesso da colonização 

italiana foi o acesso à terra e a possibilidade de o emigrante se tornar proprietário. Essa condição 

também foi motivo para que o emigrante permanecesse no Brasil e não retornasse ao lugar de 

partida. Tinham um compromisso de enviar recursos financeiros aos familiares que haviam 

permanecido na Itália.  

As características da Região de colonização italiana no Sul do Brasil foram importantes para 

definirem nesse grupo étnico um sentimento de identidade de italiano, que não nasceu na terra de 

origem, mas foi sendo construído no Brasil pelos que emigraram. Essa italianidade que os uniu e 

os caracteriza é um sentimento que resultou da experiência migratória. 
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