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Imigração, crescimento demográfico e formação da malha municipal do Rio 

Grande do Sul, 1872-2020 

Hervé Théry
*

Abstract 

In the last 150 years, Rio Grande do Sul has grown from half a million inhabitants to eleven million, and the 

number of its municipalities rose from 30 to almost 500. This increase is mainly due to an influx of German and 

Italian migrants who gave origin to new regions, characterized  by their social and cultural traditions. 
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En los últimos 150 años, Rio Grande do Sul ha pasado de medio millón de habitantes a once millones, y el 

número de sus municipios de treinta a casi 500. Este aumento se debe principalmente a la afluencia de 

inmigrantes alemanes e italianos que crearon nuevas regiones marcadas por su patrimonio cultural. 

Palabras clave: inmigración, crecimiento poblacional, cultura, viñedos, turismo 

Negli ultimi 150 anni il Rio Grande do Sul è passato da mezzo milione a undici milioni di abitanti e il numero 

dei suoi comuni da trenta a quasi 500. Questa significativa crescita è da attribuirsi principalmente all'afflusso 

di migranti tedeschi e italiani che, a partire dalla fine dell'Ottocento, hanno creato nuove regioni marcandole 

con le loro tradizioni socio-culturali. 

Parole chiave: immigrazione, crescita demografica, cultura, vigneti, turismo  

Nos últimos 150 anos, o Rio Grande do Sul cresceu de meio milhão de habitantes para onze milhões, e o 

número de seus municípios de trinta para quase 500. Esse aumento se deve principalmente ao influxo de 

migrantes alemães e italianos que criaram novas regiões marcadas por suas heranças culturais. 

Palavras chave: imigração, crescimento populacional, cultura, vinhedos, turismo 

Introdução 

Em 150 anos a população do Rio Grande do Sul passou de menos de meio milhão de

habitantes a onze milhões e meio, e o número de municípios que o compõem de trinta para 

quase de 500. Este aumento se deve em grande parte ao influxo de migrantes alemães e 

italianos que se estabeleceram em partes do território do Estado até então pouco ocupadas e 

as tornaram regiões muito marcadas por suas heranças culturais. 
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Depois de observar a evolução da malha municipal e da população (com o caso 

específico do censo de 1872 (Ibge, 2011) examinaremos a contribuição do contexto natural 

na formação das regiões setentrionais, muito marcadas pelo influxo de imigrantes alemães e 

italianos. A segunda fez da Serra Gaúcha a primeira região vinícola brasileira, enquanto o 

patrimônio cultural da primeira foi aproveitado para fazer da região de Gramado – um tanto 

abusivamente – uma região turística. 

 

 

1. Evolução da malha municipal e da população 

 

A evolução da distribuição espacial da população no território gaúcho atesta a força do 

processo de colonização e de seus efeitos na formação da malha municipal, direta e 

indiretamente associada ao crescimento demográfico e das atividades econômicas. 

Podemos acompanhar esse crescimento, e o da população que o está subjacente porque, 

entre os muitos recursos oferecidos pelo Instituto brasileiro de geografia estatística (Ibge) 

úteis a quem se interessa pelas disparidades e dinâmicas do território brasileiro, está uma 

publicação sobre a evolução da rede municipal e da população do País de 1872 a 2010 

(Ibge, 2011). Publicado originalmente em papel em 2011, passou a ser disponibilizado 

online, em formato eletrônico (em pdf) e sobretudo em formato digital (tabela Excel do 

número de habitantes por município e rede municipal, em formato shp), o que permite, 

portanto, produzir mapas detalhados de cada um dos censos e tendências intercensitários. 

A introdução explica que a publicação incorpora informações sobre o processo de 

divisão do território em municípios e Estados, combinado com a evolução da população 

brasileira. Contém (em formato shp) as malhas territoriais dessas duas escalas desde 1872, 

data o primeiro censo, ainda no período imperial, e ao longo do século XX, para os anos 

1900, 1911, 1920, 1933, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. Para 1872, 

1900 e 1920, existem apenas o valor total da população, mas a partir de 1940, quando o 

Ibge passou a coletar as estatísticas oficiais do País, uma distinção é feita entre a população 

total, urbana e rural. 

O crescimento geral do Estado tem sido espetacular, de menos de meio milhão de 

habitantes no primeiro censo moderno, em 1872, a mais de dez e meio, em 2010, o último 

realizado (o censo de 2020 tendo sido adiado) (Tabela 1). O crescimento da capital, Porto 

Alegre chama a atenção, mas é preciso destacar também que municípios que não existiam 

no primeiro censo passaram a fazer parte dos principais do Estado, como Caxias do Sul e 

Novo Hamburgo. O primeiro foi criado para receber migrantes italianos e o segundo, como 

o nome sugere, por imigrantes alemães. 
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Tabela 1 - Crescimento da população por 1.000 pessoas  

 

 1872 1900 1940 2010 

     

Rio Grande do Sul 435 1 149 3 321 10 694 

     

Porto Alegre 44 74 272 1 409 

Caxias do Sul  25 40 436 

Pelotas 21 45 105 328 

Canoas   18 324 

Santa Maria 8 30 76 261 

Gravataí  13 23 256 

Viamão  11 17 239 

Novo Hamburgo   19 239 

São Leopoldo 31 29 52 214 

Rio Grande 21 29 61 197 

Alvorada    196 

Passo Fundo 17 21 80 185 

Sapucaia do Sul    131 

Uruguaiana 7 23 35 125 

Santa Cruz do Sul  23 55 118 

 

Fonte: Ibge, 2011. 
 

A comparação dos mapas (Figura 1) que representam as malhas comunais na primeira e 

última data da série já é instrutiva: sem saber nada sobre o número de habitantes, percebe-se 

que deve ter aumentado consideravelmente observando a multiplicação do número de 

municípios e a redução de seu tamanho (porque foram formados a partir do desmembramento 

de unidades previamente existentes), à medida que a população aumentava: enquanto a 

província imperial de 1872 tinha apenas 28 municípios, o Estado tinha 66 em 1940, 88 em 

1940 e 497 em 2010. 
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Figura 1 - Malha municipal em 1782, 1900, 1940 e 2010 

 
Fonte: Ibge, https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html, acessado em 15 novembro 2020. 

 

Como se distribuía a população entre esses municípios, antigos ou recém-criados? A 

disponibilização pelo Ibge das malhas cartográficas e dos dados demográficos para cada um 

dos censos permite a construção de mapas da situação em cada um deles, dos quais 

escolhemos para a Figura 2 os dos anos 1872, 1900, 1940 e 2010. 

 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html
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Figura 2 - População municipal em 1872, 1900, 1940 e 2010 

 

 
 

Fonte: Ibge, https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html, acessado em 15 novembro 2020. 

 

A Figura 3, que acumula a população nas mesmas datas extremas e com dois intermediários 

para 1920 e 1960, dá uma representação sintética do processo. Os círculos que representam a 

população em cada data se sobrepõem e formam como os anéis de crescimento de uma árvore. 

Alguns municípios crescem de forma constante, como Porto Alegre, outros surgem tardiamente, 

como os do extremo Norte do Estado que só são visíveis a partir de 1960, pois não existiam em 

1872 e 1920. Para muitos deles a sua a população diminuiu depois, pela criação de outros 

municípios ao seu redor, indicados pelos pequenos círculos de cor vermelha escura. 

 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html
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Figura 3 - Representação sintética da população municipal em 1782, 1920, 1960 e 2010 

 

 
 

Fonte: Ibge, https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html e Censos demográficos, 

acessado em 15 novembro 2020; elaborado pelo autor, 2020. 

 

Outro fenômeno marcante é a urbanização progressiva (Tabela 2), com a proporção de 

moradores urbanos aumentando em todo o Estado de 31 para 84% entre 1940 e 2010, e 

muito mais nos principais municípios, por exemplo de 6 a 98% em Novo Hamburgo. 

 
Tabela 2 - População rural e urbana em 1940 e 2010 por 1.000 pessoas 

 

   1940    Rural Urbana          %      2010    Rural Urbana          % 

Rio Grande do Sul 3 321 2 286 1 034 31 10 694 1 568 9 026 84 

         

Porto Alegre 272 9 263 3 1409  1409 100 

Caxias do Sul 40 20 20 51 436 16 419 96 

Pelotas 105 38 66 63 328 22 306 93 

Canoas 18 6 12 68 324  324 100 

Santa Maria 76 34 42 55 261 13 248 95 

Gravataí 23 20 3,1 14 256 12 243 95 

Viamão 17 15 1,8 10 239 14 225 94 

Novo Hamburgo 19 6 14 71 239 4 235 98 

 

Fonte: Ibge, 2011. 

 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html
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2. O caso específico de 1872 

 

A escravidão só foi abolida no Brasil em 1888, e o censo de 1872 (Figura 4), portanto, 

detalhou a situação dos habitantes que ainda se encontravam nessa condição, ainda legal na 

época.  

 
Figura 4 - Número de escravos em 1872 e a sua proporção na população 

 

 
 

Fonte: Ibge, 2011. 

 

Graças a esses dados, foi possível construir a Figura 4, que mostra a distribuição da população 

escrava em 1872 no Brasil. O tamanho do triângulo indica o número absoluto de escravos em 

cada município do País e a cor a proporção na população total. Ao contrário do que se diz 

geralmente, essa proporção não era mais alta na região produtora de açúcar nordestino, mas sim 

nas províncias do centro, Rio de Janeiro e São Paulo, porque aí o desenvolvimento da 

cafeicultura. permitia que seus fazendeiros comprassem escravos de plantadores de cana-de-

açúcar do Nordeste, então em crise. Notamos também as concentrações de escravos mais ao 

Norte, no Maranhão, e mais ao Sul, no Rio Grande do Sul, onde eram empregados na produção 

de carne seca nas charqueadas da campanha gaúcha (Tabela 3). 
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Tabela  3 - População total livre e escrava em 1872 por 1.000 pessoas  

 

 1872 Livres Escravos % 

Porto Alegre 44 36 68 16 

Rio Grande do Sul 435 367 68 16 

Pelotas 21 18 3,6 17 

Santa Maria 8 7 1,2 15 

São Leopoldo 31 29 1,5 5 

Rio Grande 21 17 4,3 20 

Passo Fundo 17 16 1,6 9 

Uruguaiana 7 6 0,99 13 

 

Fonte: Ibge, 2011. 

 

O principal fenômeno do crescimento demográfico do Estado é o influxo de migrantes 

europeus que se instalaram no Norte do seu território, até então pouco povoado. Para 

entender por que havia sido negligenciado e como esse local desempenhou um papel na 

formação das regiões de imigração, é necessário entender seu contexto natural. 

 

 

3. O contexto natural 

 

A sua principal componente é o relevo (Figura 5), que no caso teve um papel 

determinante, ele pode ser visualizado graças ao trabalho feito por Alessandra Souza 

(2020), que indica: 

 
A representação tridimensional é um recurso cada vez mais utilizado para aprimorar a comunicação 

visual, inclusive em produtos cartográficos. Nesse sentido, programas específicos para modelagem 3D, 

como o Blender, permitem a simulação das complexidades dos efeitos de luz e sombra, 

consequentemente contribuindo para o realismo do mapa (Souza, 2020: on-line). 

 

Segundo Jean Roche (1959), as principais características da região são dadas a ela pelas 

camadas de basaltos que recobriram os arenitos do Triássico: 

 
O Planalto faz parte do semicírculo descrito pelos rios Pelotas-Uruguai, e a escarpa arborizada da 

Serra Geral dá-lhe limites particularmente acentuados ao Sul. [...] A [aparência] maciça do conjunto, a 

monotonia das formas topográficas, o aumento da altitude média, o abaixamento das temperaturas, a 

abundância de precipitação, a formação de solos mais ou menos ricos dependendo do processo e do 

grau de decomposição da rocha no local e, finalmente, a distribuição da vegetação (Roche, 1959: on-

line, tradução do autor). 
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Figura 5 - Relevo do Rio Grande do Sul 

 

 
 

Fonte: Souza, 2020. 

 

Ele acrescentava que «os primeiros gaúchos a chamavam de Região de Cima da Serra, 

indicando como e quão isolada era do resto do Rio Grande do Sul e o planalto por muito 

tempo foi muito pouco povoado» (Ibidem). 

A depender desse relevo, que já baixa as temperaturas médias, outros elementos 

climáticos se desenvolveram em suas terras altas, ecossistemas diferentes (Figura 6) 

daqueles que ocupavam o litoral e o Sul do Estado, onde se concentrava a população. antes 

da chegada de imigrantes europeus. 
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Figura 6 - Ecossistemas do Rio Grande do Sul 

 

 
 

Fonte: Gass, Verdum e Mantelli (2014), elaboração do autor (2020). 

 

Diante da pressão espanhola, os esforços portugueses para controlar a região tinham sido 

esporádicos e ineficazes: alguns fortes costeiros, um início da colonização agrícola com 

colonos açorianos. O principal modo de ocupação continuava sendo a estancia, onde os 

gaúchos se pareciam muito com seus colegas de língua espanhola, do outro lado de uma 

fronteira mal definida, repetidamente deslocada. 

Porém, aquém da faixa dos campos típicos da campanha gaúcha, as florestas sub-

temperadas permaneciam vazias (Figura 7). O governo imperial encorajou a fixação ali de 

imigrantes europeus, italianos, alemães e secundariamente eslavos. Tratava-se não apenas 

de povoar o País, mas também de «branquear» a população: o conde de Gobineau, 

embaixador da França no Rio em 1869 e autor de Essai sur l'inégalité des races humaines 

(Ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, 1816-1882), talvez tenha influenciado o 

imperador nesse sentido.  



Visioni LatinoAmericane  

 

 

Anno XIII, Supplemento al numero 24, Gennaio 2021, Issn 2035-6633                                                                                                      129 

Na muitos casos os imigrantes chegaram por aldeias inteiras com seus artesãos, o pastor 

na liderança no caso dos alemães, e formaram áreas de assentamento homogêneas, 

imediatamente identificáveis pelo estilo dos edifícios, as culturas praticadas (a videira por 

exemplo), o aspecto geral da paisagem, composta por pequenos lotes e povoados típicos. A 

originalidade climática do Sul foi, portanto, reforçada por uma originalidade humana 

(étnica, linguística, agrária) que acrescentou uma nova ilha a um «arquipélago brasileiro» 

cada vez mais diferenciado. 

 
Figura 7 - Zonas de povoamento pelos imigrantes 

 

 
 

Fonte: Gass, Verdum e Mantelli (2014), elaboração do autor (2020). 

 

De fato, é o assentamento de migrantes europeus, italianos e alemães que deu o seu 

caráter às paisagens da Serra Gaúcha (Figura 8). 
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Figura 8 - Paisagem da Serra Gaúcha 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2009.  

 

 

4. O influxo de migrantes 

 

Foi no dia 25 de julho de 1824 que os primeiros 38 imigrantes alemães se estabeleceram 

em São Leopoldo, em terras cedidas pelo presidente da província. Nos cinquenta anos 

seguintes, entre 20.000 e 28.000 mais migraram para o Rio Grande do Sul e fundaram 

assentamentos, principalmente ao Norte e Oeste de Porto Alegre, onde formaram uma 

classe rural de pequenos proprietários e de artesãos livres. No final do século 19, mais de 

210.000 alemães haviam se estabelecido permanentemente no Brasil e mais de 350.000 na 

década de 1960. 

A imigração italiana foi posterior e, ao contrário da Alemanha, não se limitou ao Rio 

Grande do Sul. Para o Brasil como um todo representou cerca de 31 milhões de imigrantes, 

que se dispersaram nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, formando quase a metade da 

população do Estado de São Paulo e a maior da comunidade de oriundi (descendentes de 

italianos) fora da Itália. 

No Rio Grande do Sul, os italianos se estabeleceram na Serra Gaúcha, no entorno das atuais 

cidades de Garibaldi e Bento Gonçalves: essas colônias foram estabelecidas nas regiões altas, 

pois as terras baixas já estavam ocupadas por imigrantes alemães. Nessas terras começaram a 

cultivar uvas e a produzir vinho. Em 1875, o grande número de imigrantes obrigou à fundação 
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de uma nova colônia italiana, em Caxias do Sul. Também criaram em suas cidades algumas das 

indústrias mais poderosas do Brasil: Marcopolo (maior fabricante mundial de ônibus), 

Tramontina (utensílios de cozinha), Todeschini (móveis). 

Nicolas Le Brazidec (2009) destaca o caráter específico das regiões habitadas por 

imigrantes «Vários milhões de descendentes de colonos alemães, italianos e eslavos 

chegaram entre meados do século XIX e início do século XX, muitos dos quais continuam 

a falar dialetos alemães e italianos», e nota que trouxeram «na arquitetura a técnica de 

enxaimel, o luteranismo praticado em algumas comunidades aldeãs e a produção de vinho 

mais importante do Brasil» (Le Brazidec, 2009: on-line). 

Jocelyne Pérard e Olivier Jacquet (2018: on-line) acrescentam que 

 
existência de inúmeros vinhedos pergolados apoiados em plátanos no Vale dos vinhedos ilustra bem 

essa influência. A arquitetura das adegas e casas assim como a gastronomia deste vale são ainda 

marcadores desta italianidade que continua a ser celebrada hoje em dia através de eventos como as 

festas da vinha, criadas em 1931 em Caxias do Sul (Pérard, Jacquet, 2018: on-line, tradução do autor). 

 

O Rio Grande do Sul ainda é hoje a principal região vinícola do País. A produção se 

baseia na utilização de plantas híbridas americanas, mais resistentes à umidade e ao clima 

tropical, mas há quinze anos os produtores têm conseguido adaptar castas de qualidade. Ao 

lado dos vinhos de mesa que representam 90% da produção, o Rio Grande do Sul passou a 

oferecer uma produção de vinhos de melhor qualidade. 

Nas décadas de 1920 e 1930, cerca de 50 anos após a chegada dos primeiros italianos, a 

região já fornecia 95% dos vinhos brasileiros. As primeiras regulamentações do vinho 

brasileiro promulgadas em 1929 diziam respeito apenas ao Rio Grande do Sul, e foi 

somente a partir do estabelecimento do Estado Novo em 1938 que as regulamentações 

foram estendidas a todo o País. 

O estabelecimento da indicação geográfica e depois das denominações de origem no 

Brasil teve início com a criação, em 1995, da Aprovale, associação de produtores de vinhos 

finos do Vale dos vinhedos (Figura 9), cujo objetivo inicial era criar uma indicação 

geográfica para vinhos do Vale. Em 2005, deu início a um projeto de reconhecimento a 

uma Denominação de origem, inscrito no Instituto nacional da propriedade industrial do 

Brasil em 2010.  

Segundo J. Pérard e O. Jacquet (2018) 

 
o Vale dos vinhedos abriga hoje 31 propriedades cooperativas e adegas. Em 2009, os vinhedos da 

região produziram 6,2 milhões de litros de vinho, ou 8,3 milhões de garrafas […] Além de uma 

produção reconhecida por uma denominação, a região conseguiu, com base na sua identidade italiana, 

desenvolver um promissor enoturismo. Cerca de 182.229 turistas visitaram a região em 2009 – 

proporcionando 25% da receita dos vinhedos e gerando lucros para todos os atores econômicos da 

região (Pérard, Jacquet, 2018: on-line, tradução do autor). 
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Sébastien Lapaque (2019) descreve o papel dos imigrantes italianos na transformação da 

região. 

 
São imigrantes italianos do Tirol do Sul, Trentino e Veneto, radicados na região desde 1875, que 

abriram e pavimentaram estradas de terra, construíram casas e plantaram vinhas. Eles introduziram 

notavelmente as uvas trebbiano, peverella e teroldego. Trebbiano é uma uva resistente a doenças que 

se saiu muito bem nas áreas montanhosas do Norte da Itália. Toda a história da viticultura em Bento 

Gonçalves, desde o início, foi uma questão de adaptação a um clima úmido, muitas vezes com 

maturação tardia. Bento Gonçalves, cidade referência no enoturismo e capital da vinha brasileira, que 

possui cerca de 90 mil hectares de vinhas, contra 225 mil da Argentina e 214 mil do Chile e 85% do 

vinho nacional é produzido na Serra Gaúcha (Lapaque, 2019: on-line, tradução do autor). 

 

O progresso da viticultura gaúcha e evidenciado pela chegada de uma viticultura mais 

exigente, desta vez francesa: 

 
Sucursal do grupo de luxo francês Lvmh (que também possui uma bodega argentina em Mendoza, 

no sopé da cordilheira dos Andes), a Chandon do Brasil está instalada desde 1973 na cidade vizinha de 

Garibaldi, onde suas adegas são dedicadas à produção de vinhos espumantes. (Lapaque, 2019: on-line, 

tradução do autor). 

 
Figura 9 - Vale dos vinhedos 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2012. 
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Mais recentemente, a Serra Gaúcha assistiu ao desenvolvimento de outras atividades 

econômicas, que também estão vinculadas à valorização do patrimônio europeu trazido 

pelos migrantes, ainda que de forma um tanto indireta. 

 

 

5. Uma germanidade imaginária 

 

A região da Serra Gaúcha tem uma especificidade, seu clima que combina altitude e alta 

latitude (relativamente ao resto do País) e a torna a região mais fria do Brasil, onde pode até 

nevar no inverno. Essa peculiaridade tem sido explorada para torná-la uma mais valia 

graças a uma arquitetura «alpinizada» (Figura 10) feita de chalés floridos e arrumados que 

atraem turistas de todo o Brasil, que vêm, principalmente em Gramado, provar o chocolate 

suíço e fondues. 

Nicolas Le Brazidec (2010) conta como Gramado se «germanizou». 

 
Em 1918 foi criado o primeiro hotel em Gramado, para acomodar os turistas que fugiam do calor 

de Porto Alegre, localizado 115 km mais ao Sul, na planície. Este estabelecimento era propriedade de 

um "colono" de origem italiana, assim como a maioria dos habitantes de Gramado da época. Então, em 

1930, um casal de origem alemã, João Fisch Sobrinho e Selma Gerhardt Fisch, comprou o segundo 

hotel da cidade de um compatriota de nome Weiss. Mas foi principalmente o ano de 1937 que marcou 

a virada para o desenvolvimento do turismo em Gramado. Leopoldo Rosenfeldt, filho de um imigrante 

alemão de Karlsruhe (Baden-Württemberg), instalou-se então nesta aldeia da Serra Gaúcha com a 

intenção de torná-la uma estância de férias da burguesia de Porto-Alegrense (Le Brazidec, 2010: on-

line, tradução do autor). 

 

Le Brazidec indica que o desenvolvimento do turismo na cidade assentou na vontade de 

uma empresa local que pretendia investir num novo sector e optar por uma atividade mais 

rentável, com o apoio dos atores públicos locais, em particular a prefeitura. 

Criaram infraestruturas destinadas à recepção de turistas, a rua central da cidade, ainda 

maioritariamente residencial nos anos 1970 e 1980, passou a ser o centro da vida turística 

local, que se organiza em torno de dois espaços reestruturantes: o palácio dos festivais e um 

passeio coberto e com vegetação. O centro da cidade viu sua paisagem totalmente 

perturbada pela instalação de bares, restaurantes, lojas de chocolate, butiques de luxo. 
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Figura 10 - Turismo em Gramado 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2012. 

 

A estratégia tem sido fazer de Gramado uma alternativa à oferta turística do litoral, e sua 

frequência turística agora é principalmente no inverno, atraindo turistas brasileiros para os 

quais Gramado constitui uma Europa em miniatura, uma espécie de Suíça brasileira.  

Em grande parte da cidade, o habitat original está sendo transformado. 

 
Essas casas parecem ter saído diretamente do mundo de Heidi. Há cada vez mais chalés com 

telhados inclinados para tirar a neve, cuja camada raramente ultrapassa alguns centímetros, quando os 

flocos de neve estão presentes, o que está longe de acontecer todos os anos. Assistimos, portanto, a 

uma instrumentalização da componente étnica regional, muito mais complexa do é apresentada. O 

exemplo da reforma sofrida pelo cinema Embaixador de Gramado, que se tornou Palácio dos Festivais, 

mostra que a arquitetura da cidade não é fruto da preservação de um patrimônio, mas da criação de um 

artifício que se pretende dar ilusão de um patrimônio local preservado e restaurado (Le Brazidec, 2010: 

on-line, tradução do autor). 

 

As novas construções devem obedecer a este projeto turístico suíço-germânico, que 

define o tamanho das placas das lojas e a altura máxima das construções, relegando as áreas 
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habitacionais precárias às encostas invisíveis do centro da cidade frequentado pelos turistas. 

No total  

 
mais do que uma patrimonialização, Gramado sofreu, nos últimos anos, uma verdadeira 

«disneylandização». A limpeza impecável, a caça à poluição visual, a abundância de flores e a 

arquitetura padronizada atestam uma preocupação estética constante que se transforma em obsessão. 

Tudo contribui para torná-lo um lugar ideal, uma utopia, em um ambiente que também quer ser 

atemporal. Fora do horário de trabalho, fora do cotidiano do citadino marcado pela agitação e violência 

das cidades brasileiras (Le Brazidec, 2010: on-line, tradução do autor). 

 

Portanto, é produzido, neste caso particular, uma parodia do patrimônio cultural deixado 

pelos migrantes alemães para imprimir sua marca em uma região originalmente moldada 

pela imigração italiana. É certo, porém, que essas duas influências marcaram, em conjunto, 

a formação de todo o Norte do Estado, onde se concentrou ao longo do século XIX o 

assentamento de grande número de migrantes da Europa. 

Com isso trouxeram um novo elemento ao mosaico cultural brasileiro, ao lado das heranças 

portuguesas (determinantes por ser o País que deu ao Brasil a sua língua e boa parte da sua 

cultura), ameríndias (deixadas pelos habitantes originais deste território) e africanos (que 

vieram com os escravos transferidos à força para trabalharem nas plantações e nas minas).  

Com o passar do tempo se inseriram gradativamente na sociedade brasileira, 

principalmente após a segunda guerra mundial, período em que foram tomadas medidas 

drásticas para romper seu isolamento, pois se temia que apoiassem os seus Países de 

origem, contra os quais o Brasil havia entrado na guerra. Essa integração permitiu que, 

posteriormente, migrassem para outras regiões do País onde também deixaram a sua marca, 

principalmente no Mato Grosso, onde os gaúchos tiveram papel decisivo no 

desenvolvimento da cultura do País. soja e milho. Daí o florescimento do Centro de 

tradição gaúcha (Ctgs) em cidades como Sorriso, Sinop ou Lucas do Rio Verde, hoje 

podemos ver nostálgicos passando de mão em mão a cuia de chimarrão sob o calor 

avassalador do cerrado, longe do frescor da Serra Gaúcha onde seus ancestrais haviam 

adotado esse ritual. 
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