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Abstract
A woolen mill, a strike, a journey with no return, a new country, a new factory, a local museum. Elements of history that
come together to build a cultural landscape. The author, through the historical periodization of Galópolis, seeks to address
the importance that the preservation of the heritage of a still active industrial environment contributes to this construction.
A place founded by Italian immigrants in southern Brazil, the result of the marks that society leaves on the territory over
time and a phenomenon that reflects its social representations and its identity.
Keywords: territory museum, heritage, cultural landscape, italian immigration, worker village
Un lanificio, una huelga, un viaje sin retorno, un nuevo País, una nueva fábrica, un territorio museo.
Elementos de la historia que se unen para construir un paisaje cultural. El autor, a través de la periodización
histórica de Galópolis, busca abordar la importancia que la preservación patrimonial de un entorno de
manufactura aún activo contribuye a esta construcción; un lugar fundado por inmigrantes italianos en el Sur
de Brasil, algo concreto, resultado de las marcas que imprime la sociedad en un territorio a lo largo del
tiempo, y fenómeno que refleja sus representaciones e identidad social.
Palabras clave: territorio museo, patrimonio, paisaje cultural, inmigración italiana, aldea obrera
Un lanificio, uno sciopero, un viaggio senza ritorno, un nuovo Paese, una nuova fabbrica, un museo del
territorio. Elementi di storia che si uniscono per costruire un paesaggio culturale. L'autore, attraverso la
periodizzazione storica di Galópolis, cerca di dimostrare quanto la preservazione del patrimonio di un
ambiente produttivo ancora attivo contribuisca a questa costruzione. Un luogo marcato da immigrati italiani
nel Sud del Brasile, qualcosa di concreto, risultato dei segni che la società imprime su un territorio nel tempo,
fenomeno che riflette le loro rappresentazioni sociali e la loro identità.
Parole chiave: museo del territorio, patrimonio, paesaggio culturale, immigrazione italiana, villaggio operaio
Um lanifício, uma greve, uma viagem sem volta, um novo País, uma nova fábrica, um Museu de território.
Elementos da história que se unem para a construção de uma paisagem cultural. O autor, através da periodização
histórica de Galópolis, busca abordar a importância que a preservação patrimonial de um ambiente fabril ainda
atuante contribui para esta construção, uma localidade fundada por imigrantes italianos no sul do Brasil enquanto
algo concreto. Resultado das marcas que a sociedade imprime em um território ao longo do tempo e fenômeno
que reflete suas representações sociais e a sua identidade.
Palavras chave: museu de território, patrimônio, paisagem cultural, imigração italiana, vila operária
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Introdução

O olhar atento do observador sobre um sítio urbano delineia um horizonte de
informações que são perceptíveis, em um primeiro momento, através do mapeamento
visual dos elementos nele contidos. Perceber a paisagem que congrega a natureza e a ação
do homem com um olhar, parece ser um simples ato. Porém para compreender o real valor
do que se observa, é necessário bem mais que um mero contemplar.
A ação antrópica do homem sobre o território resulta em modificações distintas ao longo
do tempo e lhe afere valor, ao evidenciar capacidade técnica, conhecimento, tradições,
hábitos, costumes, enfim, uma expressão cultural. Esse patrimônio, considerado em todas as
suas instâncias, e somado ao envolvimento com a paisagem onde se insere, confere os
elementos principais para o conceito de paisagem cultural. Por definição, é o somatório da
paisagem natural com as manifestações culturais, materiais e imateriais, decorrentes da ação
humana sobre ela ao longo do transcorrer do tempo, vista pelo viés geográfico-territorial
como também pelo temporal (Unesco, 1972; Iphan, 2009). Seu valor, segundo o arquiteto
Carlos Fernando de Moura Delphim,
resulta de sua função e da sua capacidade para reter marcas e registros antrópicos, o que compreende
suas atividades passadas. O homem é um elemento significativo da paisagem, muitas vezes o principal.
Desde a perspectiva cultural, a leitura e a compreensão da paisagem não se limitam ao espaço, também
é temporal (Delphim, 2006: 62).

O acelerar do tempo traz consigo rápidas mudanças sociais, econômicas e culturais (Harvey,
2017). As incertezas com relação aos avanços nas diferentes áreas do conhecimento humano e
fatores como a globalização, impulsionados pelo crescente desenvolvimento tecnológico,
preconizavam a homogeneização das sociedades. O que se observou ao longo dos anos, porém,
foram reações cada vez mais constantes à tentativa de uniformidade, com o intuito de valorização
das culturas locais, reivindicadas por setores da sociedade preocupados em manter suas
identidades através do reconhecimento e manutenção do seu patrimônio (Eisenstadt, 1968; Stello,
2013; Schwerz, 2017). Milton Santos se alinha a esse pensamento desacreditando em uma cultura
homogeneizada a partir da globalização pois, como afirma, «cada lugar é, ao mesmo tempo,
objeto de uma razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente» (Santos, 2006:
231). Para o autor estudar estes espaços propicia captar seus elementos essenciais, suas
características fundamentais, para compreender melhor suas possibilidades de interação com as
ações globalizadas. É no «lugar» que a cultura adquire sua dimensão simbólica e material, através
da combinação de matrizes globais, nacionais, regionais e locais.
Diversamente à importância dada ao estudo de outros bens culturais, o interesse pelo
patrimônio industrial é relativamente recente. Surgiu no final do século XVIII, na França,
como resposta ao «vandalismo revolucionário» (Kühl, 2008: 32) e posteriormente passou a
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ser referenciado em outros Países europeus. A carta patrimonial de Nizhny Tagil define-o
da seguinte forma:
O patrimônio industrial compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor histórico,
tecnológico, social, arquitetônico ou científico. Estes vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas,
fábricas, minas e locais de tratamento e de refino, entrepostos e armazéns, centros de produção, transmissão e
utilização de energia, meios de transporte e todas as suas estruturas e infraestruturas, assim como os locais onde
se desenvolveram atividades sociais relacionadas com a indústria, tais como habitações, locais de culto ou de
educação (Ticcih Brasil, 2003).

Os estudos sobre o patrimônio industrial são igualmente importantes com relação ao
conceito de paisagem cultural porque contribuem para o conhecimento de técnicas, formas de
produção e organização social presentes em determinado território e as transformações
enfrentadas no processo de modernização ao longo dos anos. As edificações erguidas para
abrigar o parque fabril, bem como as demais que orbitam em torno dele, seus equipamentos,
ferramentas e procedimentos utilizados no beneficiamento da matéria prima, são testemunhos
desse processo de evolução industrial e das consequências de suas ações sobre o território.
Considerando estas questões, esse artigo tem por intenção analisar Galópolis, bairro
localizado na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, que se
originou com a implantação de um lanifício por ação de imigrantes italianos no final do
século XIX, como potencial patrimônio cultural de cunho industrial que se transforma.
A partir de uma visão territorial de paisagem cultural, que inclui não só o patrimônio
edificado, mas também a paisagem transformada e criada a partir da ação do homem, pretende-se
contribuir para a ampliação dos estudos já realizados, os quais embasam as análises históricas e
de evolução urbana realizadas nesse artigo, bem como dos questionamentos a favor da
importância da sua valorização e preservação, o que poderá resultar em ações no sentido da
implementação de benefícios sociais, econômicos e educacionais para aquela localidade e seus
moradores. Algumas destas ações já se encontram em andamento, indicando um processo que
tende a ser contínuo, como se poderá perceber mais adiante.
Como metodologia de análise se propõe uma periodização histórica, baseada em marcos
da história local, vinculados ao contexto do objeto de estudo com a intenção da
caracterização das funções urbanas em cada período, através do cruzamento dos fatores
locais e regionais que atuaram e continuam atuando no processo de evolução urbana, ou
seja, fatores populacionais, econômicos, socioculturais, políticos, institucionais e
locacionais (Souza; Müller, 2007).
A abordagem proposta para a análise de Galópolis através do conceito de paisagem cultural
amplia as possibilidades de compreensão, auxiliando na identificação e preservação do
patrimônio cultural regional, material e imaterial, no sentido em que se relaciona com diversas
áreas de estudos, como a geografia e a antropologia. A paisagem cultural é determinada pelas
relações orgânicas existentes em um território que apresenta, de forma geral, características
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singulares relacionadas com a identidade dos habitantes daquela determinada região, conectando
o espaço físico, visual e aberto, com as permanências edificadas correspondentes a determinadas
épocas e contextos. Segundo Barella e Duarte,
os estudos sobre este processo têm se mostrado pertinentes para o planejamento urbano, na medida em que os
resultados obtidos fortalecem a percepção da identidade cultural dos lugares e possibilitam o incentivo à
preservação do patrimônio paisagístico e arquitetônico territorialmente (Barella; Duarte, 2019: 189).

Para dar sequência ao estudo foi realizada uma revisão bibliográfica que focou a história e
a evolução urbana da região, mais especificamente, do objeto deste estudo. Foram também
analisadas algumas ações de incentivo à valorização patrimonial que estão ocorrendo com a
participação da iniciativa privada e da comunidade. Visitas de campo e entrevistas com
moradores complementaram as informações e o material da pesquisa.

1. Imigração italiana e ocupação do território
Grandes fluxos migratórios ocorreram no Brasil no final do século XIX provenientes,
principalmente, de Países como a Alemanha e Itália com a intenção de substituir a mão de obra
escrava, ainda vigente na época, por uma livre e melhor qualificada para o trabalho no campo, e
ocupar terras cultiváveis no Sul do País, fomentando a prática da agricultura através do regime de
pequenas propriedades implantadas em um sistema de colônias (Souza, 2000: 34).
Assolada por problemas de ordem econômica e em defasagem em relação a outros Países
europeus, a Itália se inseria em um «contexto de transição de um País agrícola e pré-industrial a
um estágio de relativa, e totalmente específica, maturidade capitalista» (Franzina, 2006: 34).
Muitos camponeses do Norte italiano, mas não só os trabalhadores da terra, erguiam a bandeira
com o mote «onde há trabalho, lá é a pátria!» (Lualdi apud. Franzina, 2006: 40), decidindo
emigrar em busca de melhores condições de vida e trabalho.
A partir de 1875, o Rio Grande do Sul, então Província de São Pedro, recebeu uma grande
leva desses imigrantes que ocuparam extensa área de terras formada, em sua grande maioria,
por densas florestas subtropicais localizada nas encostas montanhosas que delimitam o
altiplano rio-grandense. Vênetos, lombardos, piemonteses, friulanos, bergamascos, construíram
ali sua nova pátria, superando dificuldades através da força do seu trabalho, da perseverança e
da fé que sempre os uniu. A partir das primeiras colônias formaram-se núcleos urbanos que,
com o passar dos anos, deram origem a muitas cidades, hoje densamente povoadas, e a uma das
regiões mais prósperas do Estado.
Durante o longo período de adaptação experimentado pelos imigrantes e seus descendentes,
ocorreu a interação entre culturas distintas e a assimilação de costumes, tradições e práticas
diferentes daqueles trazidos da Itália com os aqui encontrados. Como resultado, formaram-se
comunidades de cidadãos identificados com culturas distintas. A propriedade da terra, objetivo
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que muitos desses almejavam conquistar, foi um dos principais fatores para o sucesso alcançado
pelo projeto imigrantista imperial. Conforme Herédia,
o resultado do processo de colonização foi extremamente original, uma vez que os italianos trouxeram de seu
País uma soma de experiências que permitiu a construção da nova sociedade, baseada nas condições naturais
encontradas e no forte desejo de vencer. A posse da terra foi o grande estímulo do querer progredir e a luta pela
manutenção da propriedade, sustentada pela força familiar, permitiu a esse imigrante transformar o núcleo
colonial numa zona de comércio e indústria. [...] A identidade enfraquecida pelo abandono da pátria renascia
como reprodutora de uma cultura a ser valorizada nas gerações subsequentes (Herédia, 1997: 50).

As práticas culturais imprimem marcas indeléveis na transformação da paisagem natural
de uma região a partir da ação do homem sobre a terra, moldando, através da memória, dos
conhecimentos e dos costumes, o seu ambiente urbano e rural. E é desta forma que a região
colonial italiana, na qual a cidade de Caxias do Sul e o bairro de Galópolis se inserem, vem
sendo modificada.
Das dezessete léguas que compunham a região da primeira colônia do Rio Grande do
Sul, apenas oito fazem parte do território compreendido pelo município de Caxias do Sul,
sendo que as demais integram hoje outros municípios da região, como Flores da Cunha,
Farroupilha e São Marcos (Figura 1).
Figura 1 - Planta do município e distritos de Caxias 1938-1939 (produção) onde se verificam os limites de sua área
territorial, a marcação das linhas e travessões que compunham as léguas e a localização dos principais bairros, com
destaque para Ana Rech, Galópolis e São Marcos, que foi emancipado de Caxias do Sul em 1963

Fonte: Arquivo histórico municipal João Spadari Adami.
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2. De La val del profondo a Galópolis: a gênese de um patrimônio cultural industrial
Inserido na região nordeste da quarta légua da então Colônia Caxias, os setenta lotes que
formariam o povoado e dariam origem a Galópolis, estavam localizados nos travessões de Barata
Góes e Vêneto, entre a extremidade sul da quinta légua e ao nordeste da terceira légua (Pnsrp,
1936: 01). A localidade se distanciava da área central da colônia aproximadamente nove
quilômetros, sendo estes trilhados por entre a mata ainda nativa. A partir do ano de 1876, estes
passaram a ser paulatinamente ocupados, tendo os primeiros assentamentos ocorridos na região
mais elevada do território, onde foi fundada a capela da maternidade e, posteriormente, seguidos
em direção ao vale formado pelo arroio Pinhal.
De acordo com o mapa de regiões geomorfológicas do Estado, a área do atual município
de Caxias do Sul situa-se dentro da região denominada Planalto das araucárias, o que confere
a ela características bastante heterogêneas. Mais especificamente, está localizada na unidade
denominada de Planalto dos campos gerais, com extensas áreas de morfologia planar e outras
onde a erosão alargou vales, com rupturas de declive de pequenos e grandes desníveis
(Borsato, Dani, Bressiani, Lisboa, 2015). Galópolis encontra-se estabelecida nessa última
região, por isso as suas características geográficas sempre foram marcantes e determinantes
para o seu futuro crescimento.
Ao longo do arroio Pinhal, se estabelece um vale formado por cadeias de montanhas que
se abrem em direções mais ou menos paralelas ao curso d’água para criar uma área plana
em suas margens, que mais adiante se precipita em um cânion onde surge uma cascata com
mais de 100m de altura (Figura 2).
Devido à essa formação, a localidade passou a ser conhecida através de diferentes
denominações: primeiramente La val del profondo, ou O vale do profundo, depois Cascata da
quarta légua e ainda Desvio do morro, em função de um antigo caminho de tropeiros.
Bem antes do estabelecimento da fábrica no local onde ainda se encontra, a região
possuía poucas casas e estabelecimentos comerciais, em sua maioria, propriedades de
agricultores ligados ao trabalho rural. Sem ainda se constituirem em um aglomerado
urbano, localizavam-se dispostas linearmente ao longo da estrada de chão batido que a
ligava à Caxias, deixando seus habitantes em uma relação de dependência imediata dessa
comunicação (Valverde, 1950). Orlando Valverde reconhece essa estrutura urbana,
denominada de Strassendorf ou vila de estrada, como precursora do futuro núcleo urbano
de Galópolis, uma conformação também usual em outras localidades da região. Esta típica
configuração, muito encontrada no interior rural do centro da Europa, apresenta edificações
dispostas, em ambos os lados ao longo de uma estrada intercomunal, eventualmente
pontuada por caminhos secundários perpendiculares, que nela se iniciam ou nela terminam,
com ausência de centro ou praça.
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Figura 2 - A cascata véu de noiva, a rua Antonio Chaves (ao fundo) e o antigo casarão dos Dal Prá

Fonte: Memória jornal pioneiro, foto Sisto Muner, acervo particular.

2.1. A Cooperativa de imigrantes e a Società Tevere e novità
Em 1891, imigrantes provenientes de Schio, província de Vicenza, Itália, chegaram ao
local, ocupando lotes que apresentavam grandes irregularidades, portanto menos
propícios para a agricultura, pois os mais adaptados já haviam sido ocupados (Herédia,
1997; Milano, 2010). Um ano após erigiram uma pequena capelinha de madeira na
localidade consagrando-a à Nossa senhora do rosário de Pompéia, para reunirem-se em
devoção, como era o costume (Bueno, 2012). Possuíam grande conhecimento técnico no
fabrico e beneficiamento da lã, pois trabalhavam nesse ofício como empregados do
Lanifício Rossi, empresa italiana de grande porte no ramo têxtil. Haviam sido expulsos
não só da fábrica, mas também do País, como única opção à prisão decretada pela
participação em um movimento grevista que reivindicou melhores salários e condições de
trabalho (Adami, 1962).
A Itália vivia àquela época uma crise econômica com graves implicações no setor

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

144

Visioni LatinoAmericane

agrícola, em função da transição para um modelo deselvolvimentista capitalista que
preconizava a industrialização. As greves eram constantes e inexistiam leis trabalhistas que
grantissem algum direito ao trabalhador. Muitos componeses acabaram migrando para as
indústrias que estavam se formando, iniciando atividades vinculadas a ambos os setores,
criando assim uma «figura tipicamente vêneta do operário camponês, empregado na
fábrica, mas ideologicamente ligado à terra» (Franzina, 2006: 364). Retrato este que
também aqui foi verificado.
Em função disso ocorre a associação desses imigrantes, juntamente com outros que já
estavam na região, com o objetivo de criar um lanifício semelhante àquele deixado além
mar. Segundo Herédia,
o sonho de fundar um lanifício se concretizou quando José Berno retornou da antiga pátria com vários
teares comprados em uma tecelagem italiana que havia falido. Essa compra, junto com o desejo de
construir na nova terra uma atividade econômica independente dos vínculos patronais permitiram a
esses imigrantes formar a base para o lanifício (Herédia, 1997: 112).

A Società Tevere e novità passou a funcionar próximo às margens do arroio Pinhal,
utilizando suas águas para disponibilizar a energia necessária à monimentação dos teares. O
lanifício começou a operar entre os anos 1894 e 1895 e o trabalho efetivo de tecelagem em
1897, quando possuía então 13 máquinas de tear. (Pnsrp, 1936). Foi o início também da
Vila operária, criada com a função de abrigar os colonos operários que vinham de outras
localidades para o trabalho na cooperativa. Segundo Herédia, «a posse da pequena
propriedade, o trabalho na própria fábrica, o emprego aos filhos e o investimento dos seus
trabalhos agrícolas foram fatores determinantes na construção de Galópolis» (Herédia,
2015: 02).
Com a implantação do lanifício, iniciou-se o processo de industrialização, inserindo uma
nova função econômica agregada à agrícola, modificando a vocação daquela localidade e
sua dependência para com Caxias, que passa a ser então, cada vez mais secundária
(Valverde, 1950). Um novo traçado urbano começa a ser incorporado ao linear préexistente, criando novos espaços e novos arruamentos, primeiramente para o acesso à
fábrica e, posteriormente, para a implantação de um núcleo urbano, disposto ao redor de um
grande espaço aberto, que mais adiante daria lugar à praça central.
A partir dos primeiros anos do século XX, lanifícios maiores vão surgindo na região e
no Estado, principalmente nas cidades de Rio Grande, como a Companhia de tecelagem
ítalo-brasileira em 1906, e Pelotas, com a Companhia de fiação e tecidos pelotense em
1908. Também em Porto Alegre, capital do Estado, já existiam grandes empresas no ramo.
O crescimento do mercado regional e a consequente concorrência fizeram com que
lanifícios menores acabassem falindo ou encontrando dificuldades financeiras, como foi o
caso da Società Tevere e novità.
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2.2. Hércules Galló e a companhia de tecidos de lã
Filho de industriais do ramo têxtil, Hércules Galló nasceu em Biella, na região italiana de
Piemonte em 1869. Sua formação sempre esteve ligada aos negócios da família, tendo
passando sua infância e adolescência em uma região «caracterizada por essas atividades
artesanais e industriais, rodeado entre teares manuais e mecânicos e marcado pela forte
experiência do pai nessa atividade» (Herédia, 2003: 35). Com a morte do pai e as
dificuldades enfrentadas pelo setor no final do século XIX, Galló decide emigrar para o
Brasil com o desejo de empreender novos rumos profissionais e pessoais.
Desembarcou primeiramente no Rio de Janeiro, mas acabou se deslocando para Porto
Alegre ao tomar conhecimento que ao sul, em um nível regional, estava ocorrendo um
rápido desenvolvimento no setor têxtil, área de seu interesse, principalmente com o
surgimento de lanifícios. Foi durante esse período que Galló tomou conhecimento da Socitá
Tevere e novitá. Vislumbrando o grande potencial que o local oferecia, inclusive pela
presença do arroio e da cascata, disponíveis para gerar energia para maquinários de
produção mais eficiente, ele decide propor sociedade aos cooperativados, adquirindo, em
1904, parte das ações que lhe possibilitaram o controle administrativo. Sua visão e
conhecimento técnico impulsionaram novamente as atividades da cooperativa, que se
expandiu e incorporou novos lotes. Constrói para ele e sua família uma primeira residência,
em terreno de cota mais elevada, de onde podia vislumbrar o panorama da vila e da fábrica.
Em 1906 adquire a totalidade das ações, tornando-se o seu único dono, e a cooperativa
passa então a se chamar Companhia de tecidos de lã (Herédia, 2003, Milano, 2010).
À medida que a fábrica se expandia, o núcleo urbano sofria intervenções e se ampliava.
A antiga capelinha de madeira já havia cedido lugar, em 1902, a uma nova construção,
maior e mais elaborada, executada em alvenaria e pedra (Figura 3).
Diferentemente de outros núcleos urbanos espalhados pela região, que possuíam demarcações
através da divisão de um rígido traçado ortogonal mesmo em topografia acidentada (Manfroi,
2001), Galópolis foi crescendo com um formato mais orgânico, que ia se estabelecendo à medida
que o núcleo se expandia com a integração de novos lotes ao patrimônio da Sociedade. Em 1908,
Galló decide edificar uma nova residência, ao lado da primeira, com dimensões muito maiores,
em demonstração de seu poder e prestígio.
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Figura 3 - A antiga igrejinha, demolida em meados dos anos 1950

Fonte: Memória jornal pioneiro, foto Sisto Muner, acervo particular.

Segundo Ricardo Bueno,
a posição geográfica do prédio, a exemplo do que já ocorria na primeira moradia, era estratégica: de
um de seus balcões externos, voltado para a estrada de chão batido que passava em frente, se
vislumbrava quase toda a extensão da pequena vila, ao mesmo tempo em que o “V” formado pelos
morros em frente garantia o privilégio de se ver, dali, o primeiro sol da manhã a banhar Galópolis
(Bueno, 2012: 26).

Em 1912 ocorre a fusão com a firma Chaves & Almeida, comerciantes muito
conhecidos regionalmente, com sede em Porto Alegre. Também eram criadores de ovinos,
o que otimizou o acesso e o valor da matéria prima, além de popularizar o negócio,
principalmente na metrópole. Em 1913, ano de sua efetivação, surgia a Chaves irmãos &
cia e a Vila operária começou efetivamente a ser construída (Figura 4). Segundo Herédia,
o modelo de indústria com Vila operária não era um projeto novo em termos de indústria têxtil no Rio
Grande do Sul, visto que a Companhia união fabril de Rio Grande, fundada em 1873, sob o nome de
Rheingantz e Valter [...] havia desenvolvido uma experiência de Vila operária, com habitações para
operários, escola, armazém cooperativa, associação beneficente e mutualidade. Entretanto, para o
Terceiro distrito de Caxias era uma proposta inovadora e atingia o objetivo de manutenção de mão-deobra familiar e, ao mesmo tempo, de reprodução da força de trabalho (Herédia, 1997: 205).
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As primeiras casas foram edificadas em madeira, material abundante na região, com
tipologias diferenciadas, simples para uma unidade familiar ou geminadas para duas, ambas
com jardim e horta (Herédia, 1997, Milano, 2010). Eram de propriedade da empresa, sendo
por ela administradas e mantidas, e abrigavam os trabalhadores e familiares que viviam em
torno das atividades do lanifício, bem como técnicos e profissionais estrangeiros que
prestavam serviço especializado para operar as máquinas trazidas do exterior.
As dificuldades de locomoção e a falta de transporte coletivo justificavam a manutenção
e ampliação da Vila operária. Criou-se assim, segundo conclui Bueno, «um ambiente de
relacionamento mais estreito da fábrica com seus funcionários, o qual ultrapassava as
relações trabalhistas, até porque em geral envolvia vários integrantes de uma mesma
família que trabalhavam simultaneamente no lanifício» (Bueno, 2012: 32).
Em 1914, o "Povoado de Galló", como era popularmente conhecido, foi instituído
oficialmente como o 5º Distrito do município de Caxias do Sul, passando a receber o nome
de Galópolis em homenagem a quem havia se tornado um dos seus principais personagens.
Figura 4 - Conjunto fabril do lanifício Chaves irmãos & cia em 1914/1916. Pode ser avistada à esquerda a
primeira casa de madeira erguida por Hércules Galló para abrigar a sua família. À direita, ao fundo,
percebe-se o conjunto de telhados alinhados das primeiras casas de madeira construídas na extremidade do
antigo campo central

Fonte: Arquivo histórico municipal João Spadari Adami, fotógrafo Giácomo Geremia, acervo do arquivo.
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2.3. A família Chaves Barcelos e a Sociedade anônima companhia lanifício São Pedro
Com a morte de Hércules Galló, em 1921, a família Chaves Barcelos assume o controle
da empresa, tornando-se, em 1928, após a compra das ações dos herdeiros, sua única
proprietária. A Sociedade anônima companhia lanifício São Pedro, como foi denominada,
cresceu e se diversificou. Muitas benfeitorias foram realizadas em Galópolis e na Vila
operária, incluindo a instalação de um padre para o atendimento espiritual aos operários e
suas famílias, uma antiga reivindicação, com residência fixa na comunidade e custos
bancados pelo lanifício até a criação da paróquia em 1947 (Herédia, 2003). A crescente
participação da fábrica na vida e no cotidiano de seus operários acabou por gerar «um
espírito de reciprocidade onde a submissão, a obediência, o respeito, eram trocados pela
estabilidade no emprego e o lugar fixo na vila» (Herédia, 2003: 135).
A construção de aproximadamente cinquenta casas geminadas edificadas em tijolos,
conservadas até hoje no local, surgem como complemento e melhoramento da qualidade
das habitações vindo a se somar com as antigas existentes em madeira. Estavam dispostas
em conjunto em forma de ‘U’ ao redor do campo central (Figura 5), elemento
centralizador que se formou no núcleo do conjunto das casas operárias (...) estruturador do
espaço e polo de eventos e de festividades da comunidade» (Milano, 2010: 114). Como
parte importante do conjunto edificado, foi construído em 1929 o Cine operário, primeiro
cinema a ser instalado fora da área central de Caxias e cujo proprietário era funcionário da
fábrica. O espaço também cedia as suas instalações para outras duas atividades, como o
Círculo de leitura, fundado no mesmo ano por incentivo de um grupo de funcionários, com
o objetivo de fornecer maiores opções de lazer e cultura aos operários, e eventos sociais
promovidos pela comunidade (Milano, 2010). Nessa ocasião, segundo dados do censo
demográfico municipal do ano de 1932, a vila contava com uma população de 2.300
habitantes.
Em 1933, assume a gerência da fábrica, João Laner Spinato, cuja administração é
definida «por um período de desenvolvimento social, tanto para a fábrica como para a vila»
(Herédia, 1997: 124) (Figura 6). Os anos Trinta foram marcados por um período de
mudanças na indústria nacional Medidas de controle das importações para a proteção da
produção do café no Sudeste, acabaram por privilegiar a indústria e os produtos
manufaturados, principalmente aquelas que, segundo informa a historiadora Sandra
Pesavento, «beneficiavam a matéria prima local, como a têxtil» (Pesavento, 1985: 73). Isso
fez com que a produção industrial, principalmente a do Estado, se voltasse ao mercado
interno, favorecendo sua expansão.
Com o advento da segunda guerra mundial, o Lanifício São Pedro assou a fornecer
tecido para as fardas e cobertores do exército brasileiro, impulsionando ainda mais o seu
crescimento (Milano, 2010: 94). Em função disso, muitas obras foram realizadas.
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Cinquenta novas casas em madeira foram edificadas ao longo da estrada que ligava Porto
Alegre à Caxias com a função de abrigar mais operários. Foram fundados a Cooperativa de
consumo São Pedro, o Círculo operário Ismael Chaves Barcelos, que substituiu o antigo
Círculo de leitura, a paróquia de Nossa senhora do rosário de Pompéia, o Colégio Chaves &
irmãos, o ambulatório e a farmácia, a cancha de bochas e a escola particular dona Manuela
Chaves (Herédia 1997).
Importante destacar, pelo seu simbolismo, o local escolhido para a construção da nova
igreja matriz (Figuras 7 e 8) em terreno doado pela família Chaves Barcelos. Após
tentativas de negociação para a sua construção em outros locais, a opção foi edifica-la em
parte do espaço do antigo campo central (Pnsrp, 1936: 12), como mencionado
anteriormente, um local articulador do espaço urbano, de onde também partiam as
procissões religiosas. Seu simbolismo, a partir da inauguração do templo, tornou-se ainda
mais concreto e efetivo.
Figura 5 - A vila de Galópolis vista a partir de um ponto elevado no morro da Cruz. Em primeiro plano se
pode avistar o campanário e o corpo da antiga igreja de 1902. À sua frente, à direita, o prédio da
cooperativa operária de consumo e a partir dele, em uma linha contínua ao redor do campo central, as casas
de madeira e alvenaria que compunham a Vila operária

Fonte: Instituto do patrimônio histórico e artístico nacional, coleção Galópolis, setor de arquivo do Iphan/Rs.

Oficialmente batizado, em meados de 1950, de praça duque de Caxias, continua a ser o
lócus das práticas sociais da comunidade e o seu principal espaço patrimonial. Conforme
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Milano (2010), três momentos marcaram a execução e formação das edificações ao seu
redor. O primeiro, representado pela edificação de habitações operárias em madeira, com
características da arquitetura colonial da imigração italiana, posteriormente demolidas. O
segundo, caracterizado pela construção das novas casas para os operários com a utilização
de alvenaria de tijolos aparentes, reforçando um caráter industrial. E o terceiro, marcado
pela construção dos prédios cívicos e institucionais executados em arquitetura eclética, com
vertente no estilo art déco, visualizada nos prédios do Círculo operário e cinema, e no
monumentalismo da paróquia de Nossa senhora do rosário de Pompéia.
Oficialmente batizado, em meados de 1950, de praça duque de Caxias, continua a ser o
lócus das práticas sociais da comunidade e o seu principal espaço patrimonial. Conforme
Milano (2010), três momentos marcaram a execução e formação das edificações ao seu redor.
O primeiro, representado pela edificação de habitações operárias em madeira, com
características da arquitetura colonial da imigração italiana, posteriormente demolidas. O
segundo, caracterizado pela construção das novas casas para os operários com a utilização de
alvenaria de tijolos aparentes, reforçando um caráter industrial. E o terceiro, marcado pela
construção dos prédios cívicos e institucionais executados em arquitetura eclética, com vertente
no estilo art déco, visualizada nos prédios do círculo operário e cinema, e no monumentalismo da
paróquia de Nossa senhora do rosário de Pompéia.
Figura 6 - No registro fotográfico encontram-se João Laner Spinato (à direita, com o binóculo) e o genro Eloy
Bissaco durante um passeio pelos arredores do Morro da Cruz. Lá embaixo, no centro do vale, Galópolis se evidencia
com o parque fabril do lanifício e a sua chaminé, indicando que a produção estava em pleno vapor

Fonte: Arquivo histórico municipal João Spadari Adami, fotógrafo Ulysses Geremia, acervo do arquivo.
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Desta forma, foram criados em Galópolis os equipamentos necessários à vida em
comunidade, fazendo daquele bairro uma pequena cidade autônoma. Praticamente a
totalidade dos moradores possuía alguma relação com o lanifício, e esse vínculo acabou
sendo preservando como uma característica cultural e identitária da região.
Figura 7 - O início da obra da paróquia, com os seus alicerces sendo construídos ao centro do antigo campo
central, e, ao fundo, parte do casario da antiga Vila operária

Fonte: Acervo da paróquia de Nossa senhora do rosário de Pompéia.

A conclusão da pavimentação da estrada federal Getúlio Vargas, inaugurada em 1941,
ligando Porto Alegre ao Rio de Janeiro e cujo traçado seguia pela antiga estrada de ligação
entre Galópolis e Caxias (Figura 9), foi a grande promessa de um maior crescimento na
região, mas que pouco acrescentou na sua rotina (Bueno, 2012). A Br 116, como hoje é
conhecida, passou a ter uma utilização quase secundária depois que a rodovia Sinval
Guazzelli, Ers 122, foi inaugurada na década de 1980, operando a ligação entre Caxias do
Sul e Porto Alegre através de Farroupilha e deslocando o eixo de maior crescimento
regional para as suas margens.
Mesmo assim, durante a década de 1940, o lanifício continuou a crescer, superando um
grande incêndio em 1945. A tradicional ligação comercial com as forças armadas e o
benefício da lei de que declarou as atividades têxteis de interesse nacional, com o advento
da guerra, proporcionou ao lanifício a licença para importar um novo maquinário, em
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substituição ao perdido, e modernizar sua produção, «colocando-se entre as dez maiores
indústrias têxteis do Rio Grande do Sul» (Herédia, 1997: 126).
Figura 8 - Inauguração da paróquia em 1947 bem ao centro da Vila operária

Fonte: Acervo da paróquia de Nossa senhora do rosário de Pompéia.
Figura 9 - Cenário de Galópolis no início dos anos 1950, com a estrada federal Getúlio Vargas já pavimentada

Fonte: Arquivo histórico municipal João Spadari Adami, fotógrafo Ulysses Geremia, acervo do arquivo.
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Na década de 1970 Galópolis contava com uma população de 2.207 habitantes na zona
urbana e 4.525 na zona rural, o que demonstra um padrão de crescimento populacional
pouco elevado se comparado ao observado no núcleo central de Caxias.
Analisados somente os indicativos de população da zona urbana entre os anos de 1932 a
1970, percebe-se que as taxas de crescimento foram praticamente nulas. De qualquer modo,
o Lanifício São Pedro continuava a empregar um número considerável desses habitantes.
Dados de um levantamento realizado em 1977 indicavam que o lanifício «contava com 545
funcionários, tendo como população dependente direta da fábrica 42% da população da
vila, o que demostrava a importância desse estabelecimento industrial para a vila e mesmo
para o município de Caxias do Sul» (Herédia, 1997: 136).

2.4. O Grupo Kalil Sehbe e o Lanifício Sehbe S/A indústria e exportação
No ano de 1978 a empresa apresenta pela primeira vez prejuízo financeiro, o que leva a
sociedade a abrir o seu capital para novos sócios. O Grupo smiles participações, administração e
comércio ltda adquire parte das ações, passando a uma nova fase de sua administração.
As casas da Vila operária começam a ser vendidas e o poder da empresa sobre os
operários diminui. O auxílio para a manutenção dos imóveis é eliminado e muitos precisaram
deixar o local de moradia e buscar novas alternativas. Algumas descaracterizações começam
a acontecer nas casas, em função de adaptações pessoais dos novos proprietários, mas que,
felizmente, pouco modificaram o conjunto original.
Em 1979, ano que Galópolis passa a ser elevada à categoria de região administrativa de
Caxias do Sul, através da lei n.2535, a Sociedade anônima companhia lanifício São Pedro é
vendida para o Grupo Sehbe, que a incorpora definitivamente ao Lanifício Sehbe S.A.
indústria e exportação no ano de 1983.

2.5. A Cooperativa de funcionários e a Cootegal têxtil de Galópolis
O Lanifício Sehbe passou a enfrentar dificuldades financeiras a partir da década de
1990. Para tentar salvar a empresa, um grupo de empregados reuniu-se em meados de 1999
para deliberar sobre a estratégia de transformar a empresa novamente em uma cooperativa,
como havia sido no início de sua criação, pelos primeiros imigrantes italianos que ali
chegaram provenientes de Schio.
Como resultado desse encontro, «foram aprovados (...) os novos estatutos sociais e
escolhidos os membros do conselho administrativo» (Milano, 2010: 97). A Cootegal
Cooperativa têxtil de Galópolis ltda, como ficou denominada, firmou contrato de
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arrendamento com os proprietários do Lanifício Sehbe, adquirindo posteriormente, no ano de
2001, a totalidade do parque fabril. Dentre os cooperativados estão muitos descendentes dos
primeiros imigrantes que viveram suas vidas vinculadas ao lanifício e souberam transmitir às
gerações posteriores suas tradições e costumes.
Cento e sete anos após a fundação da Società Tevere e novità, o histórico lanifício de
Galópolis passa a pertencer novamente aos seus funcionários, retomando os seus ideais de
origem, onde o empregado também era o patrão.

3. Instituto Hércules Galló e o Museu de território: valorização, reconhecimento e
transformação de uma paisagem cultural industrial
O desejo dos herdeiros em preservar os bens remanescentes da família transformando-os e um
espaço museológico vinculados a um instituto privado sem fins lucrativos, realizou-se em 4 de
setembro de 2010, dois meses após o Patrimônio histórico do município de Caxias ter concedido
o decreto de tombamento das duas casas centenárias de madeira construídas por Galló (Figura
10). A família almejava manter viva a memória de seus antepassados e contribuir para o futuro de
Galópolis, promovendo mostras, palestras e encontros com o intuito de fomentar as artes, a
educação e a valorização das culturas tradicionais da região, além de incentivar as ações de
preservação patrimonial. O Instituto Hercules Galló (Ihg) não se restringiria, desta forma, ao
funcionamento burocrático de museu ou memorial buscando «ser reconhecido também como
instituição pensante a respeito das questões que envolvam a preservação das demais edificações
de caráter histórico e cultural situadas em Galópolis» (Bueno, 2012: 133).
Figura 10 - Casas centenárias de Hércules Galló que hoje integram o Instituto Hércules Galló

Fonte: Instituto Hércules Galló, divulgação.
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Com a sua criação iniciou-se a restauração das casas devolvendo a elas a sua
originalidade e as reabilitando para novos usos. Próximo a elas, um espaço multiuso foi
construído, ampliando a área para o desempenho das demais atividades propostas.
Paralelamente, por iniciativa do Ihg, surgiu a ideia de se criar em Galópolis um Museu
de território. Projeto bastante inovador em âmbito nacional, este conceito, proposto pela
museóloga Tânia Tonet, encontra-se inserido no movimento que passou a discutir, a partir
da década de 1970, uma mudança na forma de pensar a museologia, ampliando a sua
atuação em direção à ênfase no território onde estão inseridos construções, pessoas,
paisagem e patrimônio imaterial. Segundo o museólogo Carlos Augusto de Oliveira,
diferente de um museu tradicional, o Museu de território, embora aberto a um público amplo, é voltado
prioritariamente para a comunidade na qual ele está instalado, servindo para que ela se reconheça nele,
e que através disso ela seja por si mesmo valorizada, contribuindo para a manutenção de sua
identidade. Geralmente os objetos em um Museu de território permanecem em seu contexto original,
são inventariados, mas não necessariamente recolhidos para dentro de uma instituição, eles continuam
fazendo parte da vida das pessoas, servindo a elas (Oliveira, 2015: 34).

Desta forma, edifício, coleção e público são ampliados para o domínio do território e da
ação que nele se efetua. Ao possibilitar isso, passa a ser compreendido enquanto instituição
que incorpora o patrimônio material e imaterial, através de sua coleta ou registro,
salvaguarda, pesquisa e difusão, e atua juntamente com a sociedade, visando seu
desenvolvimento cultural e socioeconômico.
Desenvolver um trabalho de pesquisa em torno dos processos culturais e das dinâmicas
que envolvem determinada sociedade, é uma das características da museologia social, que
tem no Museu de território um de seus exemplos. Galópolis congrega grande parte de seus
moradores vivendo e trabalhando em uma fábrica que se encontra em perfeito
funcionamento. A gênese dessa comunidade e de seu núcleo urbano, bem como o seu
crescimento ao longo dos anos, são frutos da dinâmica industrial que ali se instalou. A
criação do Ihg e do museu vem ao encontro destas características que a tornam um local de
qualidades ímpares, como bem afirma Milano:
O ineditismo de um núcleo operário em uma localidade semi-rural com forte cultura da imigração
italiana, que absorveu inovações da habitação industrial europeia e ainda manteve os costumes e tradições
da região em perfeita harmonia, faz de Galópolis um lugar atípico e diferencial, com todos os atributos
para se tornar um bem de patrimônio histórico que merece ser preservado (Milano, 2010: 167).

A primeira fase implantação compreendeu a produção e instalação de uma museografia
interna na casa principal, conformando assim o núcleo básico. A segunda fase consistiu na
definição e levantamento histórico dos diferentes prédios e espaços indicados para integrar o
roteiro de visitação. A comunidade participou ativamente desta etapa, com grande envolvimento,
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sugerindo, a partir das suas percepções, os locais que fizeram parte de sua história.
Uma das intenções do projeto é também a de que ele possa gerar movimentação
econômica em torno do turismo, contribuindo para dinamizar toda a região. A inauguração
ocorreu em 2019 com a presença de autoridades e da comunidade. Dos 15 pontos de
interesse (Figura 11), apenas quatro estão inscritos no livro tombo da cidade de Caxias do
Sul: as duas casas de madeira construídas por Galló, a escola Ismael Chaves e a matriz, que
inclui como área de preservação o seu entorno constituído pela Vila operária.
No infográfico produzido para a divulgação do Museu de território, consta uma breve
declaração assinada pela museóloga Tânia Tonet, na qual expõe o seu sentimento sobre
Galópolis e suas motivações para o desenvolvimento do projeto:
Galópolis não é um cenário construído, daqueles compostos de réplicas, criando memórias, com o
único objetivo de atrair turistas, à margem da preservação e da verdade histórica. Esse cenário [...] é de
verdade. Ele tem as lembranças impregnadas nas paredes, feito por pessoas de carne e osso, que ali
viveram e vivem seus dias, trabalhando, sofrendo, mas sobretudo acreditando que poderiam escrever
um futuro melhor. É um passado erguido por gente que não se conformou com o que encontrou,
transformando a realidade, nos legando uma herança de valores de fé e de perseverança (Tonet, 2019).
Figura 11 - Infográfico com a indicação dos 15 espaços históricos que compõem o Museu de território de Galópolis

Fonte: Instituro Hercules Galló, divulgação.
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4. Considerações finais
Do primeiro empreendimento, o Società Tevere novità, localizado ás margens do arroio
Pinhal, sucederam-se novas associações, entre elas com Hércules Galló e a Casa comercial
Chaves & Almeida, que resultaram na consolidação do Lanifício São Pedro como uma das
maiores indústrias têxteis do Estado.
A construção de uma Vila operária (Figura 12), aos moldes das existentes no continente
europeu no século XIX, com espaços destinados ao lazer, à cultura e à devoção, conformou
um núcleo urbano com características peculiares na região de colonização italiana no Rio
Grande do Sul.
Figura 12 - As casas de alvenaria de tijolos aparentes construídas para abrigar os operários do lanifício que
formavam a antiga Vila operária, vistas da rua Pedro Chaves

Fonte: Acervo do autor.

O território onde Galópolis se encontra estabelecida ainda conserva as características
rurais que, no final do século XIX, foram determinantes para que fosse conhecido como La
val del profondo. As montanhas que cercam o vale ainda são verdejantes e com abundante
vegetação, embora a mata nativa tenha sofrido modificações consideráveis ao longo de
todos esses anos (Figura 13). O arroio Pinhal continua correndo por entre suas construções
e a cascata ainda serve como referencial para os viajantes que trafegam pela rodovia Br 116
e que a avistam de um belvedere.
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Figura 13 - Panorama de Galópolis a partir do Instituto Hércules Galló. Dalí ainda se continua experimentando o
privil gio de assistir os primeiros raios do sol da man cruzarem por entre o ‘V’ formado pelos morros e banhar de
luz Galópolis e toda a sua comunidade

Fonte: Acervo do autor.

No decorrer desses 130 anos de história, o acelerar do tempo provocou mudanças. Mesmo
com elas, o bairro ainda mantém boa parte do seu núcleo urbano preservado, assim como todo
o parque fabril que jamais parou com a sua produção. Talvez isso se deva, dentre tantos outros
motivos, como a peculiaridade geográfica e as inalteradas taxas de crescimento populacional,
às alterações na malha rodoviária, que deixaram a localidade à margem do principal eixo de
deslocamento e escoamento da produção da região.
Como certeza, resta o fato de que ao longo de todos esses anos sua comunidade esteve
intimamente ligada ao lanifício, que sempre se constituiu no elemento aglutinador do
núcleo urbano que cresceu a partir de sua fundação. O ambiente fabril esteve no comando
da vida de seus moradores, coordenando suas atividades econômicas e também
promovendo suas atividades sociais. A grande maioria dos habitantes ainda hoje se
encontra, de alguma forma, vinculada ao trabalho nas dependências da fábrica. Mas há
ainda aqueles que escolheram habitar em Galópolis motivados pela tranquilidade local e
pela proximidade com o centro da cidade de Caxias do Sul, onde exercem atividades
profissionais. É possível observar ainda que, para além da ligação econômica, os moradores
também possuem uma forte ligação sentimental com o espaço urbano, que se traduz em
ações coletivas em prol da manutenção do patrimônio cultural, material e imaterial, e de sua
memória. Os tombamentos da igreja matriz, por iniciativa da comunidade e das casas
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construídas por Hércules Galló, por iniciativa de seus herdeiros, comprovam o
envolvimento destes em ações integradas, e que se sobrepuseram às do poder público.
A criação do Ihg veio a fortalecer os laços entre a comunidade e seus antigos patrões,
desta vez não mais como empregadores, mas sim como parceiros. A decisão de
implementar um Museu de território, experiência pioneira no Estado, com o envolvimento
de todos, comprova isso. A iniciativa ratificou a valorização e o reconhecimento do seu
patrimônio cultural, fortemente vinculado à imigração italiana e fruto de um processo de
industrialização iniciado por imigrantes italianos no final do século XIX. Esse processo
também faz parte do empenho do instituto no fomento ao turismo como atividade
econômica de retorno à comunidade.
Galópolis segue o seu caminho em direção ao futuro como um dos raros exemplos de
paisagem cultural industrial cuja indústria que lhe deu origem ainda se mantém em plena
operação e continua integrada ao núcleo urbano por ela criado.
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