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Pensando e escrevendo sobre  
o regional na América Latina

Adelar Heinsfeld 
Ana Luiza Setti Reckziegel

Se há um consenso entre os membros da comunidade dos 
historiadores é quanto ao avanço da produção historio-
gráfica nas últimas décadas no Brasil. Quantitativa-

mente e, principalmente, qualitativamente, um número sig-
nificativo de obras é colocado à disposição dos leitores. E um 
dos aspectos que chama a atenção nesse avanço na produção 
do conhecimento histórico é a ênfase dada à história regional. 

Mas, por que esse crescimento da história regional, 
abordagem que durante muito tempo foi deixada em segundo 
plano ou para historiadores não profissionais, que estavam à 
margem da academia? Procurando dar uma resposta a essa 
questão, no final dos anos 1980, Janaína Amado (AMADO, 
1990, p. 11) apontou alguns dos fatores motivadores da preo-
cupação com o aspecto regional: 

a) decorrência da proliferação dos cursos de pós-gradua-
ção stricto sensu no país, inclusive fora dos grandes 
centros tradicionais, que possibilitou a investigação de 
temáticas localizadas geograficamente próximas das 
instituições ou dos lugares de origem de seus alunos; 

b)  esgotamento das grandes sínteses que predomina-
ram durante muito tempo, macroabordagens que 
não foram suficientemente capazes de apontar uma 
explicação plausível quando cotejadas com questões 
mais particularizadas; 
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c)  transformações sofridas pela história brasileira em 
período mais recente, que alteraram significativa-
mente a organização espacial do país, provocando um 
reordenamento das relações entre as diversas regiões 
brasileiras, tornando mais presentes no cenário na-
cional regiões até então pouco conhecidas; 

d)  mudança do conceito de região decorrente, principal-
mente, das novas abordagens presentes na geografia.

Na verdade, sempre houve uma produção significativa 
voltada ao aspecto regional no Brasil. A maior parte dessa 
produção historiográfica foi produzida fora da universidade, 
por historiadores não profissionais. Gradualmente, essa for-
ma de fazer história foi deixando de ser escrita por amadores, 
por eruditos ou pessoas ilustradas e passou a ser desenvolvi-
da cada vez mais por historiadores profissionais. Portanto, 
atualmente, mais do que comemorar o crescimento da pes-
quisa histórica regional, é necessário comemorar a mudança 
qualitativa nesse campo historiográfico.

Ciro Flamarion Cardoso e Hector Brignoli, nos anos 
1970, ainda antes do boom da história regional, já chamavam 
a atenção para o fato de que a força da história regional está 
na longa duração, ao afirmar que “O estudo regional permite 
seguir a evolução de um grupo social a longo prazo, analisan-
do distintos níveis estruturais: geográfico, demográfico, eco-
nômico, social e, mais recentemente, também o ideólogo e o 
mental” (CARDOSO, 1990, p. 474). 

A preocupação com o regional não é uma exclusividade 
da historiografia brasileira. Uma rápida olhada na produção 
historiográfica dos países vizinhos comprova o quanto a abor-
dagem do regional tem merecido a atenção dos nossos colegas 
do além-fronteiras. A nova historiografia regional latino-a-
mericana, nos últimos anos, destaca-se pela profundidade de 
enfoques, pela qualidade dos resultados obtidos e pela varie-
dade dos instrumentos analíticos e técnicos que desenvolveu. 



Adelar Heinsfeld, Ana luiza Setti Reckziegel

| 11 |

Atualmente, essa forma de fazer história está presente 
quase na totalidade dos países da América Latina. Na ava-
liação balizada de Carlos Antonio Aguirre Rojas, a força do 
regional na América Latina é “maior que em qualquer outra 
civilização”, fazendo com que essa maneira de abordar a his-
tória se projete “de muitas maneiras distintas, na vida social, 
política, econômica e cultural de todos os povos do ‘semiconti-
nente’” (AGUIRRE ROJAS, 2004, p. 74). 

O presente livro apresenta um pouco dessa significati-
va discussão sobre a história regional na América Latina. A 
diversidade dos temas abordados é uma pequena mostra de 
quão rica é a história regional. 

No primeiro capítulo, denominado La historiografía re-
gional y sus problemas: una oportunidad para pensar críti-
camente la investigación y la enseñanza de la Historia, Deni 
Barajas propõe-se a revisar alguns conceitos que considera 
fundamentais para a história regional, tais como espaço, ter-
ritório e região, os quais são pouco valorizados pelos historia-
dores. A autora destaca a escassa reflexão sobre a proposta 
historiográfica que coloca a história regional como questão 
central para a compreensão de processos sociais no México, ao 
mesmo tempo que defende a historiografia regional como uma 
opção para o exercício da pesquisa e da docência universitária. 

Na sequência, Jacqueline Ahlert, com o capítulo Uma 
região fluída: representações singulares da iconografia ma-
riana, destaca como Maria foi a santa de predileção da Igreja 
da Contrarreforma, amplamente utilizada para fins de cate-
quese no mundo ibero-americano, sendo a mais venerada e 
representada das santidades femininas. A autora mostra que, 
no que se refere à estatuária missioneira, à medida que a re-
presentação diminui em tamanho, abrandam-se os atributos 
tradicionais do ícone, os ornatos, planejamentos e gestos am-
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plos, característicos do estilo barroco. Assim, em algumas ta-
lhas permite-se entrever o modelo europeu do qual receberam 
influência ou inspiração, outras rompem bruscamente com 
tal protótipo, libertam-se do cânone e manifestam a sensibili-
dade indígena, por meio da geometrização e esquematização 
das formas, resultando em um a composição simultaneamen-
te complexa e simétrica, mais atenta aos valores formais, ex-
pressos no grafismo tradicional indígena, do que ao teor das 
gestualidades barroquistas.

No capítulo El museo monseñor F.J.M. Bottaro de Bue-
nos Aires: representaciones del pasado colonial franciscano y 
la quema de la iglesia de San Francisco (1955) – Una inter-
pretación a través de su acervo, Daniela Sosnowski e Patricia 
Fogelman apontam o legado dos franciscanos radicados em 
Buenos Aires desde os tempos coloniais, cujo acervo material 
e cultural sobreviveu não apenas ao tempo, mas também ao 
fogo intencional que incendiou o templo, durante um conflito 
entre a Igreja e o governo peronista, em 16 de junho de 1955. 
O texto propõe verificar como, atualmente, as marcas daquela 
crise podem ser percebidas no edifício e interpretar a maneira 
como aquele momento de tensão é ressignificado no contexto 
do museu da Basílica de San Francisco, em Buenos Aires.

Gizele Zanotto, no capítulo A regionalização da devoção 
a São Miguel Arcanjo pelos processos de patrimonialização e 
turistificação de um evento religioso, analisa a conformação 
histórico-social e cultural da romaria em honra a São Miguel 
Arcanjo, realizada em Passo Fundo desde 1871. O texto mos-
tra que a origem da romaria remonta ao fim da Guerra do Pa-
raguai (1864-1871), quando dois escravos que participaram 
das batalhas, Generoso e Isaías, ao retornar encontram uma 
imagem de São Miguel Arcanjo e a trazem consigo, iniciando 
em Passo Fundo a devoção ao arcanjo, defensor dos oprimidos, 
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segundo a tradição. Assim, a romaria teve organização inicial 
não institucional, partindo dos grupos identificados com o ar-
canjo, somente décadas depois de seu início é que a Igreja Ca-
tólica assumiu os ritos e rituais e a festa, mantidos até hoje. 
A autora identifica as transformações pelas quais a romaria 
passou e que a configuraram como um bem patrimonial para 
romeiros devotos do arcanjo da cidade e região, evidenciando 
sua faceta mercadológica e turística, promovida por órgãos 
culturais do município e mesmo pela Igreja Católica. 

O capítulo Região e revolução: apogeu e crise do federa-
lismo democrático artiguista, de Mário Maestri, mostra como 
o projeto sociopolítico de José Artigas foi derrotado. Segundo 
o autor, a derrota de Artigas fez retroceder a revolução demo-
crática radical, que previa a democratização da propriedade 
da terra, impondo-se sobre o país a hegemonia dos setores oli-
gárquicos comerciais pré-capitalistas de Montevidéu, repre-
sentantes dos capitais europeus, em associação aos grandes 
proprietários fundiários. Isso resultou em um Uruguai orga-
nizado em sentido claramente liberal, oligárquico e antidemo-
crático, que excluiria explicitamente da ordenação pública e 
civil os trabalhadores e deserdados das cidades e do campo. 

Ana Luiza Setti Reckziegel, em A região como protago-
nista nas relações internacionais, demonstra que região cons-
titui-se em um conceito que ganha sentido quando associado 
à historicidade presente no processo de sua formação. Dessa 
forma, a região é abordada a partir de uma dupla acepção: 
como categoria de análise e como fenômeno concreto. Partin-
do desse pressuposto, a autora demonstra como, durante a 
Revolução Federalista (1893-1895), a ação militar e a aproxi-
mação de grupos políticos influenciaram para que se formas-
se o espaço que pode ser denominado de região revolucionária 
na fronteira Rio Grande do Sul-Uruguai e que foi protago-
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nista nas relações entre Brasil e Uruguai durante o período 
daquele movimento armado.

Em Uma região conflagrada no Sul do Brasil: a Revolu-
ção Federalista de 1893 e a imprensa diária, Aristeu Elisan-
dro Machado Lopes procura averiguar os conflitos ocorridos 
na cidade de Bagé durante a Revolução Federalista, a partir 
das considerações publicadas em três jornais diários: A Fede-
ração de Porto Alegre, o Diário Popular de Pelotas e o Echo do 
Sul de Rio Grande, os dois primeiros abertamente republica-
nos e o terceiro, apesar de declarar neutralidade, apresentar 
simpatia pelo lado federalista. No texto, o autor demonstra o 
quanto a análise das representações dos jornais é relevante 
para a compreensão do processo político dos primeiros anos 
do governo republicano no Rio Grande do Sul, marcado por 
divergências ideológicas que se desdobraram, culminando na 
revolução. Assim, a imprensa pode ser considerada como uma 
prática social e política e, portanto, atuante na construção 
do estado brasileiro republicano por meio da divulgação das 
ideias consideradas pertinentes para esse processo.

Adelar Heinsfeld, no capítulo Algo de novo no front regio-
nal: neutralidade e germanofilia chilena na Primeira Guerra 
Mundial, demonstra o intenso debate que ocorreu no Chile 
por ocasião da eclosão da Primeira Guerra Mundial, conside-
rando-se a posição de neutralidade que o país assumiu diante 
daquele conflito. Para muitos setores da sociedade chilena, a 
neutralidade significava ser simpático aos impérios centrais, 
notadamente à Alemanha. Dessa forma, muitos defensores 
da neutralidade eram germanófilos, que externavam suas 
opiniões por intermédio de alguns órgãos da grande imprensa 
e de outras publicações.

Eunice Sueli Nodari e Marcos Aurélio Espíndola, em A 
região do Vale do Itajaí, SC: as barragens para contenção de 
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cheias sob a perspectiva da história ambiental, apontam que 
as enchentes na Bacia Hidrográfica do Itajaí já eram regis-
tradas desde o começo da ocupação da região pelos eurodes-
cendentes e que medidas mitigativas das mais diversas já 
foram adotadas para evitar o impacto das cheias. Os autores 
buscam historicizar a construção de obras hidráulicas, espe-
cificamente as barragens realizadas entre as décadas de 1960 
e 1990, quando duas enchentes consecutivas (1983 e 1984) es-
timularam novas políticas públicas para contenção de cheias 
na região. Problematizando por meio da história ambiental, 
os historiadores indicam as políticas públicas para constru-
ção de barragens adotadas como forma de interação com o 
ambiente na Região do Vale do Itajaí, e que a necessidade da 
ampliação e construção de novas barragens para contenção 
das cheias volta a ser discutida atualmente.

No capítulo História agrária: perspectiva e abordagem 
regional, Ironita Adenir Policarpo Machado contextualiza al-
guns referenciais historiográficos e teóricos referentes à his-
tória agrária, identificando e problematizando a ordem políti-
ca e econômica e o lugar do agrário-fundiário e do Judiciário 
sob dois recortes: no que se refere à relação entre Estado, so-
ciedade e o agrário-fundiário e o Judiciário na historiografia. 
A autora procura cartografar e refletir sobre as perspectivas e 
as abordagens da história agrária na historiografia, indican-
do a temática na produção historiográfica e o referencial teó-
rico possível à ampliação e à renovação dos campos de estudo.

Em Região, espaço público e relações de poder: perspec-
tivas para uma soberania popular procedimentalizada, Jana-
ína Rigo Santin e Marcio Renan Hamel partem do pressu-
posto de que a proposta de uma democracia procedimental 
por meio de uma política deliberativa não pode ser articulada 
sem a plena participação do direito moderno, que exercerá 
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um importante papel de mediador para a institucionalização 
de procedimentos democráticos. Os autores mostram que o 
modelo desenvolvido por Habermas, de uma democracia pro-
cedimental é incompatível com o conceito de sociedade cen-
trada no Estado, pois, a partir de tal momento, a sociedade 
civil também irá exercer um papel fundamental no sistema 
político.

Analisar o uso de referenciais de memória de grupos en-
volvidos nas lutas pela terra no Norte do RS, em particular, 
entre indígenas, negros e agricultores é o que pretende João 
Carlos Tedesco, no capítulo Uma região de conflito agrário: 
dimensão simbólica e memória na disputa entre índios, ne-
gros e agricultores. Elementos situados no campo da memó-
ria dos grupos (escravidão, genealogias, simbologias da terra, 
das matas, cemitérios, ambientes construídos, fatores da tra-
dição, etc.) fortalecem os argumentos nos laudos técnicos dos 
grupos. Nesse sentido, tempos passados são presentificados, 
selecionados, reconstruídos e reorientados em razão das in-
tencionalidades e demandas de cada grupo social envolvido.

Marlise Regina Meyer, em seu capítulo, Uma região em 
formação: atraso versus desenvolvimento no discurso midi-
ático da década de 1950, apresenta a análise temática das 
fotorreportagens veiculadas em O Cruzeiro, mostrando de 
que forma a revista foi um dos instrumentos formadores de 
um imaginário nacional desenvolvimentista que se consti-
tuiu plenamente no final da década. O estudo parte do pres-
suposto de que a imagem da nação veiculada adequava-se a 
um modelo de desenvolvimento específico, aquele defendido 
pelo proprietário da revista e pelos grupos que o apoiavam, 
ou seja, uma facção da elite nacional defensora de um libera-
lismo excludente e conservador. A revista tratou de reforçar 
e, até mesmo, construir a ideia de desenvolvimento em uma 
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perspectiva não puramente econômica, mas múltipla, mos-
trando as mudanças em curso em todos os setores.

O capítulo História e região: movimentos migratórios 
na dinâmica da colonização sul-rio-grandense (1889-1930), 
de Rosane Marcia Neumann, apresenta os movimentos mi-
gratórios dos imigrantes alemães e seus descendentes no Rio 
Grande do Sul no final do século XIX e início do século XX, 
partindo do pressuposto de que os deslocamentos sucessivos 
foram/são parte integrante da trajetória desses indivíduos e 
de suas famílias, motivados, em última instância, pela bus-
ca por melhores condições de vida. Em uma escala reduzida, 
o capítulo demonstra esse processo no complexo colonial da 
empresa de colonização Dr. Herrmann Meyer, situada nos 
municípios de Cruz Alta e Palmeira das Missões, na região do 
Planalto sul-rio-grandense, na Primeira República. 

Finalizando, Luiz Carlos Tau Golin, no capítulo Uma 
região fortificada na fronteira ibérica da América Meridional, 
mostra como o processo de disputa ibérica do Rio Grande do 
Sul engendrou um sistema de fortificações entre 1737 e 1777. 
O auge do processo ocorreu no território estratégico centra-
lizado pelo canal de entrada do Atlântico para a Lagoa dos 
Patos. A partir da vitória militar castelhana em 1763, com o 
estabelecimento da fronteira pela Ponta Rasa – recuada para 
o canal, em 1767 –, hispano-americanos e luso-brasileiros 
ampliaram e edificaram linhas de fortes, fortalezas e baterias 
nas margens da divisória líquida.

Ao final, podemos perceber que a articulação entre os 
capítulos apresentados nesta obra se dá pela preocupação de 
todos os autores em discutir o regional. Muito mais do que 
uma coletânea de textos, este livro é o resultado do traba-
lho de um grupo de historiadores que faz da história regional 
o elemento norteador da sua caminhada historiográfica. E o 
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Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de 
Passo Fundo, ao publicizar esses trabalhos, espera contribuir 
uma vez mais para o entendimento da história regional. 
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La historiografía regional y sus 
problemas: una oportunidad 
para pensar críticamente la 
investigación y la enseñanza de 
la historia

Dení Trejo Barajas

Del espacio, el territorio y la región

Se ha dicho y se repite constantemente en los círculos 
académicos que la historia tiene dos variables que le son 
propias: el tiempo y el espacio. Estos conceptos, que nos 

son tan íntimos como individuos y por esa razón los asumi-
mos como naturales, en realidad son complejos y difíciles de 
comprender. En los últimos tiempos autores como Reinhart 
Koselleck han abordado con profundidad el problema del 
tiempo a partir de la necesidad de su comprensión histórica. 
Con la categoría del espacio los historiadores hemos estado 
más renuentes a su abordaje en términos conceptuales, lo que 
no ha sucedido con geógrafos, urbanistas, economistas, poli-
tólogos, sin embargo cuestionamos que sus acercamientos a 
veces se convierten en modelos estáticos a los cuales se quiere 
amoldar la realidad y que en no pocas ocasiones sucede que 
no atienden el problema de su historicidad.

Me parece necesario entonces que los historiadores, sin 
desechar las aportaciones de otras disciplinas, reflexionemos 
y pensemos con más detenimiento los conceptos y categorías 
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que utilizamos; de otra manera podemos estar sujetos a una 
fuerte crítica y con razón, por empiristas, por hacer tesis y li-
bros descriptivos, en los que se acumulan de manera abruma-
dora datos y datos, pero sin un problema claro y mucho menos 
una perspectiva metodológica acorde al problema planteado. 
Si no pensamos los conceptos que utilizamos en nuestra jerga 
de historiadores, porque los consideramos algo obvio en nues-
tro trabajo, cómo podemos dedicarnos a la investigación y a 
la enseñanza? 

He preguntado a profesores-investigadores de la uni-
versidad donde laboro sobre su concepto de región y me han 
dicho, que no obstante trabajar temas que tienen que ver con 
historia regional y tener a su cargo cursos académicos relati-
vos a este campo, no habían pensado lo que significaba una 
región, simplemente la asumían como el lugar donde se de-
sarrollaban los hechos históricos que les interesaban y que 
por ello entendían que eran de una dimensión más reducida 
que el ámbito nacional.

Por esa razón entiendo la crítica tan fuerte que se ha 
hecho en México a la historia regional, por empirista y carente 
de métodos claros. Pienso que un buen principio para acer-
carnos a la comprensión del concepto región es observando su 
relación con conceptos más amplios como espacio y territorio: 
Sobre el primero, dice José Luis Coraggio, probablemente si-
guiendo a Simmel, que es imposible la existencia sin el sustra-
to espacial que es una determinación constitutiva (e insepara-
ble) de las cosas y los procesos físicos mismos.1 Agrega que el 
espacio no existe por sí mismo y que su momento categorial 
fundamental es la dimensionalidad. Introduce este autor otro 
elemento que me parece fundamental, el de la espacialidad, 

1 El aporte de Simmel parte de la reflexión kantiana, pero avanza y ubica el problema de 
la comprensión del espacio en relación con la acción social, la acción recíproca entre los 
hombres, véase Hiernaux y Lindon (1993, p. 96).
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0haciendo alusión a la propiedad de los cuerpos: “La espacia-
lidad es el momento categorial fundamental de todo lo corpó-
reo real: es lo que abarca los momentos todos de la extensión, 
la forma, la posición, la distancia, movimiento y la conexión 
espaciales” (CORAGGIO, 1994, p. 29-30). Es equívoco en ese 
sentido hablar de espacio social, pero no de espacialidad de los 
procesos sociales.

Si bien esta postura pareciera acercarse a la idea del 
espacio como contenedor, criticado por la geografía crítica, lo 
cierto es que esta última ha caminado lo suficiente para ha-
cernos comprender a los historiadores y científicos sociales 
la interacción habida y los condicionamientos mutuos exis-
tentes entre la naturaleza y la sociedad y cómo en esa in-
terdependencia los seres humanos se asumen en un espacio, 
aunque en realidad no sólo están en él de manera pasiva sino 
modifícándolo. Esto hace que la complejidad de las relacio-
nes e interacciones entre estos elementos asuman formas en 
el espacio que es posible advertir u observar históricamente 
(SANTOS, 1986).2

A partir de estos elementos señalados me parece que el 
concepto de espacialidad desarrollado por Coraggio nos per-
mite entender el de región, como la espacialización de deter-
minados procesos sociales. A la región entonces podríamos 
concebirla, siguiendo a este autor,

[…] como un complejo social-natural, donde no sólo hay agentes 
sociales y sus relaciones sino también elementos naturales, rela-
cionados a través de procesos ecológicos y, asimismo, un sistema 
de relaciones sociales de apropiación de los elementos naturales 
por los elementos de la sociedad. Este complejo concreto tiene 
como locus una determinada región, cuya configuración, exten-
sión, posición relativa, etc. son determinaciones espaciales cuya 
lógica debe descifrarse desde las leyes que regulan los procesos 
sociales (CORAGGIO, 1994, p. 74, las cursivas son del autor). 

2 Esto último había sido también señalado por Sauer (1991, p. 35-52), en los años cuarenta.
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A partir de este planteamiento podríamos derivar que 
lo que estudia la historia regional son procesos sociales cuyas 
características nos son comprensibles en la medida en que 
captamos su espacialidad a través de una serie de variables 
(geográficas, económicas, políticas, culturales), cuya extensi-
ón está dada por los mismos procesos sociales. Por eso es que 
una región entendida así puede rebasar o ser menor a las 
demarcaciones político administrativas. 

Antes de proseguir con el asunto de la región quiero re-
cuperar el concepto de territorio, y para ello acudo a un bello 
planteamiento del geógrafo francés Paul Claval, que dice así: 
“En la medida en que el recuerdo de las acciones colectivas se 
enlaza con los caprichos de la topografía, con las arquitectu-
ras notables o con los monumentos creados para sostener la 
memoria de todos, el espacio se convierte en territorio” (CLA-
VAL, 1999, p. 18). Entiendo entonces que todo lo humano su-
cede en el espacio territorializado, es decir identificado y ocu-
pado por las acciones y relaciones entre los seres humanos, 
así como por los recuerdos y simbolizaciones generados en él 
y acerca de él, sin embargo cuando los estudiosos observa-
mos relaciones sociales con el objeto de comprenderlas no las 
vemos en un territorio en abstracto sino en porciones de ese 
territorio, que llamamos regiones, definidas como decíamos 
antes a partir de la espacialidad de las mismas relaciones 
sociales que se generan en dicho territorio y que el investi-
gador es capaz de detectar. De manera que regionalizar es 
un artilugio teórico metodológico que construimos en nuestra 
mente a partir de lo que observamos en la realidad para en-
tender ese fenómeno social que nos hemos propuesto conocer.

De lo que he señalado hasta ahora podemos deducir que 
la realidad no está regionalizada; esta acción, la de regionali-
zar, sólo la realizamos los individuos interesados en entender 
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determinados procesos sociales en su espacialidad. Sin em-
bargo hay que admitir que existe otra forma de regionalizar y 
que realizan los individuos que han identificado sus intereses 
con los de un ámbito particular, al cual valoran, promueven 
y defienden como superior a otros. A esta última forma le lla-
mamos regionalismo y en ocasiones la historiografía de ma-
nera equívoca, puede asumir sus características.3 Este tipo 
de historia, concebida en ocasiones como crisol de memoria 
colectiva, tiende a sobrevalorar las fortalezas locales o regio-
nales negando las del vecino; convirtiéndose en instrumento 
para justificar acciones en su contra, ya porque “le tocaron 
mejores tierras o nos las quitó”, es de otra etnia, tiene un color 
de piel distinta a la nuestra, o tiene otra religión (VIQUEIRA, 
1993, p. 133). En general podemos afirmar que el localismo, 
el regionalismo, el nacionalismo, no son buenos consejeros, 
generalmente nos llevan al conflicto, al autoritarismo, a la 
imposición, a la guerra y ocultan las diferencias habidas en 
sus propios ámbitos para afirmar una falsa homogeneidad.

Pero volvamos al problema de cómo regionalizar que nos 
compete a nosotros como estudiosos de lo histórico social, lo 
cual tiene que ver por tanto con la enseñanza y con la in-
vestigación de los hechos y procesos humanos, ¿qué pasa si 
no pensamos con detenimiento estos elementos y decidimos 
enfocar nuestra mirada en un pueblo, un estado o una naci-
ón, cuyas fronteras están definidas de antemano por proce-
sos históricos específicos de carácter político administrativo? 
Puede suceder que tendamos a rastrear toda la información 
posible de ese ámbito, sin saber con claridad qué es lo que 
buscamos conocer, y por otra parte la espacialidad de deter-

3 ZIMMERLING (2004, p. 26) plantea una diferencia entre la regionalización espontánea 
(no intencionada, como una consecuencia…tal vez ni siquiera reconocida como tal, de las 
acciones y sobre todo, interacciones de numerosos actores individuales), y el regionalismo 
promovido por intereses específicos, generalmente de carácter político, económico e ideo-
lógico.
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minados fenómenos sociales dentro o fuera de ellos podría no 
ser advertida, es decir esos elementos históricos llamados na-
ción, estado, municipio, con una espacialidad definida a par-
tir de determinados procesos político administrativos podrían 
estar ocultando procesos sociales más complejos que generan 
espacialidades distintas. 

La historiografía regional nos lleva sin duda por un ca-
mino distinto respecto, por ejemplo, de la historia pueblerina 
o la historia nacional -que por otra parte las puede haber muy 
buenas.4 Nos permite ver como elementos de la indagación 
la red de relaciones económicas, sociales, culturales, políti-
cas que establecen entre sí los actores sociales en un ámbito 
determinado, definido por dichas relaciones en un momento 
o periodo dado; pero habrá que advertir también cómo esas 
acciones y prácticas humanas se ven condicionadas por las 
características de ese ámbito regional a la vez que dejan mar-
cas, huellas que lo modificarán respecto de su estado anterior. 

Por otra parte, hay que decir que ninguna región, no 
obstante que la hayamos delimitado para su estudio, está 
aislada o separada, siempre será vecina de otras y formará 
parte de un territorio más amplio definido de alguna forma. 
Esto implica observar las relaciones horizontales y verticales 
de nuestra región de interés,5 así como su historicidad como 
proceso complejo, dado que muchas huellas y marcas en el 
espacio no siempre se transforman al mismo ritmo que los 
procesos humanos, de manera que estos interactúan en y con 

4 En México el mejor exponente de la historia pueblerina es Luis González. Su libro Pueblo 
en vilo. Microhistoria de San José de Gracia (1968), marcó un hito en la historiografía 
mexicana al dar a conocer la importancia de la historia de los pueblos rurales de México 
en el tránsito hacia a la modernidad.

5 Retomando a Emmanuel Leroy Ladurie, De La Peña (1991, p. 124) señala que el com-
portamiento de una unidad social determinada implica condicionamientos de relaciones 
horizontales con unidades semejantes y verticales con unidades distintas o más amplias 
que la implican.
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esas huellas anteriores (que son condición pero a la vez se 
pueden ver nuevamente modificadas).6

Para quien hace investigación y ejerce la docencia en el 
campo de la historia regional es fundamental entender que 
los lugares en el territorio se han ido construyendo y transfor-
mando a través del tiempo por las personas que los habitan, 
con sus movimientos, intercambios, tipo de relaciones. Son 
ellas, las personas, las colectividades, las que establecen sin 
saberlo necesariamente un modus operandi en un territorio 
específico que es el que el historiador detecta como la región  
hipótesis para su estudio. Este modus operandi lo puede 
construir en su planteamiento en un momento dado o en un 
largo trayecto, en el cual es posible registrar los vaivenes y 
las transformaciones de la región como espacialización de los 
procesos sociales estudiados.

Todo historiador se enfrenta al problema de construir 
su problema de investigación. La historia regional es un tipo 
de historiografía que puede resultar atractiva para ejercitar-
se en el oficio. No quiero decir con ello que resulte más fácil 
hacerla, sino precisamente que la complejidad de los procesos 
humanos la podemos enfrentar con un problema en el que 
podemos discernir, si nos lo proponemos, las variables fun-
damentales de la historia: el espacio y el tiempo. Por eso he 
insistido en que en la enseñanza7 puede constituirse también 
en una buena estrategia para la comprensión del oficio de 
historiar.

6 Recordamos y retomamos a Santos (1984, p. 114), quien habla del concepto “rugosidades”, 
como formas construidas en el territorio…pasado que deviene presente y paisaje. O también 
como mosaico de diferentes épocas. También en Santos (1986). De manera similar Emma-
nuel Leroy Ladurie refiriéndose a las sociedades campesinas señala que son producto de 
largos procesos acumulativos en los que perdura el pasado – uno y múltiple – a través de 
los efectos de la evolución, citado por De La Peña (1991, p. 123).

7 Comprendo el término enseñanza como el proceso dialéctico entre enseñanza y aprendizaje. 
Es decir no como una relación unidireccional, sino aquélla en la que los involucrados en 
esa relación se retroalimentan de manera constante y creativa.
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La práctica de la historiografía regional 
en México

Me desvío de mis reflexiones conceptuales sobre el es-
pacio y la región por el momento para hablarles de mi expe-
riencia y algún conocimiento que he adquirido sobre la his-
toriografía mexicana contemporánea dedicada a la temática 
regional. Aunque ésta tuvo sus primeros exponentes en el 
siglo XIX, cuando también se afirmaba la historiografía de 
corte nacionalista, en la medida que ésta en efecto sentó sus 
reales aquélla fue quedando, que no totalmente, en manos 
de aficionados a la historia de diversos lugares de la Repú-
blica. Su recuperación, actualización e incorporación a las 
instituciones especializadas, es decir a las universidades, es 
propiamente de la segunda mitad del siglo XX. Tuvo su mayor 
impacto en las dos últimas décadas de ese siglo y luego nue-
vamente ha declinando un poco pero sin que se haya abando-
nado su práctica, particularmente importante en el ámbito de 
los programas de licenciatura y posgrado de las carreras de 
Historia. Esta declinación coincidió con algunas críticas que 
se le hicieron y que planteaban sobre todo que carecía de rigor 
metodológico y unidad conceptual.8 Aunque no comparto del 
todo dicha crítica, porque estos son problemas que pueden 
observarse en cualquier tipo de historiografía y no sólo en la 
regional, de cualquier modo no deja de ser inquietante por 
qué dejó de tener la presencia que tenía con anterioridad en el 
ámbito profesional, si bien por otro lado, reitero, no ha dejado 
de ser una de las prácticas historiográficas más socorridas 
dentro de las instituciones universitarias, tanto en licencia-
tura como en posgrado.

8 Véase Miño (2002). 
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Reconozco que a los historiadores, por lo menos en Mé-
xico, no nos ha interesado mucho el análisis de las prácticas 
historiográficas, sin embargo creo que es una tarea insos-
layable para tratar de explicarnos por qué en cierto momen-
to una forma de hacer historia adquiere sentido y luego por 
qué pasa a segundo término, mientras adquieren mayor re-
levancia otras. Supongo que en parte se debe al surgimiento 
de otras opciones metodológicas en los estudios históricos, lo 
cual me parece plausible, sin embargo considero que esto no 
clausura las posibilidades de la perspectiva regional, al con-
trario pienso que la podrían enriquecer.9 En México, que es 
un país excesivamente centralizado, pero a la vez con gran-
des y profundas diferencias, el estudio de lo regional sigue 
resultando fundamental como una vía para contrarrestar las 
visiones homogeneizantes y hegemónicas de la nación o de su 
región central, la de la ciudad de México.

En ese contexto centralizado la historiografía regional 
sigue teniendo un papel significativo en por lo menos dos sen-
tidos: uno de ellos es el de que amplifica de un modo especial 
partes de la historia de una sociedad compleja que las histo-
riografías más generales de carácter nacional sólo pasan de 
un plumazo o ni siquiera mencionan. En esa amplificación ha 
sido posible evidenciar que las situaciones históricas particu-
lares no necesariamente coinciden con la perspectiva nacio-
nal, aunque estén articuladas a ella y formen parte de “ese 
todo” conocido como nación; de manera que con los estudios 
regionales se ha podido ir develando un país múltiple, antes 
sólo conocido por un discurso general, centralista y hegemóni-
co de la historia. La historiografía regional nos ha permitido 
descubrir este país plural y complejo del que hoy hablamos. 

9 Desde luego soy consciente de que las comunidades científicas reconocen y llegan a 
acuerdos en un momento dado respecto de ciertas prácticas dentro de sus disciplinas, que 
después de un tiempo pueden considerarlas obsoletas.
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Esto sin duda ha tenido que ver con algunos cambios en las 
relaciones entre el centro del país y el resto de entidades que 
lo integran. También con la mayor relevancia que empezaron 
a tener en ese proceso las universidades estatales y la consi-
guiente necesidad de fortalecer sus historiografías particula-
res dándoles un carácter más profesional. 

Esto último me lleva a exponer el otro sentido impor-
tante que, a mi juicio, adquirió la historiografía regional: el 
de haberse convertido en una opción de importancia para la 
práctica formativa de los estudiantes de historia. En las car-
reras de historia de las universidades estatales de mi país, 
muchas de ellas fundadas alrededor de los años setenta del 
siglo XX o incluso en décadas posteriores, la historia regional 
se asumió como la forma natural de hacer historia, porque 
permitía que los estudiantes e investigadores locales aprove-
charan y dieran a conocer los archivos provinciales (estata-
les, municipales, parroquiales, entre otros). Se abrió enton-
ces la posibilidad de que cada vez con más rigor se pudieran 
estudiar esos casos antes sólo conocidos por referencias muy 
limitadas y que con esa práctica se formaran los nuevos his-
toriadores.

Esa intensidad que tuvo la historiografía regional a 
fines del siglo pasado se vio fortalecida por los estudios de 
especialistas provenientes del extranjero que supieron apro-
vechar muy bien dichos archivos estatales y locales y plan-
tear algunos de los problemas metodológicos de la historia 
regional contemporánea (ejemplo de ello fueron los trabajos 
de Bakwell (1976), Brading (1988), Hamnett (1990), Knigth 
(1989, p. 21-43), Van Young (1989, 1991, p. 99-122), Morin 
(1979), entre otros). 

Pero entonces cuál ha sido el problema ¿Cuál es el pun-
to de inflexión por el cual la historia regional empezó a decli-
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nar? ¿Ya se dijo todo lo que era posible decir con la historia 
regional? ¿llegó la hora de pasar la batuta a otras formas 
de expresión historiográfica?10 Creo que precisamente como 
lo señalara en algún momento Antonio Ibarra, es necesario 
exigir consistencia teórica a los estudios históricos regionales 
y a lo que hay que poner fin es a la historiografía regional que 
carezca de esta consistencia. En ese sentido soy una convenci-
da de que la historiografía regional, como elección consciente 
de una escala de análisis propiciada por el mismo fenómeno 
de análisis y enriquecida por otras perspectivas teórico me-
todológicas, puede seguir generando estudios que faciliten la 
comprensión de la complejidad histórica de nuestros países.

Creo que parte del problema ha tenido que ver con cómo 
se le asumió en las instituciones educativas, donde ha priva-
do un cierto provincialismo historiográfico que ha confundido 
lo regional con todo tema que discurra en los ámbitos estata-
les. De esa manera, incluso materias de los planes de estudio 
que se concibieron con el título de Historia Regional termina-
ron siendo en realidad de historiografía de Jalisco, de Sonora, 
de Campeche, de Yucatán, de Tlaxcala, etcétera, sin que en 
realidad la mayor parte de ellos se plantearan de algún modo 
una problemática regional. 

Sin menospreciar para nada el desarrollo que ha tenido 
la historiografía en cada uno de los estados o las centradas en 
pequeñas localidades, a semejanza de la microhistoria pro-
puesta en México por Luis González (1968, 1991, p. 23-36), 
lo que quiero enfatizar es que la regional lo que se propone 
es estudiar la espacialización de los procesos sociales que le 
interesan al investigador.

Aclaro que si bien podríamos acordar que hasta ahora 
mantiene cierta preminencia una metodología propia de la 

10 Me refiero a Ibarra (2002, p. 256).
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disciplina de la historia, así a secas, hoy en día nuestra ta-
rea se ha enriquecido e incorporado nuevos elementos meto-
dológicos, en buena medida porque la complejidad social de 
la época que nos ha tocado vivir nos ha permitido advertir 
rumbos nuevos, más flexibles y diversos para acercarnos a 
comprender los procesos sociales (así por ejemplo los historia-
dores de hoy, cada vez en mayor número, ya hacen trabajo de 
campo y no sólo de archivo, observan el paisaje, entrevistan 
personas, tienen menos miedo a que emerjan las subjetivida-
des y a tratar de comprenderlas y explicarlas, se dan cuenta 
que cualquier información de archivo no sólo es un probable 
dato, sino que lo expresado puede tener variados significados, 
etcétera); asimismo no podemos desconocer las aportaciones 
de otras ciencias, de manera que hoy existen diferentes ma-
neras de hacer historia y, por lo tanto, los recursos metodoló-
gicos que se emplean pueden ser distintos en función de las 
temáticas elegidas, es decir la historia regional está siempre 
en asociación con herramientas metodológicas propias de los 
estudios económicos, culturales, políticos, etcétera. 

Ahora bien, una de las aportaciones metodológicas de 
la historiografía regional, que debe ser aprovechada en la in-
vestigación y en la enseñanza ha sido la de pensar el espa-
cio como problema de conocimiento. Esto implica aprender a 
construir conceptualmente hablando una “realidad” que no 
podemos conocer directamente sino a través de la observación  
de las relaciones que los individuos o colectividades han ge-
nerado en los territorios que han ocupado y ocupan. Como 
sabemos, para los historiadores esta observación es indirecta, 
sustentada de manera privilegiada en fuentes de archivo, de 
ahí que con mucha frecuencia el historiador en formación e 
incluso los ya experimentados sustituyan la construcción pro-
blematizada de esa realidad por la descripción, entresacada 
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de los documentos de archivo, es decir de los registros escritos 
elaborados por miembros de la sociedad que se pretende co-
nocer, como si su dicho expresara la realidad misma, cuando 
más bien corresponden a observaciones desde perspectivas 
específicas, que con seguridad ocultan o nublan otras. Esto 
me lleva a repensar algunas ideas que estuvieron en boga 
hace unos años respecto de que lo importante de lo regional 
era la escala menor o media, porque facilitaba la mirada to-
talizadora, como si fuera posible que el historiador pudiera 
descifrar todos los elementos constitutivos de una región por 
el hecho de ser un ámbito más reducido. Pienso que debemos 
ser más humildes respecto de la idea de que como “demiur-
gos” podemos explicarlo todo, pero por otro lado si no tenemos 
que decir todo sobre una región, podemos ser más conscientes 
de lo que nos proponemos conocer y cómo. Esto quizá tenga 
que ver con la concepción de lo regional de la historiografía 
francesa, como una escala para entender fenómenos globales 
o como una manera de comprender fenómenos más complejos 
(MORALES, 2004, p. 126). De hecho, aunque de lo primero 
pareciera ser ejemplo Pueblo en Vilo, de Luis González, quien 
ha señalado que la historia del pueblo de San José de Gra-
cia muestra el tránsito a la modernidad de miles de pueblos 
semejantes en México, en mi perspectiva me parece más sig-
nificativo lo segundo, en la medida en que la escala (la regi-
ón) nos podría permitir entender mejor la complejidad de un 
fenómeno.11

11 No coincido con la idea de que lo local o regional sea escala de lo que sucede en lo global, 
entendidas como réplicas en pequeño del todo, aunque desde luego tienen relaciones con 
ese ámbito y expresan por tanto parte de la problemática global.
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Las regiones son buenas para pensar

Decía Eric van Young hace ya más de dos décadas que 
las regiones son buenas para pensar, y si esto es así no cabe 
duda que son buenas para la enseñanza y la investigación. 
Pero ¿Qué es lo que nos pueden incitar a pensar? Conveni-
mos con I. del Río, en que la realidad no está regionalizada, 
aunque alguien podría argumentar que las fronteras políticas 
son una forma de regionalización que incluso está dibujada 
en los mapas en los que se nos enseña, en la infancia, la geo-
grafía política de nuestro país y del mundo. Y en efecto esa 
es una regionalización no del espacio geográfico en sí mismo, 
imposible, sino imaginaria y simbólica que se impone a una 
población, desde el poder político-administrativo, de ahí que 
incluso estas demarcaciones plasmadas en mapas hayan po-
dido ser estudiarlas en su historicidad, como lo hizo en algún 
momento Edmundo O’Gorman (1985); pero concebida como 
algo estático esa regionalización político administrativa no 
funciona para explicar los múltiples procesos históricos que 
se dan en ámbitos menores o mayores. La vida de la gente 
genera otros tipos de espacialidad en sus acciones y prácticas, 
sean estas sociales, culturales, económicas, políticas, hacien-
do borrosas con ello en muchas ocasiones la frontera políti-
co-administrativa, aunque ésta esté en tratados internacio-
nales y constituciones nacionales o incluso con marcas en el 
terreno, como las bardas para impedir que un grupo humano 
pase del otro lado de ella.

Creo que las regiones son buenas para pensar problemas 
históricos porque cada red de relaciones humanas generada 
por una situación en particular detectada por el investigador 
puede tener que ver con una región delimitada por dichas re-
laciones y situación que tendrá que ser caracterizada. Y aquí 
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permítanme compartirles un mapa que espero me ayude a 
explicar mejor cómo las regiones, como las construimos y las 
plasmamos en algunas descripciones, son buenas para pen-
sar (por otra parte en términos de historia de la historiogra-
fía y de la cartografía nos permite ver cómo se construyeron 
regiones en otras épocas):

En este mapa de 1757 los jesuitas plasmaron una re-
gión de la península de Baja California, como expresión de 
su dominio en ella, pero a la vez trataron de mostrar lo que 
sucedía dentro, según su particular perspectiva, y sobre todo 
para justificar su presencia; así, por ejemplo, hicieron alusi-
ón a los grupos indígenas que habitaban la península y sus 
demarcaciones territoriales; marcaron sus descubrimientos 
geo gráficos producto de las exploraciones que realizaron; y 
por supuesto, lo más importante para ellos, señalaron el lu-
gar de emplazamiento de las misiones que lograron estable-
cer, además de ilustrar con pequeños dibujos que enmarcan el 
mapa el tipo de población en actividades cotidianas, rituales o 
de insurrección, así como la fauna y la flora. Es un mapa que 
acompañó a una de las obras históricas jesuitas sobre aquella 
zona, titulada, Noticia de la California, de los padres Venegas 
y Burriel (BURRIEL, 1757).12

12 El mapa se encuentra actualmente en la Mapoteca Orosco y Berra de la ciudad de México.
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Mapa 1 –  La California, su golfo y provincias fronteras en el continente de 
Nueva España

Fuente: Mapa de la California su golfo y provincias fronteras en el continente de Nueva España. 
Autor: JHS. Año: 1757. Escala: 1: 2 666 666. Medidas: 48 x 34 cm. Grabado en papel 
marca. Mapoteca Orozco y Berra, Colección Orozco y Berra, Baja California. Varilla 
OYBBC01, número clasificador: 268-OYB-7221-B.

El historiador Ignacio del Río ha puesto en evidencia 
cómo en lo que sería aproximadamente este ámbito dibujado 
por los jesuitas en la península de California se gestó un pro-
ceso especial de relación cultural entre los grupos que habi-
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taban originalmente estos parajes, los cazadores recolectores, 
y los misioneros jesuitas con su proyecto colonizador, gene-
rándose una situación asimétrica que terminó por destruir 
cultural y demográficamente a la población nativa (DEL RÍO, 
1984). De manera que como ha señalado Juan Pedro Viquei-
ra, en este caso la región es como una especie de laboratorio 
donde podemos observar unas relaciones sociales que se ges-
taron de manera distinta a otras partes del país (VIQUEIRA, 
1993, p. 132-133). En ese sentido la historia regional invita 
a la comparación, no puede quedar encerrada en sí misma o 
erigiéndose en el paradigma de un país. Por supuesto en el 
caso mexicano fue una grave limitante de la historiografía 
de carácter nacional erigir a la historia de los nahuas y a las 
formas de su conquista y colonización en el modelo para com-
prender la historia prehispánica y colonial.

También son buenas para pensar las regiones porque a 
través de ellas podemos advertir que los sucesos humanos no 
suceden en el espacio como si éste fuera sólo un contenedor 
de ellos. En ciertos casos el investigador rastrea los aconteci-
mientos sucedidos en un lugar y los organiza cronológicamen-
te; pero su tarea va más allá con la finalidad de dar cuenta 
de una red de relaciones que, además, pueden colarse rápida-
mente por los múltiples intersticios de las fronteras del su-
puesto contenedor elegido de antemano, guiándonos, si somos 
buenos observadores para reconstruir unas nuevas fronteras 
(imaginarias y porosas) que delimitan hasta cierto punto esas 
relaciones. El espacio concebido así, puede ser parte del jue-
go de intercambios sociales y transformarse junto con éstos. 
No es un contenedor estático. Pongo un ejemplo en abstracto: 
una ciudad no se circunscribe de manera exclusiva a su espa-
cio urbano, no podría existir sin las zonas que lo alimentan, 
requiere del trabajo de los grupos humanos que transitan de 
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un lado a otro, transformando con ello su naturaleza y su-
friendo las consecuencias del dominio que ejercen sobre ella. 
De hecho el estudio de las ciudades y sus zonas de influencia 
dio lugar a variados estudios basados en propuestas metodo-
lógicas provenientes de la economía, como la teoría del empla-
zamiento central.13

Así pues, son buenas para pensar las regiones porque no 
existen sin las relaciones humanas que las definen en un mo-
mento dado, por lo tanto temporalmente. Son esas relaciones 
las que tenemos que caracterizar con los elementos que nos 
brinde nuestra investigación, y con ella descubrir su espacia-
lidad, pues no existen de un modo por siempre, sino por un 
tiempo finito, aunque podamos advertir en el presente, inte-
gradas a las nuevas situaciones y espacialidades, elementos y 
rasgos de su presencia pasada. 

Construir a la región, como la expresión de una forma 
de algún tipo de relaciones humanas, pero en la que éstas 
interactúan con las huellas y marcas dejadas por otras rela-
ciones es sin duda parte de ese ejercicio que tiene que hacer el 
estudiante de historiador y el profesional en este juego entre 
espacio y tiempo. Podemos hablar por ejemplo de la misma 
península californiana que estuvo bajo dominio jesuita en el 
siglo XVIII, pero de relaciones sociales que en otro momen-
to dieron lugar a una delimitación y uso del espacio regional 
distintos al establecido por los misioneros de la Compañía de 
Jesús con los nativos que encontraron en la península. En ese 
sentido puedo hacer alusión a la región en la que se desarrolló 
de manera privilegiada una economía minero agropecuaria y 
comercial por medio de los lazos económicos y sociales llevados 
a cabo por los pobladores de los principales asentamientos del 
extremo sur de la península en las primeras décadas del siglo 

13 Véase Smith (1991).
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XIX. Es la misma península, como espacio geográfico, pero su 
configuración regional es distinta. Los nodos alrededor de los 
cuales se genera con mayor intensidad la actividad humana 
se han modificado: el centro de dicha actividad se ha corrido 
de la media península, de Loreto (la antigua misión madre de 
los jesuitas) para mayor precisión, hacia el puerto de La Paz, 
en el extremo sur, no obstante que en la región del siglo XIX 
subsistían todavía varias misiones como vestigios de aquel 
sistema, pero ahora convertidas algunas de ellas en el capital 
inicial de la nueva propiedad agropecuaria.14 A la vez esta 
región no puede explicarse sin sus relaciones demográficas, 
económicas y políticas con sus vecinas Sonora y Sinaloa, o 
con el mercado mundial, al cual está ligado por los circuitos 
comerciales del pacífico.

Pero también son buenas para pensar las regiones por-
que nos permiten reflexionar sobre algo que es fundamental 
para el historiador: el “otro” (el que vivió en otro tiempo, el 
de otra región, el de otra cultura). Por supuesto esto no es 
privativo de la historia regional, pero hay un caso sin duda 
importante por el cual la historia regional nos puede servir 
para cuestionar ciertas versiones de una supuesta realidad 
histórica a las que se les dificulta ver la otredad (la nacional 
por ejemplo); los otros que se observan en la historia regional, 
y que la historia nacional no ha considerado con suficiencia, 
han empezado a ser conocidos y comprendidos y a modificar 
nuestra idea de nación. Esto nos permite pensar que el todo, 
si elegimos a la nación como tal, se puede repensar a través 
de esos otros, y poner en entredicho “saberes” aceptados e in-
cuestionables para muchos. Pongo dos ejemplos:

14 Con capital me refiero a los elementos económicos (tierras para huertas y agricultura, mano 
de obra) que habían quedado de las misiones y que sirvieron de base para una ocupación 
ahora impulsada por rancheros que se empezaron a avecindar en ellas desde antes de que 
éstas desaparecieran (TREJO, 1999).
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Chantal Cramaussel señala en un artículo que la histo-
riografía tanto mexicana como estadounidense ha planteado 
que “en el norte de la Nueva España la colonización se debió 
a la lenta y violenta imposición del orden español a grupos 
indios que resistieron con las armas durante siglos a los in-
vasores”. Según esta tesis “para poder explotar los recursos 
minerales los españoles eliminaron progresivamente a los 
autóctonos relegando a los sobrevivientes a territorios aleja-
dos...” de esta manera esta sociedad se habría caracterizado 
por estar integrada en su mayoría de blancos y mestizos a 
los que se mezclaron algunos indios del centro del país. Las 
misiones por su parte habrían funcionado de manera casi 
independiente del resto de la sociedad colonial. Cramaussel 
señala, a partir de su estudio de la provincia de Santa Bár-
bara y su mineral de El Parral, que “esta visión no resiste la 
simple confrontación con datos de índole demográfico y que 
si bien complace a la población actual que reivindica sus orí-
genes europeos, oculta aspectos esenciales del proceso de co-
lonización”; afirma que sin los indios locales y su trabajo, los 
pequeños y lejanos enclaves fundados en el norte de la Nueva 
España por los españoles hubieran sido condenados a desapa-
recer de manera irremediable (CRAMAUSSEL, 2010, p. 173).

El otro caso que me interesa destacar es el de un artícu-
lo de Lina del Mar Moreno, en el que cuestiona la identidad 
construida en la provincia de Antioquia, Colombia, a partir 
de ocultar ciertos aspectos de su historia y destacar otros. 
Antioquia es, en esta perspectiva identitaria dominante una 
sociedad blanca de campesinos fuertes y trabajadores que con 
su esfuerzo fue ganando terreno a lo inhóspito de la región y a 
los antiguos habitantes (sobre todo a los negros trabajadores 
de las minas), que en esa visión prácticamente han desapa-
recido. Esta identidad, dice Moreno, incluso se muestra, has-
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ta la actualidad, como un modelo a seguir por el resto de la 
sociedad colombiana. Moreno estudia, en un autor de novela 
costumbrista del siglo XIX, cómo se fueron construyendo cier-
tos estereotipos que dieron la pauta y reforzaron la idea de 
una región hecha con el trabajo y sudor del blanco civilizador. 
A través de su planteamiento es posible entender la dinámica 
social de una región, producto de un largo proceso de coloniza-
ción, y la construcción ideológica de su identidad dominante 
por medio de la literatura (MORENO, 2010, p. 67-84).

En los dos casos, aunque de un modo distinto, las auto-
ras tratan un tema de historia regional que les permite des-
cubrir la trama de una construcción histórica ampliamente 
reconocida y aceptada, pero que oculta partes importantes de 
la realidad; con esa trama la sociedad ha ido construyendo su 
identidad, negando y ocultando aquello que le resulta molesto 
de sí misma (por ejemplo el origen indio o africano de parte de 
la población de la región). En ese sentido podríamos decir que 
la historia regional es revisionista, porque descubre las mis-
tificaciones y descencializa categorías como nación, identidad 
y, también hay que decirlo, región (cuando ésta es concebida 
como un territorio definido de una manera desde sus orígenes 
o cuando se le convierte en el modelo que debe funcionar para 
otras realidades, negando asimismo las diferencias).

Un último asunto traigo a colación para pensar la región.  
Parto para ello de una pregunta: ¿la región es un medio que 
nos permite comprender un problema social más complejo o 
es el objeto de estudio y la finalidad de una investigación? 
Hasta ahora he tratado de formular argumentos a favor de la 
primera postura. Desde mi punto de vista este es el problema 
no siempre comprendido por los historiadores que convierten 
un lugar en objeto de estudio. Y no sería esto mayor problema 
siempre y cuando, en efecto, se estudiara ese lugar en funci-
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ón de una serie de variables específicas que nos permitieran 
reconocerlo como expresión de determinadas acciones y rela-
ciones. En el caso de Conquista y aculturación de Ignacio del 
Río la región es el ámbito que nos permite comprender las 
relaciones socioculturales que llevaron a la extinción de los 
antiguos californios. Lo mismo me parece que sucede con su 
libro sobre las reformas borbónicas en Sonora y Sinaloa. Son 
las reformas y sus implicaciones las que son estudiadas en un 
contexto particular que toma forma en un espacio determina-
do, como fue el caso de estas provincias del noroeste, lo que 
nos permite apreciar las diferencias de aplicación de dichas 
reformas en otras zonas (DEL RÍO, 1995).

En otro tipo de estudios de carácter regional, como son 
los clásicos de ciudades específicas, como puede ser el estudio 
de Backwell, sobre Zacatecas, de Van Young sobre la región 
de Guadalajara, o el de Brading sobre la ciudad de León, pa-
reciera que la región construida en el planteamiento historio-
gráfico es el objeto de estudio, y en cierto modo así es, pero de 
igual manera esto sólo es así como expresión de una serie de 
relaciones económicas y sociales que sólo es posible conocer 
gracias a que éstas adquieren visibilidad en los espacios en 
que se dan y que no se circunscriben a la ciudad misma sino 
a las relaciones de ésta con su entorno.

Y aprovecho aquí para exponer un último ejemplo para 
observar el objeto de estudio en la historia regional, el del 
último libro de Ignacio del Río, Mercados en asedio, en el que 
la región centro norte, como él la denomina, refiriéndose a un 
extenso territorio que incluía principalmente las provincias 
de Nuevo México y Chihuahua en la primera mitad del siglo 
XIX, es el espacio donde se realizó y por lo tanto es posible 
observar, un comercio de gran distancia que relacionaba esta 
zona con Missouri, en los Estados Unidos, y con los centros 
mineros del norte de México. En este libro la región objeto 
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de estudio, amplia y porosa, lo es en la medida que permite 
observar una serie de relaciones comerciales y sus vicisitu-
des, en el momento en que México se ha empezado a consti-
tuir como nación y el problema del comercio con otros países 
es un asunto prioritario. Esto le permite a Ignacio del Río 
plantearse problemas amplios y complejos, como la geografía 
comercial de todo el país y el papel que jugaba este comer-
cio regional en particular en ella; también las razones de los 
vaivenes, entre el libre cambio y el proteccionismo, de las po-
líticas comerciales mexicanas de ese entonces, así como sus 
implicaciones en el desarrollo económico posterior del país, lo 
cual discute con otros autores (DEL RÍO, 2010).

Este último ejemplo, que he expuesto quizá con excesiva 
brevedad, me sirve para insistir en que lo importante en esta 
perspectiva historiográfica es que la región existe en relación 
a un problema social que se desarrolla en ella y por lo tanto 
la define; pero además es un ejemplo de cómo el estudio de lo 
particular está inserto en contextos más amplios, nacionales e 
internacionales, de los cuales es necesario dar debida cuenta. 
En síntesis lo regional no tiene por qué cerrarse sobre sí mis-
mo sino que más bien se esclarece cuando el historiador esta-
blece nexos y comparaciones que sustentan sus explicaciones 
para una mejor comprensión de los problemas planteados.

Finalizo con una última reflexión: he comentado que la 
llamada historiografía regional encontró un ambiente propi-
cio para su desarrollo en la universidades y centros de inves-
tigación del país, ámbitos donde la profesionalización de la 
historia encontró un medio para su realización en el estudio 
de problemas de orden local; sin embargo también creo que 
no siempre se le ha llegado a comprender del todo como pro-
puesta metodológica que se plantea el conocimiento histórico 
como una construcción y no como supuesto reflejo por demás 
inasible de una realidad compleja que se escapa al observa-
dor, tanto al contemporáneo de los hechos como al actual. En 
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ese sentido, como problema de la enseñanza de la historia, 
me parece fundamental que los profesores-investigadores in-
teresados en esta perspectiva discutan con sus estudiantes 
sobre los problemas metodológicos que implica, de lo contra-
rio los trabajos que surjan a su amparo terminarán siendo 
lo que tanto criticaba Miño Grijalva: descriptivos, carentes 
de perspectiva metodológica y de claridad conceptual. Rasgos 
que por otra parte comparten también desafortunadamente 
otras formas de hacer historia.
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Uma região fluída: 
representações singulares da 
iconografia mariana

Jacqueline Ahlert

O estudo das representações advindas da experiência 
missioneira impõe uma série de desafios internos e 
externos à região compreendida pelas Missões Jesuí-

ticas da Província Paracuaria. Trata-se de um amplo espaço 
geográfico que, quando de sua criação, compreendia grande 
parte da América Meridional, além disso, abrangeu um tem-
po histórico dilatado – mais de um século e meio –, e envolveu 
dezenas de sacerdotes europeus e milhares de indígenas per-
tencentes a etnias diversas, ainda que com predominância de 
Guarani. 

Afora as implicações intrínsecas à experiência missio-
nal, há aquelas produzidas pelos diversos olhares que se dedi-
caram ao fenômeno. Para além de algumas construções sim-
plificadas, dos discursos nacionais e, em certa medida, acadê-
micos, a dinâmica da construção cultural e física da região foi 
móvel e fluída. Esse movimento exige considerar variáveis de 
análise mais complexas e operativas que as obsoletas catego-
rias étnicas e territoriais e, no caso específico deste estudo, 
das limitantes conceituações estéticas transplantadas da Eu-
ropa para a América, a exemplo do barroco missioneiro. 

A historiografia e a antropologia do século XX tenderam 
a impor sobre a líquida realidade do local da época uma sé-
rie de cortes territoriais, cronológicos e étnicos, reforçando 
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um imaginário que responde mais às aspirações ordenadas 
das modernidades nacionais que às práticas dos atores em 
questão (WILDE, 2009, p. 31). Nesse sentido, considera-se a 
formação sociocultural das missões como o resultado de uma 
conjuntura colonial em movimento, criada e recriada nas im-
posições e demandas do contexto histórico. Relações sociais 
representadas, ainda, na evidência fragmentária dos objetos, 
textos e imagens que lhes deram origem.

As representações imagéticas advindas dessa trama 
são tão complexas quanto a conjuntura que as engendrou. A 
apropriação e as transformações na iconografia mariana são 
alusivas às ressignificações que deram sentido às construções 
singulares planeadas e elaboradas ao longo dos anos, com 
rupturas e continuidades após a expulsão dos loyolistas.

Maria foi a santa de predileção da Igreja da Contrarre-
forma, amplamente utilizada para fins de catequese. No mun-
do ibero-americano, a Virgem foi a mais venerada e repre-
sentada das santidades femininas. No que tange à estatuária 
missioneira – entre os séculos XVII e XIX, considerando-se a 
continuação das atividades nas oficinas de talha e o trabalho 
dos santeiros após a expulsão dos jesuítas em 1768/1769 –, a 
iconografia mariana abrangeu os espaços oficiais de culto e os 
domésticos, apresentando dimensões variadas relativas aos 
seus usos e sentidos no amplo espaço missional. 

Na imposição dos preceitos religiosos católicos entre as 
mais diversas sociedades, o culto à Virgem Maria foi sobre-
posto às crenças de ordem matriarcal pré-existentes. Assim, 
templos marianos foram edificados sobre alguns santuários 
de deusas-mães, sua representação foi imperativa e neologis-
mos amalgamaram entidades distantes no tempo, nos espaços 
e em vários aspectos da significação. Nas pinturas andinas 
coloniais, as virgens peruanas adotaram imensos mantos no 
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formato de montanhas, em referência direta à Pachamama, 
caracterizando um hibridismo iconográfico. Para os Guarani, 
esse encontro ocorreu, primeiramente, em nível linguístico. 

A primeira “tradução” do que deveria referir-se à Maria, 
a virgem mãe de Deus, baseou-se no termo Tupãn Sy, con-
forme o Vocabulário de la lengua Guarani, de Antonio Mon-
toya. Outra associação de Maria deu-se mediante Ñande Sy, 
Nossa Mãe, companheira de Ñande Ru, Nosso Pai, o casal 
progenitor dos guaranis (BAPTISTA, 2007, p. 252). Ambas 
as analogias estavam impregnadas de heresia, considerando 
que todas as classes de Sy ou Chy correspondem às consortes 
do deus que lhes atribuiu o nome. No mesmo sentido, a ex-
pressão marãne´e foi traduzida como sem mal, e aplicada à 
imaculada, aludindo à virgindade de Maria e mantendo, no 
âmbito do cultivo da terra, a significação de “ainda não culti-
vada” (CHAMORRO, 2004, p. 222).

A devoção dos padres partilhava de certa escolha racio-
nal pela iconografia de Maria e sua carga de representação 
simbólica. Sabiam eles que a imagem da Grande Mãe poderia 
acionar elos identificatórios vantajosos no projeto da conquis-
ta espiritual. Desse modo, a “prenda querida do santo Padre 
Roque” (MONTOYA, 1985, p. 200), foi denominada de a “Vir-
gem Conquistadora”. Com toda a carga semântica que con-
tém o termo conquistar. 

Na década de 60 do século XVII, na redução de Nossa 
Senhora de Loreto, “[...] contava o padre a todos as maravi-
lhas e favores que a Virgem Santíssima lhe havia concedido, 
livrando-o cotidianamente de perigos, como o de ser comigo 
pelos inúmeros tigres que habitam os montes onde às vezes 
se encontrava”. Suas defesas eram a “fé na Santíssima e o 
rosário” (MANUSCRITOS..., 1970, p. 189-190). Ficam claras 
nessas predicações as atribuições cuidadoras da santa.
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Não demorou para que a devoção se estendesse aos ne-
ófitos. Nessa mesma época, havia sido talhada e policroma-
da nas oficinas da redução de San Ignacio del Iabebyry uma 
imagem de Nossa Senhora da Conceição, destinada a outra 
doutrina não especificada na ânua escrita pelos padres jesu-
ítas aos seus superiores. Estando pronta a representação da 
santa, a escultura partiu da igreja, em andor. Ainda que “não 
houvessem sido chamados nem avisados, muitos índios, emo-
cionadíssimos, se juntaram e acompanharam a imagem até o 
rio onde estava adornada a balsa que levaria”. Conforme iam 
chegando, “colocavam-se todos de joelhos abrindo a passagem 
para a santa; com seus rosários começaram a rezar os cantos 
e orações ensinados pelo arcanjo glorioso”. Toda essa devo-
ção, é certo, emocionou profundamente os padres, causando 
“lágrima nos olhos” (MANUSCRITOS..., 1970, p. 190). Mais 
do que a demonstração piedosa espontânea dos indígenas, o 
relato informa que existia um vínculo estreito com a estátua, 
o pedaço de cedro que representava Maria. Independente-
mente da finalidade com que fora produzida, não era pensada 
nem vista como encomenda ou produto, mas como parte da 
hierofania, inserida na visão totalizante das manifestações 
do sagrado. 

Compondo altares, essas imagens continuavam rece-
bendo a atenção dos seus devotos, que faziam “muito gosto 
por vê-las bem adornadas”. Certo dia, na redução de San Ja-
vier, um jovem índio de nome Sebastião, filho do cacique Ca-
thaalín, percebeu que a coroa da Virgem “ainda que bela não 
fosse de ouro e sim de papel dourado”. Inquieto com singeleza 
de tal adorno, o jovem solicitou donativos a todos os seus cole-
gas e também, se possível, que doassem a “plaqueta de prata 
que levavam presa ao pescoço”. A campanha teve retorno ime-
diato, as doações “foram tantas” – conta a ânua –, que sobrou 
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prata para confeccionar “uma linda auréola para San Javier” 
(AUWEILER, 1900, p. 96-97). 

O apreço não se limitava a cultuar as imagens, com-
preendia também as liturgias, preces cotidianas, procissões 
festivas e ocasionais. Nas comemorações que envolviam de 
maneira direta a santa mãe, os missionais eram assíduos, 
“frequentam os sacramentos nas festividades da Virgem, ce-
lebradas com grande solenidade”. Porém, os que mais nisso se 
esmeravam eram “os do sodalício e congregação desta Senho-
ra”. Os congregados1 de Maria “ouvem todos os dias a missa, 
rezam o rosário e dizem a litania de Nossa Senhora”. Como 
cristãos exemplares, “recebiam enterros solenes e diferencia-
dos” (MANUSCRITOS..., 1969, p. 43, 180). 

Desvinculadas da ritualística oficial, no âmbito domés-
tico e pessoal, algumas manifestações adquiriram tal signi-
ficado e expressividade que deram nome a novas invocações 
da Virgem, legitimamente platinas, como o culto paraguaio a 
Nuestra Senora de la Concepcion de los milagros de Caacupé. 
Segundo o que registrou Felix de Azara, passando por Caa-
cupé, cidade localizada no atual departamento de Cordillera, 
Paraguai, havia um índio que tinha em sua casa uma está-
tua de Nossa Senhora, cuja notoriedade era de ser milagrosa. 
Propagada a fama da imagem, os muitos devotos que foram 
atraídos resolveram “edificar uma choça em sua homena-
gem”. Não demorou a que o cura, percebendo a popularidade 
da santa, recolhesse doações suficientes para construir uma 
capela “muy regular e com ornamentos dignos para o culto” 

1 Congregações foram organizações que se estruturaram sobretudo a partir do final do sé-
culo XVII e inícios do século XVIII. Competia aos congregados a mediação entre os dois 
segmentos que compunham os povoados, o da área jesuítica, representado pelos espaços 
pertencentes ao complexo da igreja, pátios e colégios, e ao setor indígena, centrado nas 
casas dos bairros missionais. 
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(AZARA, 1873, p. 110). Em novembro de 1783, iniciou-se uma 
celebração que alcança a contemporaneidade.2 

Assim, “segundo as épocas, segundo os países e segundo 
as necessidades”, a imagem da personagem virtual, que é Vir-
gem Maria, foi constantemente reinventada. “Imaginaram 
uma Virgem que se prestasse a todos os desejos e a todas as 
súplicas dos fiéis”, afirma Marie-France Boyer (2000, p. 13).  
A iconografia da Virgem é dogmática, ou seja, defende os dog-
mas da Igreja Católica. Porém, muito antes de ser definido 
como tal, no século XIX, o culto à Imaculada já era popular.

Contempla-se, neste artigo, especialmente o estudo das 
esculturas de Nossa Senhora da Conceição, por serem as mais 
numerosas no acervo missioneiro geral. Tradicionalmente, 
sua iconografia a apresenta com semblante jovem, vestindo 
uma túnica branca e um manto azul, portando uma coroa, 
símbolo de sua distinção, e com doze estrelas adornando sua 
cabeça. Sob seus pés, geralmente, há uma lua crescente e, por 
vezes, a santa pisa sobre ela e sobre uma cobra (símbolo do 
pecado original) que envolve o globo terrestre. Também po-
dem figurar na base da imagem, cabeças de anjos. Ela apare-
ce com as mãos unidas em atitude de oração e tem os cabelos 
longos caídos sobre os ombros. No âmbito da estatuária mis-
sioneira, de maneira geral, à medida que as imagens reduzem 
de tamanho, os atributos tradicionais do ícone, os ornatos, 
os planejamentos e os gestos amplos, característicos do estilo 
barroco, são amenizados.

2 Segundo a tradição oral, a imagem foi talhada por um índio guarani convertido ao cristianismo. 
Estando ele na mata à procura de madeira para confeccionar imagens, foi surpreendido por 
um grupo de índios mbayas afoitos por matá-lo, posto que eram “infiéis e inimigos dos gua-
ranis”. Desesperado, o neófito teria se escondido atrás de uma árvore e prometido à Virgem 
que, se não fosse encontrado, lhe faria uma estátua com a madeira da árvore em que se 
escondera. Ocorreria naquele momento o primeiro milagre atribuído à santa: o índio teria se 
tornado invisível frente aos seus inimigos. Voltando a salvo ao povoado, ele esculpiu duas 
imagens, uma maior para o culto na capela e outra menor para um altar doméstico. Seria 
a imagem menor aquela cultuada, ainda hoje, na festividade anual da santa em Caacupé.

 De acordo com Reingold (2000), afora o estilo e a técnica da talha serem similares, análises 
científicas na madeira de ambas as imagens certificam que pertencem ao mesmo tronco. 
Iconograficamente, a representação dessa invocação da santa aproxima-se muito das 
características da Imaculada Conceição, tendo adquirido traços peculiares no decorrer dos 
anos, mediante intervenções e incrementos dos devotos.
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Algumas talhas permitem entrever o modelo barroco 
que as influenciaram ou inspiraram. Outras rompem brus-
camente com tal protótipo, libertam-se do cânone e manifes-
tam a sensibilidade indígena, que endurece os panos criando 
ângulos no lugar das curvas, contidos em seus voos, aproxi-
mados da estrutura corporal do personagem e conectados ao 
tronco de cedro que foi sua base; de modo que, gestos amplos, 
igualmente, não ocorrem nas estátuas pequenas. O resulta-
do é uma estrutura simultaneamente complexa e simétrica, 
mais atenta aos valores da forma do que ao teor da expressão. 

Muitas miniaturas de Nossa Senhora da Conceição têm 
como característica identificadora somente os braços dispos-
tos em maneira de rezar. Em algumas faltam as mãos, que 
eram encaixadas e/ou se quebraram, por serem extremidades 
frágeis – mutilações causadas pelo tempo, seja pelo uso ou 
pelo abandono.

Além de esculpidas, imagens de Maria foram abundan-
temente pintadas nas doutrinas jesuíticas. Em conformidade 
com as cifras da estatuária, a maior parte dos remanescentes 
pictóricos das reduções é relacionada a passagens da vida da 
Virgem e de Jesus. Nelas, diversamente do que ocorreu na 
miniatura estatuária, as características biotípicas e estilís-
ticas sobressalentes são europeias: rostos esguios, carnação 
clara e, comumente, vestes esvoaçantes. 

Os meios e os procedimentos de apresentação da re-
presentação variam de acordo com as razões para as quais o 
conjunto de dispositivos discursivos e materiais, nos termos 
de Roger Chartier (1988), constituem a enunciação. Como em 
qualquer processo histórico, não é possível criar categorias 
estanques, mas é plausível realizar algumas aproximações 
ancoradas na quantificação dos elementos em análise. 
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Gradativamente, em consonância com a diminuição do 
tamanho das imagens, percebe-se a ação do artesão nas esco-
lhas dos atributos. A serpente aparece nas imagens de altura 
média, mas em nenhuma das de tamanho inferior a 30 cm. A 
lua, igualmente, torna-se figuração rara. 

Na perspectiva católica, a cobra simboliza o pecado ori-
ginal, que não afetou a Virgem Maria. Claramente, sua sig-
nificação está restrita à simbologia que reduz o animal a um 
conceito, diferentemente da interpretação indígena. Sob esse 
prisma, a acepção das cobras está relacionada à sua espécie. 
Víboras e serpentes diferentes podem ter sentidos distintos 
de acordo com suas qualidades, como o tamanho, as variações 
cromáticas, os modos de ataque, os hábitos alimentares, entre 
outros determinantes.

Para os Mbya do Paraguai, entre os seres que se encon-
travam na Primeira Terra estava a serpente originária, mboi 
yma, primeiro ser que sujou a morada terrena de Ñamandú3 
(CADOGAN, 1992, p. 50-53). A serpente, nessa narrativa, 
seria uma jararaca. Noutra esfera, existiam as grandes ser-
pentes aquáticas, que, além de serem donas da água e das 
tempestades, podiam ser donas dos peixes. Interferindo nas 
práticas de subsistência, como a pesca. A serpente também 
poderia se próximar dos jaguares, inimigos tradicionais dos 
guaranis, designados em alguns mitos como “jaguares ser-
pente”. Entre os animais que não existiriam na “terra prome-
tida”, estariam os mosquitos, os biriguis e as serpentes (GO-
DOY e SILVA, 2011, p. 44).

Nos povoados missionais, invariavelmente, a serpente 
assumiu a corporificação do pecado. Em algumas ocasiões, 
achegava-se novamente ao jaguar. Sobre as efêmeras estrutu-

3 Ñamandú também é conhecido como Ñandejara (nosso dono) Ñanderurusú, Ñanderuguasu 
(Nosso Grande Pai) ou Ñanderu pa-patenonde (Nosso Grande Pai Último Primeiro) (CA-
DOGAN, 1992).
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ras construídas para a celebração de Corpus Christi, “na base 
das colunas, dispõem-se animais empalhados, como jaguares 
e serpentes”. Acompanhados, como sempre, por “uma estátua 
ou quadro” de santo ou da Virgem (HAUBERT, 1990, p. 278).

A postura mariana de combate ao pecado original possi-
velmente portasse pouco, e dúbio, sentido para os indígenas. 
Como já foi dito, esse signo não foi representado nas minia-
turas, como também raramente o foi a lua crescente, signo 
da vitória do cristianismo sobre os infiéis turcos, elemento 
vinculado a uma historicidade que não pertencia à cultura 
ameríndia.

Na cosmologia ancestral Guarani, a lua é o principal 
símbolo do Nosso Irmão Menor. Igualmente, pode confundir-
-se com a própria figura mitológica, posto que um dos nomes 
que recebe é Yaci, que significa Lua. Conforme Celeste Cicca-
rone (2004, p. 81-96), há um estreito vínculo entre Nosso Ir-
mão Menor – associado com a lua e representado por ela – e a 
Nossa Mãe. Vínculo conexo ao ciclo lunar e aos tempos bioló-
gicos e produtivos femininos.

Dessa constatação, resultam possibilidades de enten-
dimento das assimilações de sentido conferidas à Lua, como 
atributo iconográfico da Imaculada Conceição para os Guara-
ni. Para esses, os seres resplandecentes são ícones dos heróis 
culturais: o Sol, o Irmão Maior, a Lua, o Irmão Menor, e Tupã, 
que se encontra no firmamento com ambos (CHAMORRO,  
2008, p. 157; PERASSO, 1986). Talvez não fosse coerente 
reduzi-los a simples atributos, considerando que seus ante-
passados os concebiam como divindades. Contudo, represen-
tando o vínculo do Irmão Menor com a Nossa Mãe, a lua le-
gitimaria sua associação com a figura materna de Maria. Tal 
aproximação, no entanto, confrontaria a hierofania exclusiva 
e onipresente de Jesus Cristo. 
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As metáforas utilizadas pelos missionários costumavam 
exaltar as virtudes da mulher idealizada em Maria, atrelan-
do sua representação com a de corpos celestes, conforme Cha-
morro:

Ruiz de Montoya se referia à Virgem Maria como “lua resplande-
cente dona do amanhecer” e como “estrela d´alva”, enquanto que 
o Pe. Simão Bandini a comparava frequentemente com o sol em 
suas prédicas: “a mãe de Deus sobrepuja em formosura o sol”, “a 
mãe de Deus cujo vestido é o sol” (1583 apud Chamorro, 2008,  
p. 114).

Os desentendimentos entre a manifestação do sagrado 
e os símbolos referentes eram grandes. Segundo Chamorro, 
uma das referências, ainda que indireta, à idolatria – ou mais 
precisamente à dilatação das divindades – dos indígenas pode 
ser deduzida de um trecho do Catecismo de Lima, “onde pare-
ce subjazer a ideia de que os indígenas divinizavam as forças 
da natureza e os astros”. Perguntava o neófito: “E o sol, a lua, 
as estrelas, a estrela d’alva, o raio, não são Deus?”. Ao que 
respondia o cura: “Nada disso é Deus, senão feitura de Deus, 
que fez o céu e a terra e tudo o que há para o bem do homem” 
(2008, p. 121).4

Mais ou menos associada a elementos do cosmo e/ou da 
natureza ou à consorte de deuses criadores, Maria constituiu-
-se como entidade provedora. A Virgem confirmava o papel 
arcaico da mãe, como figura feminina despojada de todo de-
sejo e de toda sexualidade. Enquanto pureza original, ela es-
tava acima das paixões mundanas. Sua função era interceder 
junto a Deus, encarnando ao mesmo tempo a vulnerabilidade 
humana e sua redenção. 

4 A autora cita o catecismo traduzido por Luis Bolaños e adverte que “[...] esse Catecismo era 
instrumento oficial para a catequese dos aborígines do Vice-Reino do Peru. Não se trata, 
portanto, se a suspeita for verdadeira, de um confronto exclusivo entre o imaginário guarani 
e a ortodoxia cristã, mas desta com os indígenas então já contatados” (CHAMORRO, 2008, 
p. 121).
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As estátuas ilustradas nas Figuras 4, 5 e 6, com medidas 
entre 25 e 31 cm, não apresentam os atributos aqui analisa-
dos. A atenção dos artesãos esteve concentrada na qualidade 
da talha das vestes que cobrem a Virgem. A inspiração barro-
quista é patente, mas freada, seja por opção do artífice, seja 
por limitações de cunho técnico. A túnica – longa e de decote 
arredondado – e o manto são comuns a elas. Nas três o manto 
apresenta aspecto leve, caído sobre o lado direito da santa em 
sentido circular e preso ao ombro esquerdo, deixando entre-
ver sua decoração interna. Na Figura 6, ficam evidentes os 
detalhes cuidadosos em termos de policromia e talha. Ainda 
que seja comum a todas a presença do vermelho, são desta-
cáveis as variações cromáticas, a exemplo da substituição do 
azul do manto pelo verde na Figura 5. 

O repertório iconográfico de Maria era grande nas dou-
trinas coordenadas por jesuítas. Incluíam-se aí imagens da 
santa com Jesus Menino, singelas imagens de presépio ajo-
elhadas em posição de oração ou sentadas de frente para a 
manjedoura, representações da Assunção5 de Nossa Senhora 
e da Virgem Dolorosa. 

Nas imagens missioneiras – incluindo peças maiores –, 
a talha do cabelo da Virgem sugere os “cabelos pretos com-
pridos, soltos e desgrenhados, que parecem com a cauda de 
um corcel robustos”, que eram usados pelas índias guaranis 
(SEPP, 1943, p. 101) (Figuras 2 e 5). Sepp refere-se aos cabe-
los das índias de maneira pejorativa, implicitamente vincu-
lando-os à libido masculina. Os padres censuravam e comba-
tiam esse atributo feminino.

5 O conjunto da Anunciação é formado, geralmente, pelo arcanjo Gabriel, pela Virgem de 
Nazaré e, às vezes, pela figura do Espírito Santo, representado por uma pomba.
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Várias culturas permitem o arquétipo de deusas-mães6 
ambivalentes, boas e más. Os cristãos, no entanto, despoja-
ram Maria de todos os traços destruidores, perversos ou sexu-
ais ligados às antigas divindades. A mutação de identidades 
– Ishtar, Gaia, a deusa negra egípcia Ísis, deusas mesopotâ-
micas assimiladas à terra-mãe, a Pachamama, para os chi-
quitos e incas ou, ainda, Kerana, a mãe dos sete monstros 
legendários da mitologia guarani – não tem correspondência 
no cristianismo, que colocou Maria acima de todas as fraque-
zas humanas. 

Mircea Eliade escreveu sobre imagens arquetípicas 
e simbolismo cristão. Na opinião do autor, “[...] a história 
acrescenta continuamente novos significados, sem que estes 
últimos destruam a estrutura do símbolo” (1996, p. 161). O 
simbolismo da grande mãe, presente na religião ancestral 
guarani, foi reinterpretado e direcionado7 para a Virgem. Sua 
capacidade de provocar a identificação do indígena e sua força 
persuasiva foram prontamente percebidas pelos missionários 
jesuítas. Nas reduções, a exegese bíblica e o imaginário pas-
sariam a reforçar a mesma ideia e dar-lhe uma tradução na 
prática. 

A despeito das imagens missioneiras não corporificarem 
novas evocações de santidades em nível nacional, como Gua-
dalupe, elas ratificam o desejo indígena de fazer da mãe de 
Deus pertencente ao seu cosmo, transformando-a simbólica e 
esteticamente para legitimar sua maternidade. 

6 Manguel acrescenta: “A imagem de uma deusa que amamenta é antiga e universal: Ishtar 
na Mesopotâmia, Dewaki amamentando Krishna na Índia, Ísis no Egito e muitas outras. A 
imagem da Virgem cristã e do Menino Jesus, sem dúvida, deve muito a essas imagens 
mais antigas” (2001, p. 63).

7 É preciso atentar, contudo, para o aspecto matrifocal da sociedade guarani patriarcal, quando 
necessidades vitais dependiam da ação feminina.
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Figura 1 – Imagem de Nossa Senhora da 
Conceição, 48 cm x 21 cm.

Acervo: Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires.

Foto: Equipe técnica do museu

Figura 2 – Imagem de Nossa Senhora da 
Conceição, 20 cm x 9,5 cm. 

Acervo: Museu Municipal Pedro Palmeiro, 
Santiago, RS.

Foto: Jacqueline Ahlert

Figura 3 – Imagem de Nossa Senhora da 
Conceição, 13,3 cm x 5 cm.

Acervo: Museu Monsenhor Estanislau Wol-
ski, Santo Antônio das Missões, RS.

Foto: Jacqueline Ahlert

Figura 4 – Imagem de Nossa Senhora da 
Conceição, 14,5 cm x 6,5 cm.

Acervo: Museu de Arte Sacra de Rio Pardo, RS.

Foto: Jacqueline Ahlert
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Figura 5 – Imagem de Nossa Senhora da 
Conceição, 16,5 cm x 9,7 cm.

Acervo: Museu Monsenhor Estanislau Wol-
ski, Santo Antônio das Missões, RS.

Foto: Equipe técnica do museu

Figura 6 – Imagem de Nossa Senhora da 
Conceição, 23 cm x 9,8 cm. 

Acervo: Museu de Arte Sacra de Rio Pardo, RS.

Foto: Jacqueline Ahlert

Conforme se alteram as funções da estatuária, as so-
luções formais também mudam. Essa afirmação fica clara 
quando comparadas as grandes imagens que ornavam os 
altares das igrejas com as imagens procissionais (Figura 1) 
e os pequenos ícones de oratório (Figura 2 e Figura 3). Seja 
na intensidade dos panejamentos e gestos da Virgem, seja no 
emprego de técnicas elaboradas, como o douramento, ou na 
seleção dos atributos da representação, os excessos vão gra-
dualmente sendo lapidados. 
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El museo monseñor F. J. M. 
Bottaro de Buenos Aires: 
representaciones del pasado 
colonial franciscano y la quema 
de la Iglesia de San Francisco 
(1955) – una interpretación a 
través de su acervo

Patricia A. Fogelman 
(Universidad de Buenos Aires) 

Daniela Sosnowski 
(Universidad de Buenos Aires)

En este trabajo vamos a referirnos al legado de los fran-
ciscanos radicados en Buenos Aires desde tiempos colo-
niales, cuyo acervo material y cultural ha atravesado los 

siglos, sobreviviendo no sólo al tiempo sino también al fuego 
intencional que incendió el convento durante un conflicto en-
tre la Iglesia y el Presidente Gral. Juan Domingo Perón en la 
noche del 16 de junio de 1955. 

En la Basílica de San Francisco de la Ciudad de Bue-
nos Aires, además de algunos retablos, pinturas y estatuas 
coloniales hay un Museo Franciscano llamado Monseñor 
Fray José María Bottaro – cuya colección referiremos suma-
riamente – y una biblioteca que contiene piezas interesantes 
para el estudio de la cultura y religiosidad colonial porteña. 
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Una de las proposiciones centrales de este trabajo es 
que la Orden Franciscana encuentra en la exhibición de los 
objetos de la era colonial una importante motivación. Y que la 
selección y puesta en valor de estos objetos (raros en Buenos 
Aires, si los comparamos con los acervos de otras ciudades 
americanas de origen colonial) tiene como propósito hilvanar 
la historia actual de los franciscanos con su pasado evangeli-
zador. La función de evangelización de esta orden – algo difu-
sa en la actualidad – parece resaltarse con esta colección que 
lleva al espectador a los orígenes históricos de la presencia 
franciscana en la ciudad porteña, subrayando una función en 
la sociedad (que se quisiera recuperar de alguna manera) y 
construyendo una legitimidad mediante la referencia al ori-
gen. Esta operación omite el esfuerzo por recoger y exponer 
en igual proporción objetos producidos en los siglos XIX y XX, 
también ligados a la liturgia y a las diversas actividades reli-
giosas. Hay un énfasis mayor en los objetos coloniales que en 
los del período independentista y contemporáneo.

Pero más allá de informar sobre ese acervo particular, 
nos interesa especialmente dar cuenta de algunos de los cam-
bios acaecidos en el espacio de esta iglesia franciscana y del 
proceso constitutivo de su museo como espacio de memoria y 
de resignificación de la historia.

Para eso, nos centraremos en el conflicto ocurrido entre 
la Iglesia Católica y el presidente Perón hacia mediados de la 
década de 1950, fundamentalmente en su período más álgido: 
los meses anteriores al golpe de estado que derrocó a dicho 
General el 16 de septiembre de 1955. Haremos hincapié en el 
suceso de la quema de las Iglesias (noche del 16 de junio de 
ese mismo año), y luego veremos la resignificación que de ese 
hecho se hace hoy en día desde el museo franciscano. 
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Partimos de la hipótesis de que las autoridades del mu-
seo, al menos desde el año 2007, han introducido en ese espacio 
una cuña de alto contenido político y cuyo sentido merece al-
gunas consideraciones interpretativas. Esa inserción discur-
siva en el guión del museo refiere a los restos de una muestra 
exhibida el mismo año de su apertura sobre la relación de la 
Orden con el peronismo. De aquella exposición han quedado 
fijos en la colección estable del museo los siguientes elemen-
tos: una vitrina, algunas piezas dañadas por el fuego, un gran 
banner con una biografía y una carpeta con fotografías. Este 
conjunto muestra al visitante objetos pertenecientes a un 
fraile franciscano (FRAY PEDRO ERRECART, 1917-1998),  
que fue amigo de Eva Duarte y de Juan Domingo Perón, in-
troduciendo una serie de complejidades al argumento del gui-
ón del museo, que si bien transmite la memoria de una herida 
abierta y exhibe marcas evidentes del daño infligido por el 
peronismo a sus estructuras materiales, incorpora – por otra 
parte – un mensaje aparentemente contradictorio con esas 
huellas, con una intencionalidad armonizadora respecto de la 
visión del pasado de ese conflicto entre Iglesia y peronismo, 
resaltando la supuesta amistad de la orden franciscana con 
Perón mediante la agencia de uno de sus frailes.

De allí se desprende nuestra hipótesis secundaria: que 
la figura del fallecido Fray Pedro Errecart funge en esta ope-
ración como mediadora y reconciliadora, y que en esta mani-
pulación se ha amplificado la importancia de este fraile en 
relación con la agitada historia de la Orden y Perón e, incluso, 
que se ha sobrevalorado su figura dentro de la historia de la 
Orden misma.
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Los franciscanos en Buenos Aires:  
el convento franciscano, la capilla de 
San Roque y el Museo

La orden de los franciscanos fue la primera en instalar-
se en Buenos Aires. En 1583 el fundador de la ciudad, don 
Juan de Garay, les otorga a los frailes franciscanos la manza-
na número 132, donde hoy está ubicada la basílica. 

El edificio actual se inauguró en 1752. Según algunos 
arquitectos, el templo de San Francisco es la obra más rococó 
realizada en la época virreinal en Buenos Aires, pero cabe 
aclarar que ha sido modificada muchísimas veces y ha pa-
sado por los estragos del incendio en 1955, durante el citado 
conflicto entre el entonces presidente de la República y las 
autoridades eclesiásticas. 

Al lado de la Basílica de San Francisco (y compartiendo 
el atrio), está ubicada la Capilla de San Roque, que se inau-
guró en 1756 y también fue restaurada luego del incendio, 
siendo sus imágenes del siglo XVIII, con la excepción de unas 
pocas del siglo XIX.

Cabe aclarar que también existen una Biblioteca y un 
Archivo de la Basílica, sobre los cuales no podemos referirnos 
en este trabajo por cuestiones de espacio. 

Museo franciscano

El Museo Franciscano Monseñor Fray José María Bot-
taro contiene numerosas piezas de uso litúrgico y de arte re-
ligioso (principalmente esculturas varias, algunas pinturas y 
algún oratorio doméstico), donde las imágenes de Cristo y de 
la Virgen ocupan un papel destacado, además de las figuras 
de santos relacionados con la orden.
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Es interesante subrayar que en su portal electrónico 
el Museo Bottaro no se propone como histórico ni artístico, 
sino como “un museo cultural y evangelizador que a través 
de los objetos expuestos en sus salas ilustra la historia de la 
Orden Franciscana y el influjo que produjo en la evangeliza-
ción, cultura e historia del país” (MUSEO FRANCISCANO 
MONSEÑOR FRAY JOSÉ MARÍA BOTTARO, 2012), defi-
nición que -desde nuestro punto de vista- intenta señalar la 
pervivencia de un sentimiento de “misión” aún presente entre 
los miembros de la orden y de los terciaros que apoyaron el 
proyecto. Y este sentido de “misión aún evangelizadora” se 
desenvuelve en un proceso de secularización que vive la so-
ciedad porteña actual.

La exposición permanente dispone de un área, en el úl-
timo corredor del museo, en la que se muestran a algunos 
de los frailes más importantes de la orden franciscana en la 
Argentina. Entre ellos, se destaca claramente el espacio ded-
icado a Errecart. Además de fotos, el stand está compuesto 
por un espacio con fondo amarillo en el que se muestra la 
estrecha relación entre él, Eva y Perón. Componen este espa-
cio los portarretratos de los líderes peronistas, pertenecientes 
en vida al propio fraile, los reclinatorios que utilizó la pareja 
en su boda, una libreta donde se muestra que el fraile fue 
convencional constituyente en 1949, y un pase especial para 
recibir al líder peronista cuando volvió del exilio en 1973. 

Enfrente se expone un amplio banner que ofrece una bi-
ografía del fraile, en la cual no hay datos acerca de su exilio 
durante la Revolución Libertadora, información que fue pro-
vista por el guía y que no conseguimos corroborar. 

Perón y Eva eran muy devotos de San Francisco, e inclu-
so ella era hermana de la primera orden y tenía el privilegio 
de ser sepultada con el hábito franciscano. En el museo está 
exhibida la maqueta que se había preparado para su mauso-
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leo dentro del convento, pero después del derrocamiento de 
Perón ese proyecto quedó trunco.

También hay una carpeta donde se encuentran varia-
dos documentos, destacando, bajo la carátula “La orden y su 
relación con el peronismo”, una serie de fotos en las que apa-
recen Juan Domingo y Eva posando junto a diferentes frailes 
franciscanos. 

Muy cerca de la vitrina de Errecart se muestra una se-
rie de documentos acerca de la quema de las iglesias. En pri-
mer lugar, encontramos un poema denominado Romance de 
la Iglesia quemada. También se exhibe una nota publicada en 
la revista franciscana El Plata Seráfico, en la que “se descri-
be la destrucción y quema de la Basílica y Convento de San 
Francisco”. El artículo describe cómo durante la tarde-noche 
del 16 de Junio, “mientras por las calles se notaba una gran 
calma, un grupo de individuos […]” armados de materiales in-
flamables penetraron violentamente en el predio de los fran-
ciscanos y prendieron una hoguera en la que echaron decenas 
de imágenes y ornamentos (EL PLATA SERÁFICO, 1955,  
p. 13-16). Cuando la capilla de San Roque quedó sumida en lla-
mas, continuaron hacia el convento y luego hacia la Basílica. 

Es interesante constatar que en el artículo no aparece 
mención alguna a la ligazón entre los malhechores que in-
cendiaron la Iglesia y el movimiento peronista, y a su vez, se 
omiten referencias al tremendo incidente ocurrido ese mis-
mo día, cuando aviones de la Marina (con cruces pintadas 
en el fuselaje) bombardearon la Plaza de Mayo causando 308 
muertos y centenares de heridos. Este hecho de violencia se 
inscribe en un contexto de crisis, donde los diferentes sectores 
opositores al gobierno peronista (que se volvía día a día más 
autoritario y quebraba sus alianzas primigenias) se unían 
para pedir la salida del Gral. Perón del poder, apelando al 
uso de la violencia. Izquierda, centro y derecha se empezaban 
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a amalgamar en contra de un presidente de origen militar, 
que bregaba ahora por un “cristianismo peronista” de corte 
autoritario, y una facción de las fuerzas armadas (la Marina) 
prestaba manos para ejecutar ese atentado. 

La revancha del peronismo no se hizo esperar. Por eso, 
esa misma noche, bandas armadas incendiaron solamente las 
iglesias más importantes del centro de la ciudad, a las que 
consideraban espacios frecuentados por los sectores ahora 
antiperonistas y que lamentablemente, eran los templos más 
antiguos, de origen colonial, y que tenían el mayor acervo en 
arte religioso de la ciudad porteña. Ante este ataque, la poli-
cía y los bomberos se mantuvieron pasivos.

La exposición del Museo Bottaro nada dice del bombar-
deo sobre la Plaza de Mayo, pero no puede mantenerse muda 
ante el incendio de la iglesia franciscana ocurrido esa misma 
noche: las pruebas materiales y también la recordación en 
tarjetas postales alusivas son contundentes.

No obstante, el discurso del museo vira hacia el perdón 
mediante la instrumentalización del guión y la intrusión de 
una figura poco importante dentro del peronismo (no encon-
tramos al fraile Errecart mencionado entre los miembros del 
chárter de Perón en 1973, aunque el guía del museo nos había 
asegurado esa información), no hallamos una sola biografía 
sobre Errecart, y en los principales libros de investigación 
histórica, no hay menciones de este fraile ni de la importancia 
de su relación con Eva y Juan Domingo Perón. Por lo tanto, 
consideramos que subrayar esa figura corresponde a la cons-
trucción de una memoria selectiva de algunos terciarios, que 
han conseguido el control del museo en los últimos años.

Hasta aquí, lo que podemos apreciar es la mixtura pre-
sente en este sector del museo donde se exhiben, unos junto a 
otros, piezas coloniales, representaciones de frailes de la Orden, 
objetos peronistas y elementos relacionados a la destrucción de 
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la iglesia, en lo que denominamos como una “coexistencia pací-
fica”. Estos contrastes parecen convivir sin el menor conflicto. 

Sin embargo recordamos la primera impresión que tu-
vimos al entrar al espacio museográfico de San Francisco: 
enfrente de la taquilla se exhibe, dentro de una vitrina, una 
columna perteneciente al altar mayor de la basílica que fue 
carbonizada durante la fatídica noche del incendio. 

Expuesta encima de la columna quemada, puede leerse: 
“[…] Así quedó cuando el templo fue profanado e incendiado 
el 16 de junio de 1955”.1 Esa impresión inicial anuncia una 
memoria franciscana herida por el atentado, y advierte que 
veremos lo que ha sobrevivido a la violencia, la ruina y la des-
trucción. Sin embargo, la reciente intromisión de la biografía 
peronista del fraile Errecart pretende, en un mar de cenizas, 
producir una isla de alegría y camaradería entre los francis-
canos y la dupla Perón-Evita. 

Son, por lo menos, dos memorias en tensión que convi-
ven dentro del espacio de este pequeño museo que aún tiene 
muchas posibilidades de completarse y rearmarse, pero que 
en este momento particular de la Argentina expresa ciertas 
contradicciones interesantes.

Pequeña reseña sobre la relación entre 
peronismo e Iglesia

No contamos con mucho espacio para explayarnos en este 
punto acerca de la relación entre Perón y la Iglesia, pero sí 
queremos resaltar que ésta fue cambiando a lo largo de la dé-
cada peronista. Desde la campaña electoral y durante los pri-

1 Fotocopia de una fotografía colgada sobre los restos de una columna incendiada en la entrada 
del MUSEO FRANCISCANO “MONSEÑOR FRAY JOSÉ MARÍA BOTTARO”. Fotografías 
varias tomadas por Patricia Fogelman (2007, 2009, 2012, 2013) y por Daniela Sosnowski 
(2013), Buenos Aires.
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meros años de gobierno peronista, existió un acuerdo tácito con 
la Iglesia. Como señala Lila Caimari, más allá del catolicismo 
confeso de Perón, hubo claras concesiones a la Iglesia como 
religión preferencial del Estado, alusiones al cristianismo, los 
Evangelios y las Encíclicas desde los discursos presidenciales, 
participación del mismo en innúmeras celebraciones religiosas, 
fomento de peregrinaciones a Luján y un aumento notable del 
presupuesto eclesiástico (CAIMARI, 2002). Muchos cuadros 
peronistas, destacados en puestos oficiales, eran miembros de 
la Iglesia o provenían de la Acción Católica Argentina (ACA).

Como se puede observar, la Iglesia católica en princi-
pio apoyó al régimen, hasta que empezaron a surgir fisuras 
en esa posición. La polarización que el mismo gobierno ge-
neraba, señalando virulentamente a los críticos u opositores 
como “antipatrias” o “malos cristianos”, fortaleció el malestar 
y galvanizó a una oposición que era muy heterogénea política, 
religiosa e ideológicamente. 

Las rispideces se tornaron más evidentes desde el mo-
mento de la fundación del Partido Demócrata Cristiano, en 
1954. Entre noviembre de ese año y mayo del siguiente, el 
peronismo prohibió las procesiones religiosas, suprimió la en-
señanza religiosa en las escuelas, y más aún, promovió una 
ley que permitía el divorcio vincular y envió al congreso un 
proyecto de reforma constitucional que separaría la Iglesia 
del Estado, entre otras medidas anticatólicas (ROMERO, 
1995, p. 175). En este contexto, la Iglesia pasó a integrar, só-
lida y explícitamente, el espectro antiperonista. 

Conclusión

En el presente trabajo nos propusimos indagar acerca 
de la construcción de un espacio de memoria, y los posibles 
significados en pugna que pueden surgir en dicho proceso. 
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Mientras que desde el “discurso oficial” del museo el objetivo 
está puesto en la misión evangelizadora y en la difusión del 
influjo de la orden en la cultura argentina, aparecen también 
incrustaciones que aluden a otros temas muy excéntricos a 
ese corpus colonial, y que provocan la curiosidad y la explo-
ración de otras problemáticas. Logramos advertir, cuanto me-
nos, dos voces diferenciales y contrastantes en esa polifonía: 
aquellos nostálgicos que resaltan una historia de labor evan-
gelizadora de glorias coloniales lesionada por los lances polí-
ticos de un siglo XX traumático, y la otra, proveniente de los 
curadores del nuevo museo, quienes trataron de insertar una 
cuña discursiva y transmitir la idea de reconciliación con el 
movimiento peronista, y para lograrlo exaltaron la figura de 
Fray Pedro Errecart: en este argumento, y en torno a aquel 
(que consideramos amplificado artificialmente en este espa-
cio), ni siquiera el fuego y la destrucción pudieron romper la 
amistad que dicho fraile tuvo con Perón y Eva. Un discurso 
a contrapelo de otras memorias de frailes que no han podido 
olvidar ni perdonar la profanación de su templo, de las celdas 
conventuales, de las ropas litúrgicas y de las imágenes de de-
voción que se saquearon, rompieron y quemaron durante la 
noche del 16 de junio de 1955.
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A regionalização da devoção 
a São Miguel Arcanjo pelos 
processos de patrimonialização 
e turistificação de um evento 
religioso

Gizele Zanotto

A origem da devoção e da romaria em honra a São Mi-
guel Arcanjo em Passo Fundo data da segunda metade 
do século XIX, quando, por ocasião da Guerra do Para-

guai (1864-1870), o recrutamento fora intensificado para su-
prir a demanda de soldados brasileiros à denominada Tríplice 
Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai). Além do recrutamento 
forçado1 e, muitas vezes, violento, chama a atenção que a de-
fesa da pátria fosse realizada por contingentes tão díspares 
de indivíduos e categorias sociais. No conflito, havia grupos 
de soldados formados por trabalhadores brancos, negros, par-
dos e mulatos de variadas condições, escravos, libertos e li-
vres, peleando juntos por um país que os mantinha clivados 
socialmente. 

1 Instituído pela Instrução de 10 de julho de 1822, emendado e ajustado várias vezes até 
1874, o recrutamento atingia inicialmente os homens brancos e pardos solteiros, entre 18 e 
35 anos de idade que não gozassem nenhuma isenção legal (àqueles que bem servissem à 
pátria, quer por meio de uma profissão honesta, quer sendo útil a sua família; com variações 
estariam isentos aqueles empregados em honesta, e legal indústria). “Em suma, a família, 
o comércio, o trabalho e as assim denominadas atividades do espírito eram protegidas. 
Essas regras definiam um critério de diferenciação social e são reveladores de como o 
recrutamento era um instrumento de controle social forte” (BALABAN, 2009, p. 225-226).
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O recrutamento também foi realizado nas plagas suli-
nas passo-fundenses e entre os enviados aos campos de ba-
talha estavam os, então, escravos Generoso e Isaías, ambos 
de propriedade de Bernardo Castanho da Rocha, juiz de paz, 
delegado e proprietário de terras na região do Pinheiro Tor-
to (atual Distrito do Pulador). A participação na guerra era 
uma das formas de buscar a liberdade, visto que, atendendo 
a dois requisitos definidos em 6 de novembro de 1866 pelo 
Conselho de Estado, a alforria seria efetivada com a garantia 
de propriedade (que levava o Estado Imperial a arcar com a 
compra desses “bens” do senhor dos cativos) e obrigatorieda-
de de prestação de serviço militar imediato pelo escravo (para 
servir na Guerra do Paraguai especificamente).2 

Não dispomos de informações detalhadas sobre qual a 
motivação de Bernardo Castanho da Rocha em possibilitar 
que seus cativos rumassem para a guerra, todavia, quando 
eles retornaram do conflito, constituiu-se o mito de origem da 
devoção ao arcanjo São Miguel, prática que ainda hoje mobi-
liza milhares de fiéis e que tem como ápice a romaria e festa 
de São Miguel, realizada em fins de setembro, há 142 anos.

Quando voltavam a Passo Fundo, os soldados Generoso 
(ferido e, segundo as narrativas, com uma perna amputada) e 
Isaías, do 5º Corpo de Cavalaria da Guarda Nacional, teriam 
encontrado uma imagem de São Miguel na beira de um rio ou 
alagado, nas imediações da antiga redução jesuítica dedica-
da ao arcanjo. Embora haja algumas pequenas divergências 
sobre o transporte da imagem – em uma versão teria sido 
imediatamente trazida e em outra teria sido buscada sema-
nas depois, com auxílio de uma carretilha –, o fato é que a 
estátua chegou ao Pinheiro Torto: “Eles pegaram a imagem 

2 Para mais detalhes ver o trabalho de Edilson Pereira Brito (2009), que, embora destaque o 
contexto paranaense, traz informações sobre os procedimentos do recrutamento de cativos 
que podem ser estendidas para outras regiões do país. 
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e trouxeram até Passo Fundo. Aqui chegando, com licença do 
seu patrão senhor Castanho da Rocha, construíram a primei-
ra capelinha, de pau-a-pique, coberta de capim Santa Fé, no 
Pinheiro Torto” (FÁVERO, 2012, não paginado, grifo nosso), 
conforme narra Maria de Lourdes Isaías, viúva do falecido 
Edy Isaías, descendente dos soldados. Ainda segundo Maria 
de Lourdes Isaías, as festas começaram a ser realizadas para 
cultivar a devoção por São Miguel e iniciaram com o auxílio 
de doações de vizinhos e outros devotos, ou seja, foram promo-
vidas pela família e por conhecidos. 

A preparação anual da festa e romaria consolidou-se com 
o tempo, evidenciando que a fé no santo e a busca incessante 
pela intervenção mediada por São Miguel ainda são fortes. A 
motivação para iniciar as comemorações pode divergir, confor-
me o narrador da história, o que poderia evidenciar uma des-
conexão ou desconhecimento dos reais motivos de início da fes-
ta, todavia, seria mais adequado pensar nesses motivos como 
plurais, próximos dos múltiplos sentidos que a devoção pode 
evidenciar em cada fiel em específico, para além do que fora 
pensado em suas origens. De todo modo, são elencados como 
temas a comemorar o retorno dos soldados a Passo Fundo, a 
libertação dos escravos (tema que parece mais articulado à al-
forria dos cativos que lutaram na guerra do que propriamente 
ao fim da escravidão no país, efetivado em 1888)e a defesa dos 
oprimidos. A força, o caráter guerreiro e a coragem do arcan-
jo seriam também reforços à sua devoção plurifacetada, como 
evidenciado em suas representações imagéticas: 

Os principais elementos que identificam o arcanjo são suas vestes 
de general (corpete e saiote curto), o uso de botas, cabelos longos e 
fisionomia jovem, geralmente está lutando com um demônio. São 
Miguel era considerado o chefe dos exércitos celestiais. Na icono-
grafia cristã aparece lutando contra os “anjos do mal” (AHLERT, 
2010, p. 350). 
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No trajeto entre a igreja São Vicente de Paulo, local de 
saída da romaria, e a capela de São Miguel, no Distrito do 
Pulador, local de chegada da caminhada, da liturgia, do sa-
cramento e da festa, a multidão de fiéis se mobiliza, se amplia 
e evidencia que esse evento é pleno de significados para os 
romeiros. Segundo a tradição cristã, o nome de São Miguel 
significa semelhante a Deus, aquele que é Deus, quem é como 
Deus, por isso, não se estranha o extenso rol de dons/caracte-
rísticas/atributos que acompanha seu nome, tornando-o pas-
sível de ser venerado por diferentes razões e situações. 

Essa aparente falta de especificidade acaba sendo um 
vetor e não um impeditivo para que cada fiel resgate em sua 
trajetória singular motivos para apegar-se ao arcanjo como 
seu protetor, mediador ou mesmo como foco de pedidos de pro-
messas e, em caso de pretensas graças alcançadas, respecti-
vos pagamentos e testemunhos de fé. Segundo John Eade e 
Michael Sallnow, as manifestações religiosas, como as roma-
rias, constituem-se em: 

[...] um espaço ritual capaz de acomodar significados e práticas 
– apesar do fato dos responsáveis tentarem impor um único dis-
curso oficial. No entanto, na análise final, o que confere à pere-
grinação ou ao templo um caráter essencialmente universalista, 
seria sua capacidade de absorver e refletir uma multiplicidade de 
discursos e ser capaz de oferecer a distintos “clientes”, o que cada 
um deseja (1991 apud CARNEIRO, 2004, p. 80). 

Outra leitura singular deriva de fenômenos da própria 
natureza, devido ao fato de o mês de setembro caracterizar-se 
por chuvas torrenciais na região sul, o que, na interpretação 
dos devotos, também é interpretado a partir da chave de lei-
tura de São Miguel. Como exemplo cita-se o seguinte excerto 
de um texto publicado no jornal O Nacional: “A crença popu-
lar, também, atribuiu as chuvas desta época do ano ao santo. 
A chamada ‘enchente de São Miguel’ seria uma inferência ao 
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fato da imagem ter sido encontrada molhada” (O NACIONAL, 
2000, p. 7); e o trecho a seguir de uma reportagem de Mendes 
(2012), publicada no site do mesmo jornal:

De acordo com os organizadores da festa, o Arcanjo São Miguel é 
defensor diante da violência e das atitudes que possam destruir 
a vida e dignidade dos filhos de Deus. Dessa forma, o anjo teria 
sido enviado para defender as pessoas. Além disso, o período de 
chuvas intensas comuns no final do mês de setembro costumam 
ser chamadas de Enchente de São Miguel, numa alusão ao dia do 
santo. Em anos de estiagem, a novena para São Miguel incluiu o 
pedido de chuvas, no sentido de favorecer a agricultura. 

O crescimento anual da romaria também teve como um 
dos vetores decisivos a encampação da romaria e festa de São 
Miguel pela Igreja Católica Apostólica Romana, via paróquia 
São Vicente de Paulo.3 Inicialmente, a festa era organizada 
pela comunidade do Pinheiro Torto, por iniciativa dos fami-
liares de Generoso e Isaías, leigos devotos, que contaram com 
o trabalho de rezadeiras para compor um cerimonial de agra-
decimento ao arcanjo, como narrou Pe. Aldino Barth: 

Não foram os padres que deram início a obra e sim os leigos e o 
grupo de líderes do seu tempo. Recebeu apoio. Houve festas e pro-
cissões sem padre, com a liderança das “rezadeiras”. Mas também 
não teve resistência da hierarquia oficial, mas apoio relativo até 
se tornar oficial (O NACIONAL, 2008, p. 10). 

Todavia, com o processo de romanização que se deu no 
país, sobretudo após a instauração da República (1889) e a 
separação entre os poderes religioso e estatal, a instituição 
católica teve de não só se adaptar à liberdade ante o anti-
go sistema do padroado que então lhe dirigia, como também 
adequar-se a um cenário de disputas abertas entre diferentes 
matrizes religiosas e, em âmbito interno, organização, difu-
são e consolidação de uma postura reformada de catolicismo, 

3 Projeto Passo Fundo. Disponível em: <http://www.projetopassofundo.com.br/>. Acesso em: 
8 set. 2013.



A regionalização da devoção a São Miguel Arcanjo pelos processos de...

| 76 |

menos ritualista e mais doutrinária, mais hierárquica e nor-
matizada. 

Entre as muitas medidas adotadas pela romanização, 
estava a promoção da vinda de párocos e de congregações es-
trangeiras para difundir a nova proposta doutrinária e para 
organizar e dirigir as manifestações tidas então como popu-
lares (autônomas), assim como adequá-las ao rito litúrgico e 
sacramental, conferindo-lhes legitimidade católica e status de 
movimentos religiosos de fato. 

Em análise sobre essa transfiguração de romarias em 
peregrinações (enquanto modelos-tipo), Pierre Sanchis (2006) 
destaca justamente esse esforço de enquadramento movido 
por líderes da igreja, quase como em uma cruzada pela re-
cristianização. Nesse movimento do popular para o religioso, 
de romarias festivas em peregrinações ordenadas e ordenado-
ras, forja-se o que o autor denominou de “estrutura romeira”, 
não em sentido fixista ou rígido, mas, sim, como modelo orien-
tador para as múltiplas maneiras que cada uma seria orga-
nizada e realizada. Em sua análise, Sanchis apresenta como 
elementos dessa estrutura romeira: “procura caminhante do 
Sagrado; relação ativa com o espaço, o lugar longínquo, a al-
teridade visada pela transformação de si” (2006, p. 91). Tal 
orientação torna possível a significação individual de cada 
fiel dentro de uma estrutura de sentido ampla, proposta pelos 
promotores dos eventos religiosos, e também possibilitam que 
a transformação dê forças aos romeiros para que retornem à 
vida cotidiana renovados e já a espera de uma nova transfor-
mação, no ano vindouro. 

Pelas questões já apresentadas e muitas outras que não 
fazem parte do foco deste trabalho, consideram-se as roma-
rias manifestações religiosas rituais articuladoras de cren-
ças e práticas que legam sentidos à vida, à interpretação do 
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mundo e à indicação de como agir nesse mundo. Tais mani-
festações sociais – de caráter religioso – são plenas de sig-
nificados e atravessadas por uma plasticidade que lhes pos-
sibilita transformações e adaptações constantes, assim como 
acomodações e adições que lhe tornam mais adequadas e/ou 
inseridas no mundo contemporâneo, como bem analisa Rita 
Segalen (2002). Tal plasticidade, mesmo que orientada por 
um corpo de especialistas em sua organização, evidencia sua 
atualidade assim como a proficuidade da imersão fiel em suas 
fileiras e, para os pesquisadores, as infinitas possibilidades 
de análise sobre tais fenômenos, inclusive sua patrimoniali-
zação e a progressiva aproximação com o turismo de caráter 
religioso, como se apresenta na sequência. 

A patrimonialização da “procura 
caminhante do sagrado”4

Em 25 de outubro de 1991, a Prefeitura Municipal de 
Passo Fundo, por meio da aprovação da Lei nº 2.696, alçou a 
capela de São Miguel a objeto do patrimônio histórico e cul-
tural do município. A capela abriga a imagem missioneira do 
arcanjo e situa-se no Distrito do Pulador, onde as festas em 
sua honra iniciaram, ponto culminante da romaria de São 
Miguel, que parte do bairro Boqueirão e segue até o Pulador, 
com cerca de 5 quilômetros de caminhada. 

O processo de patrimonialização, sobretudo de bens 
materiais, tem sido empreendido no país pelo Serviço do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional – atual Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), autarquia 
do Ministério da Cultura – desde a década de 1930. Entretan-

4 Expressão cunhada por Sanchis (2006, p. 91) em estudo sobre peregrinações e romarias 
em Portugal e no Brasil. 
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to, o investimento dos municípios nesse procedimento é bem 
mais recente, vislumbrado com maior afinco desde a década 
de 1980 – em Passo Fundo, na década seguinte. 

O apelo inicial do projeto de patrimonialização no país 
foi a constituição de referenciais fundadores da nação, sobre-
tudo por meio de vestígios monumentais que foram tomba-
dos como representativos da constituição de um Brasil bran-
co, europeu, civilizado e coeso. A proposta de tombamento e 
preservação foi se transformando ao longo do tempo e, com a 
valorização do patrimônio cultural imaterial, a partir do De-
creto 3.551/2000, que criou o Programa Nacional do Patrimô-
nio Imaterial (PNPI), uma visão mais ampla da constituição 
brasileira a partir de seus variados agentes, etnias, culturas e 
tradições ganhou relevo e se consolidou de fato. Além disso, os 
procedimentos de identificação, reconhecimento, registro, sal-
vaguarda e promoção da dimensão intangível do patrimônio 
cultural do país têm sido empreendidos de uma forma mais 
participativa do que o perfil de tombamento de bens mate-
riais apresentava. 

O PNPI atua a partir da consideração de que o patrimô-
nio cultural imaterial a ser reconhecido e valorizado se cons-
titui de saberes, ofícios, festas, rituais, expressões artísticas e 
lúdicas, lugares, crenças, músicas, culinária, danças, técnicas, 
etc., que se configuram como referências identitárias para os 
grupos que as praticam. Por tratar-se de conhecimento vivo, a 
forma de tratamento não poderia ser a mesma de outros bens, 
de modo que o sistema de registro foi implantado, visando 
não só à descrição das manifestações culturais que se preten-
de preservar e divulgar, como também à sua dinamicidade ao 
exigir uma atualização descritiva a cada dez anos.

Essa nova postura de valorização cultural torna possível 
que não apenas a capela de São Miguel seja de fato patrimo-
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nializada, mas que também as práticas devocionais realiza-
das naquele espaço – tido pelos devotos como sagrado – sejam 
contempladas como plenas de sentido para os que vivenciam 
a crença em São Miguel de modo ativo, sobretudo durante o 
evento anual que mais os representa: a romaria e festa em 
honra ao arcanjo. Essa compreensão ampliada de patrimônio 
coaduna-se com a nova postura do Iphan, como já menciona-
mos, e também com as reflexões de Angelo Inácio Pohl, que 
destaca que: 

[...] o patrimônio não se resume apenas ao que é herdado, mas é 
também aquilo com que um grupo significativo da população se 
identifica. É o valor que os seres humanos, tanto no plano indi-
vidual como coletivamente, atribuem ao legado do passado, que 
vai determinar o que se tornará importante para ser lembrado 
(2005, p. 67). 

Visando difundir e estimular as comunidades a se inte-
grar nesse processo ampliado e de fato participativo de imple-
mentação e salvaguarda patrimonial imaterial, o Iphan pro-
move cursos para a formação de agentes.5 Considerando a na-
tureza sociocultural intrínseca à noção de patrimônio e ainda 
mais de patrimônio imaterial, torna-se inócuo, improdutivo 
e destituído de sentido um trabalho realizado sem a copar-
ticipação ativa dos agentes/detentores/produtores em todo o 
processo de aplicação dos instrumentos de identificação, reco-
nhecimento, apoio e fomento do patrimônio intangível. Desde 
o levantamento inicial de saberes, as celebrações, os lugares, 
as expressões, as práticas, os usos, etc., os agentes do proces-
so de vivência cultural devem estar articulados à produção 
e à sistematização das informações. Após isso, o trabalho de 
identificação efetiva dos valores atribuídos aos bens, a histo-
ricização, a reunião de documentos, entrevistas, iconografia, 

5 Os materiais disponibilizados no curso bem como as reflexões levantadas em nossas ativ-
idades serão a base das reflexões que seguem no texto (BRASIL, 2013).
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entre outras atividades, só podem ser realizados a contento se 
a comunidade em estudo for participante e ativa.

Há, ainda, que se destacar que a patrimonialização da 
romaria e festa em honra a São Miguel ajusta-se às exigências 
do próprio Iphan quanto à natureza desses bens por compor-
tar o aspecto coletivo, a transmissão geracional e a concepção 
dinâmica de um bem imaterial. A romaria não teve organiza-
ção inicial institucional, pois partiu dos grupos identificados 
com o arcanjo. Somente décadas depois de seu início, a Igreja 
Católica assumiu os ritos, rituais e a festa, o que é mantido 
até hoje. Também é destaque o número crescente de devotos 
que participam do evento. Nos últimos anos, há estimativas 
de que havia entre 15 e 30 mil caminhantes nas edições de 
2010 a 2015, enquanto que em meados do século XX foram re-
gistrados de 5 a 10 mil fiéis pela imprensa local. Igualmente, 
a transmissão geracional também é destaque, uma vez que a 
romaria é realizada há mais de 140 anos, constituindo um le-
gado geracional não desprezível e perceptível, dado o número 
de famílias que se lançam no trajeto romeiro. 

Por fim, analisando a contínua e intensa mobilização 
romeira, houve alterações significativas que não diminuíram 
a força da proposta. Como exemplos destacam-se a institu-
cionalização da romaria pela Igreja Católica, o destaque aos 
ritos e rituais católicos como momentos-chave do processo da 
romaria (liturgia e sacramento), a mercantilização de produ-
tos, a preocupação com o atendimento aos romeiros e, recen-
temente, grupos de afrodescendentes – em especial o grupo 
Alforria Confraria de São Miguel – promoveram a recupera-
ção da memória histórica, desse modo, as últimas edições do 
evento tiveram a teatralização da chegada da imagem do ar-
canjo e incluídas músicas ao ritual da missa.
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Um outro caminho? A integração da 
romaria e festa à rota do turismo 
religioso local

Há alguns anos, o Iphan investe na proposta de salva-
guarda de bens materiais e imateriais com base na conside-
ração de sua sustentabilidade (manutenção econômica dos 
detentores/produtores dos bens), visando, para além de sua 
divulgação, sua efetiva realização e transmissão geracional. 
Para tanto, uma das alternativas implementadas, de forma 
mais ou menos organizada e refletida, é a inserção dos bens 
patrimoniais em rotas turísticas ou em atividades de turismo 
(no caso de eventos datados). Além da busca por visibilidade, 
publicidade, geração de renda e ampliação do público, o que 
se vislumbra é a obtenção de recursos privados ou públicos 
para a realização do evento. Parte-se da consideração de tu-
rismo religioso conforme a definição de José V. Andrade:

[...] o conjunto de atividades, com utilização parcial ou total de 
equipamentos, e a realização de visitas a receptivos que expres-
sam sentimentos místicos ou suscitam a fé, a esperança e a cari-
dade aos crentes ou pessoas vinculadas a religiões, denomina-se 
turismo religioso (ANDRADE, 2008 apud ORTEGA et al., 2013, 
não paginado). 

O processo de legitimação de eventos religiosos com po-
tencial para o e turismo já foi vislumbrado em Passo Fundo 
com o investimento cada vez maior na romaria de Nossa Se-
nhora Aparecida,6 e que está sendo ampliado para a romaria 
de São Miguel, com o investimento dos seus organizadores 
em consonância com as mobilizações da Prefeitura Municipal 

6 Analisamos os ampliados investimentos em infraestrutura e no bem-estar e segurança 
dos romeiros/turistas em outro trabalho. Embora o texto não se detenha ao processo de 
turistificação, pode sinalizar elementos de como ocorre por meio dos temas apresentados 
naquela discussão. Ver Guidolin e Zanotto (2012).
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de Passo Fundo. Sinalizador dessa situação é a apresentação 
da romaria de Nossa Senhora no rol de eventos de turismo 
e cultura da prefeitura, e a indicação da catedral arquidio-
cesana de Nossa Senhora Aparecida, do santuário de Nossa 
Senhora Aparecida e da capela de São Miguel como atrativos 
turísticos – dentro do turismo religioso –, na lista de locais a 
se conhecer na cidade.7 

Em abril de 2013, um grupo representativo da paróquia 
São Vicente de Paulo, da coordenação da festa de São Miguel 
e do Conselho Comunitário do Bairro Integração se mobili-
zou para incluir a capela e a festa de São Miguel na lista de 
turismo religioso de Passo Fundo. Reivindicaram não só essa 
demanda, como também o apoio para construir um pavilhão 
para suporte e acolhida aos romeiros e festeiros durante o 
evento anual, que serviria também como local para a reali-
zação de cursos e outras atividades para os membros da co-
munidade. Entre os argumentos de defesa dessa proposta es-
tava a historicidade da manifestação religiosa romeira, que, 
segundo o Pe. Carlos Jaroceski, seria a segunda mais antiga 
do estado do Rio Grande do Sul, além da consideração do pa-
trimônio da capela e da própria imagem missioneira abrigada 
no local, que é a representação material da devoção ao arcan-
jo: “Todos estes fatores justificam a implantação do turismo 
religioso. A ideia é trabalhar no local o resgate histórico, rea-
lizar atividades educativas, ambientais e construir um pavi-
lhão para abrigar os romeiros e que sirva para atividades de 
lazer, esporte e cultura” (FÁVERO, 2013, não paginado). 

Djanira Ribeiro, coordenadora da Confraria de São Mi-
guel, enfatiza outras questões consideradas essenciais para 
se pensar a romaria, a festa e a capela como locais e eventos 

7 Informações do site da Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Disponível em: <http://www.
pmpf.rs.gov.br/>. Acesso em: 19 ago. 2011. 
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turísticos: “São Miguel faz parte da história do município e 
está muito ligada aos negros, porque foram eles que acharam 
a imagem e construíram a capela. O turismo religioso deverá 
enriquecer a história do local e ajudar a levar adiante a tra-
dição de cultuar São Miguel” (FÁVERO, 2013, não paginado). 

Essa compreensão revela a adequação a uma postura 
que vê no turismo religioso um caráter multifuncional (em-
bora sem remeter a tal categoria analítica, claro), que envol-
ve/condensa/remete a aspectos de conhecimento históricos, 
culturais, patrimoniais, artísticos e mesmo naturais, e que 
possibilita que os campos econômico, político e cultural sejam 
contemplados. Assim, para contribuir com o desenvolvimento 
local e com a divulgação cultural passo-fundense, a romaria 
e festa de São Miguel devem também ser vislumbradas de 
forma profissionalizada em seus atributos de infraestrutura, 
planejamento logístico, segurança, preservação histórico-cul-
tural, valorização das práticas religiosas vinculadas, serviços 
de informação, alimentação, autoavaliação e melhorias cons-
tantes.

Mais do que simplesmente um ganho, tornar o evento 
em honra ao arcanjo um dos atrativos turísticos da cidade 
traz inúmeros desafios, tanto de ordem financeira e estrutu-
ral quanto de ordem subjetiva e simbólica. Dentre eles, desta-
ca-se não destituir de sentido todo o processo de romaria, ri-
tuais, sacramentos, festa, etc., para o público caminhante fiel, 
para os devotos que se consagram a essa mortificação/expe-
riência por motivações subjetivas particulares à sua vivência. 
Também sua identificação com o arcanjo poderá mudar – e 
geralmente muda. Todavia, alterações súbitas de significa-
do (lembremos que o arcanjo vincula-se a ideias de proteção, 
libertação, vitória frente ao poder do mal, fim da opressão, 
segurança, mediação com Deus, etc.) podem abalar o vínculo 
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dos fiéis com sua imagem e, em decorrência, com sua eficácia 
simbólica. Por isso, a priorização não deve ser voltada ao tu-
rista, para que a estrutura de sentidos posta em jogo em cada 
momento e prática de devoção se mantenha significativa e 
mobilizadora.

Uma segunda questão, também essencial, é a necessi-
dade de contemplar dois tipos de públicos com motivações, 
interesses e demandas diferenciadas. Romeiros e turistas 
muitas vezes se confundem, porém, em termos de organiza-
ção e atendimento, há algumas singularidades que não po-
dem ser minoradas ao se defender que um evento religioso 
tenha também caráter turístico. Nesse sentido, há que se con-
siderar que se trata de sujeitos que projetam estruturas de 
significado distintas, que projetam diferentes possibilidades 
de vivenciar tais práticas e se inserir nelas. 

Por mais que haja dificuldades de classificação e mesmo 
fronteiras voláteis entre romeiros e turistas, com base nos es-
tudos de Carlos Steil (2003, p. 250), sugere-se que se reflita 
sobre tais categorias, entendendo que o romeiro investe em 
uma estrutura de sentido que preconiza a solidariedade, a 
horizontalidade, a igualdade, a festa, o comércio, a dança e o 
tempo coletivo como motes para sua participação. Estar entre 
iguais na devoção, na busca por auxílio ou no pagamento de 
promessas gera uma coesão e fraternidade que são experiên-
cias transformadoras para cada fiel em marcha. Já o turista 
se pauta por outros referenciais. Ao integrar uma manifesta-
ção religiosa essencialmente, ele vem em busca da observação 
de um evento, tido como pitoresco ou símbolo cultural. A exte-
rioridade desse olhar também incute em demandas de outra 
ordem, como organização, condições de higiene, conforto, mo-
deração, segurança, etc., para que possa, como um voayeur, 
observar com tranquilidade – aqui pode-se também vislum-
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brar uma experiência transformadora do sujeito, embora essa 
não seja a meta principal.

Verifica-se, assim, que a romaria e a festa de São Miguel 
recebem investimentos fortes de patrimonialização – embora 
ainda parciais – e turistificação. Defende-se a ampliação da 
consideração patrimonial oficial (para os devotos esse patri-
mônio coletivo de caráter religioso é fato evidente há décadas) 
relativa a São Miguel para além do espaço da capela, contem-
plando também as manifestações rituais religiosas que lhe 
dão suporte, que lhe conferem significado, que lhe carregam 
de sentido ante a sociedade – para além da pedra e da cal das 
paredes do edifício, que tão justamente estão elencadas como 
patrimônio municipal. Também observa-se que há possibili-
dades interessantes inclusas à proposta de integração da ro-
maria e festa ao turismo religioso local. A geração de renda, a 
manutenção das práticas religiosas, a obtenção de recursos e 
a divulgação e manutenção podem depender dessa nova clas-
sificação, que não é apenas honorífica, destaca-se. 

Contudo, desafios também se integram a tais processos. 
Abalar ou romper estruturas de sentido em prol de mudanças 
radicais pode ter resultados desastrosos a médio e longo pra-
zo. A devoção a São Miguel passa por transformações intermi-
tentemente, isso é característico de bens culturais imateriais, 
todavia, os seus meios de suporte não devem ser apartados 
da comunidade detentora/produtora desse bem, assim como 
não deve ser desconectada de todo o social que lhe dá sentido. 
Desafios existem, mas que a prudência e a valorização dos 
sujeitos vetores do processo também sejam mantidas, ou seja, 
não defendemos a estagnação, a imobilidade, mas, sim, a cau-
tela, o respeito e a valorização dos eventos em sua essência 
cultural-religiosa e dos sujeitos que lhe legam sentido.
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Região e revolução: apogeu 
e crise do federalismo 
democrático artiguista

Mário Maestri

O atraso de Espanha e as guerras napoleônicas impe-
diram um maior resultado das reformas borbônicas, 
dificultadas já pela fragilidade da burguesia espa-

nhola, acelerando a consciência americana do caráter clara-
mente parasitário do regime colonial hispânico (TOURON; 
RODRIGUEZ; TORRE, 1968, p. 49-51; ABADIE-AICARDI; 
ABADIE-AICARDI, 1977, p. 9 et seq.). Em 1805, a frota fran-
co-espanhola foi aniquilada na batalha de Trafalgar, pondo 
em cheque o apoio naval da Espanha às suas possessões 
nas Américas. Em 1807, os ingleses ocuparam Montevidéu, 
aplicando regime comercial liberal que permitiu o ingresso 
de mercadorias de melhor qualidade por preços mais baixos. 
O novo regime, que ensejava maiores lucros aos importado-
res/exportadores locais, caiu nas simpatias da oligarquia co-
mercial crioula da capital da Banda Oriental (AZÚA, 1961; 
BARRÁN; NAHUM, 2010; TORRE; RODRIGUEZ; TOURON, 
1969; TOURON; RODRIGUEZ; TORRE, 1968). A ocupação 
da Espanha por Napoleão Bonaparte, a renúncia e prisão de 
Fernando VII de Espanha e a entronização de José Bonaparte 
I, irmão do imperador, deram o derradeiro golpe ao Estado 
colonial espanhol, ensejando a Revolução de Maio de 1810, 
em Buenos Aires, sob a liderança dos grandes comerciantes 
crioulos portenhos (WILLIMAN; PONS, 1977, p. 155 et seq.). 
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O cabildo de Montevidéu, dominado pelo forte núcleo 
administrativo, militar, naval e comercial espanhol, mante-
ve-se fiel à Espanha, transformando a cidade-porto, até 1814, 
no principal centro de reação do partido metropolitano ao mo-
vimento pela independência no vice-reinado do Rio da Prata, 
em dissolução. Do bloco político-social espanholista participa-
ram, inicialmente, os artesãos e artífices de Montevidéu, que 
temiam a introdução pelos ingleses a baixo preço dos produ-
tos que fabricavam (TORRE; RODRIGUEZ; TOURON, 1971, 
p. 26, 29). 

Em 12 de fevereiro de 1811, desde Montevidéu, o ago-
ra vice-rei espanhol Francisco Javier de Elío (1767-1822), 
furibundo absolutista, declarou guerra à primeira Junta de 
Buenos Aires. Por sua vez, a corte portuguesa, apenas che-
gada em 1808, ao Rio de Janeiro, procurou estabelecer nego-
ciações com a oligarquia espanhola e crioula de Montevidéu, 
para eventual adesão da Banda Oriental ao império lusitano, 
sob a escusa de Carlota Joaquina de Bourbon ser princesa de 
Espanha e irmã (mais velha) de Fernando VII, aprisionado 
na França (WILLIMAN; PONS, 1977, p. 190 et seq.) Em sen-
tido contrário, no interior da Banda Oriental, muito logo, se 
expressaram as forças favoráveis à independência, que com-
preendiam ainda aquela região como parte das províncias do 
vice-reinado do Rio da Prata, a serem reunidas em uma nova 
federação, integrada pelas múltiplas partes, em forma igua-
litária. 

Na Banda Oriental, a oposição cidade-interior expressa-
va a contradição de interesses entre os grandes comerciantes, 
prestamistas e usurários, espanhóis e crioulos da cidade-por-
to, com imensas denuncias de terras pelo interior do país, com 
os habitantes da campanha – pequenos e médios comercian-
tes, estancieiros e posseiros; gaúchos, changadores, nativos 
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aculturados, negros libertos, etc. Havia poucos anos, a pro-
posta de Arreglo de los campos, implementada pelo oficial, 
geógrafo e naturalista espanhol Félix de Azara (1742-1821), 
secundado por José Artigas, apesar de fracassada, permitira 
a materialização, na proposta inconclusa, da fome de terra do 
povo miúdo deserdado, que jamais se elevara, até aquele mo-
mento, ao nível de projeto político (TOURON; RODRIGUEZ; 
TORRE, 1968, p. 81-120, 121, et seq.; BARRÁN; NAHUM, 
2010, p. 107 et seq.). 

Mesmo com enormes contradições internas, aqueles seg-
mentos sociais rurais penderam imediatamente para a pro-
posta de independência quanto à administração espanhola 
e os comerciantes monopolistas de Montevidéu. As medidas 
tomadas pelo vice-rei Francisco de Elío, em Montevidéu, para 
financiar a guerra com Buenos Aires, fortaleceram o parti-
do autonomista, ao desagradarem os setores médios urbanos 
orientais – empregados, artesãos, comerciantes, navegado-
res, etc. Os grandes proprietários portenhos, com importan-
tes propriedades na Banda Oriental, apoiaram e financiaram 
igualmente a sublevação oriental contra a administração es-
panhola (TORRE; RODRIGUEZ; TOURON, 1971, p. 35). 

Em 27 de fevereiro de 1811, nas margens do arroio Asen-
cio, no atual departamento de Soriano, um punhado de orien-
tais assumiu o compromisso de combater as forças espanho-
las e solicitou o apoio de Buenos Aires para levar a revolução 
aos campos e às aglomerações do interior da Banda Oriental 
(ABADIE, 2006, p. 63 et seq.). Ao incorporar-se à revolta, José 
Artigas logo se tornou o líder máximo do movimento pela in-
dependência democrática e federalista da Banda Oriental e, 
a seguir, das demais províncias envolvidas na luta (TORRE; 
RODRIGUEZ; TOURON, 1971, p. 32 et seq.). Os revolucio-
nários ocuparam rapidamente as vilas de Mercedes, Soriano, 
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Rosário, San Carlos, Maldonado, Sacramento, etc. Na manhã 
de 18 de maio de 1811, Artigas venceu os realistas na batalha 
de Las Piedras, o que lhe permitiu sitiar Montevidéu e con-
quistar importantes adesões. Durante aquele combate, parte 
das tropas do partido espanhol desertou e engrossou as filas 
dos patriotas orientais (TORRE; RODRIGUEZ; TOURON, 
1969, p. 40). 

Crioulo, gaúcho, contrabandista, charrua 
e soldado

O nascimento de José Gervasio Artigas Arnal, terceiro 
de seis filhos, foi registrado em Montevidéu, em 19 de junho 
de 1764, por seus pais, descendentes dos fundadores da vila 
e proprietários de algumas terras no interior. José Artigas 
viveu sua infância na capital e na chácara paterna, próxi-
ma ao arroio Carrasco, estudando as primeiras letras com os 
franciscanos, possivelmente devido à falta de recursos de sua 
família para mandá-lo a Buenos Aires, Córdoba ou Chuqui-
saca, destino dos filhos do patriciado oriental (AZÚA, 1961,  
p. 21). Aos doze anos, partiu para a campanha, onde, em ter-
ras familiares, viveu entre os gaúchos, como gaúcho. Depois, 
aos dezesseis anos, participava de partidas de changadoras e 
de contrabandistas, que vendiam ilegalmente gados e couros 
nos territórios lusitanos. Por esses tempos, conta a tradição 
que ele teria vivido com os charruas, com toldo, mulher e filho 
(BRUSCHERA, 1971; ABADIE, 2006, p. 67 et seq.). 

Em 1797, com 33 anos, José Artigas acolheu anistia real 
e passou a integrar, como soldado raso, o corpo de Blanden-
gues de Montevidéu, formado para combater as correrias de 
nativos, de portugueses e de changadores na fronteira norte. 
Nesse momento, os criadores sul-rio-grandenses já forçavam a 
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fluida fronteira que separava as possessões espanholas e lusi-
tanas (PALERMO, 2013, p. 85 et seq.; ABADIE, 2006, p. 83-84).  
Muito logo, José Artigas ascendeu na corporação, devido às 
suas capacidades pessoais e ao enorme conhecimento dos ter-
ritórios em questão. Segundo a legenda histórica, antes do 
fim do século, na fronteira com o Rio Grande do Sul, comprou 
e libertou um afro-oriental capturado ilegalmente pelos lu-
sitanos, proposta ainda não comprovada documentalmente. 
Talvez isso jamais tenha ocorrido e o negro Ansina tenha fu-
gido de Montevidéu ou do Rio Grande do Sul.

Joaquín Lenzina (1760-1860) tinha certa cultura insti-
tucional, sabendo ler, escrever e tocar violão. Ele acompanha-
ria José Artigas como amigo, como cronista e como combaten-
te por toda sua vida. Seria seu fiel companheiro no longo exí-
lio paraguaio, onde o caudilho morreria, em 1850. Em 1800, 
José Artigas secundou Félix de Azara na operação de Arreglo 
de los campos e na fundação da vila de Batovy, como propos-
to. A operação pretendia distribuir – e distribuiu – terras na 
fronteira entre as camadas populares, como única possibili-
dade de interromper a expansão latifundiária luso-rio-gran-
dense em possessões espanholas. O movimento reformista foi 
sabotado pelos proprietários de Montevidéu e Buenos Aires 
com imensas concessões de terras ao norte do Rio Negro e in-
terrompido pelas sequelas na região do conflito entre as duas 
coroas, em 1801 (TOURON; RODRIGUEZ; TORRES, 1968, 
p. 131-158).

Em 1806, quando do ataque inglês a Buenos Aires, José 
Artigas partiu para associar-se à resistência, sem chegar a 
tempo de participar nos combates. Após a Revolução de Maio 
de 1810, já capitão do corpo de Blandengues, tentou reprimir 
inutilmente a população entrerrianas sublevada contra a co-
roa espanhola (ABADIE, 2006, p. 79 et seq.). Então, desertou 
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do corpo de Blandengues de Sacramento para oferecer seus 
serviços aos insurretos. Em Buenos Aires, considerado pelos 
dirigentes revolucionários como decisivo para a vitória, na 
Banda Oriental, da luta pela independência, recebeu o posto 
de tenente-coronel, 150 homens e duzentos pesos. Em início 
de abril de 1811, já na margem oriental do Uruguai, com 180 
homens, lançou a Proclamação de Mercedes, obteve diversas 
vitórias e assumiu a direção da luta contra o partido espanhol 
na província oriental (BRUSCHERA, 1971, p. 66 et seq.). 

Banda Oriental – a irmã traída 

Ao sentir o controle da Banda Oriental escapar-lhe das 
mãos, o vice-rei espanhol Francisco de Elío aceitou o ofereci-
mento envenenado da coroa lusitana, então com sede no Rio 
de Janeiro. Uma expedição militar portuguesa atravessou a 
raia que separava os territórios de Espanha e de Portugal 
e ocupou, rapidamente, Melo, a fortaleza de Santa Teresa, 
Rocha e Maldonado, enquanto a frota espanhola bloqueava o 
porto de Buenos Aires, interrompendo seu rico comércio (ABA-
DIE, 2006, p. 83-84). Interessada em regiões tidas econômica 
e militarmente como mais importantes, a junta revolucioná-
ria portenha, sob o controle dos comerciantes, prestamistas e 
usurários crioulos, não pensou duas vezes. Sem contempla-
ções para com o povo da outra margem do grande rio, nego-
ciou armistício, sancionado em 20 de outubro de 1811, que 
entregava a Banda Oriental aos espanhóis, em troca do fim 
do bloqueio do porto de Buenos Aires para a retomada de seus 
negócios. Montevidéu era, igualmente, um porto concorrente 
que deveria ser abatido-neutralizado, para que Buenos Aires 
reinasse sobre o Prata. A paz com os lusitanos determinou 
um fracionamento no bloco oriental artiguista, com destaque 
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para os grandes estancieiros radicados em Buenos Aires, que 
se submeteram à determinação de abandonar a luta (TORRE; 
RODRIGUEZ; TOURON, 1971, p. 25-32). 

Apesar de indignado com a traição, Artigas obedeceu à 
ordem de levantar o cerco de Montevidéu e iniciou retirada 
com suas tropas em direção ao norte. Desde o início, a mar-
cha foi acompanhada por civis e seus familiares. Participa-
ram da retirada, proprietários do interior, com seus cativos 
e agregados, mas, sobretudo, orientais pobres, com mulheres 
e filhos. Segundo alguns autores, exagerando fortemente, a 
coluna teria chegado a 15 mil migrantes, homens, mulheres e 
crianças, viajando em carretas, a cavalo, a pé. Durante a mar-
cha, comunidades guaranis aderiram solidamente à rebelião 
(AZÚA, 1961, p. 67 et seq. 1969). 

A longa expedição, em direção de Salto Chico, na atual 
cidade argentina de Concordia, em Entre Ríos, deixou literal-
mente o interior da Banda Oriental semidespovoado e semi-
destruído, já que, à medida que a coluna avançava, destruía-
-se o que não se carregava, para nada deixar aos luso-bra-
sileiros. Conhecido na época como la redota, vocábulo que, 
na época, tinha o sentido de o caminho, o termo foi lido pela 
historiografia do fim do século XIX como corruptela de la der-
rota, para destacar, a seguir, retoricamente, a vitória orienta. 
Mais tarde, o movimento foi denominado pela historiografia 
oriental em forma erudita e patriótic a como o Éxodo del Pue-
blo Oriental. Ele é apresentado como momento da fundação 
da consciência nacional uruguaia (ABADIE, 2006, p. 88). 

Em 26 de fevereiro de 1813, com o reinício dos combates 
entre espanhóis e patriotas, José Artigas retomou o sítio de 
Montevidéu. Logo, sua autonomia transformou-se em clara 
ruptura com a visão centralista e oligárquica de independên-
cia da junta portenha, sob o controle dos grandes comercian-
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tes, prestamistas, charqueadores e estancieiros da cidade e da 
província de Buenos Aires. Quando da eleição dos deputados 
orientais que integrariam a Assembleia Geral Constitucional 
de 1813, convocada por Buenos Aires, em seu acampamento 
militar, José Artigas orientou os representantes orientais a 
defenderem a independência e os limites da Banda Oriental e 
o mesmo direito de todas as províncias na confederação (ABA-
DIE, 2006, p. 90). 

Nas orientações que deu, determinava-se, por escrito, 
entre outras realidades: “Artículo 8º: El territorio que ocu-
pan estos Pueblos desde la costa oriental del Uruguay hasta 
la fortaleza de Santa Teresa forman una sola Provincia, de-
nominada la Provincia Oriental.”; “Artículo 9º: Que los siete 
Pueblos de Misiones, los de Batoví, Santa Tecla, San Rafael y 
Tacuarembó que hoy ocupan injustamente los Portugueses y 
a su tiempo deben reclamarse serán en todo tiempo territorio 
de esta Provincia” (BRUSCHERA, 1971, p. 107-109). 

Independência, federalismo e 
democracia rural

Uma organização federativa das províncias constituía 
proposta inaceitável para a burguesia comercial, prestamista 
e usurária portenha, no controle da Revolução de 1810, que, 
mais tarde, deu origem ao partido unitário, em oposição aos 
federalistas provinciais. Sob a justificativa da ilegalidade da 
eleição de deputados em acampamento militar, a junta porte-
nha vetou a participação dos delegados orientais e decretou 
que José Artigas era traidor (ABADIE, 2006, p. 88). Devido à 
nova situação, o caudilho oriental levantou o cerco de Monte-
vidéu em meados de 1814, e iniciou a luta pela independência 
da província e pela organização federalista do antigo vice-rei-
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nado do Rio da Prata. Após diversas vitórias em combates 
livrados em Corrientes, em Entre Ríos e na Banda Orien-
tal, Montevidéu foi entregue, em 23 de maio de 1814, a um 
comandante artiguista (TOURON; TORRE; RODRIGUEZ, 
1978, p. 67 et seq.). 

No governo da Banda Oriental, José Artigas desdobrou-
-se para antepor a federação das províncias livres do Prata 
ao centralismo portenho. Em 29 de junho de 1815, reuniu-se 
o Congresso do Oriente, do qual participaram delegados da 
Banda Oriental, de Córdoba, de Corrientes, de Entre Ríos, 
de Santa Fé e das Misiones, para fundar a Liga Federal ou a 
União dos Povos Livres, que conclamou a adesão igualitária 
de todas as antigas províncias do vice-reinado. Na ocasião, 
José Artigas foi designado “protetor” da Liga Federal de los 
Pueblos Libres, estabelecendo sua capital (quartel-general) 
em Purificación, a uns 100 km ao norte de Paisandu. Porém, 
forças poderosas galvanizaram-se contra a proposta de fede-
ração igualitária das províncias do Prata: 

El artiguismo, expresión de la revolución radical en la Provincia 
Oriental encabezó la alianza de las fuerzas heterogéneas provin-
ciales contra la oligarquía comercial usurera de Buenos Aires. 
Pero la pugna entre ambas fuerzas no se dirimió exclusivamen-
te entre el Protectorado y el Directorio. El Imperio Portugués, 
radicado en América durante la oleada napoleónica, postergado 
por los grandes de Viena, intentó convertirse en el gran Estado 
de América del Sur. Razones de índole económica, estratégica y 
política lo impulsaron tras el sueño secular del Plata como límite 
natural de sus dominios, procurando a la vez extirpar el peligro 
contagioso del artiguismo (ELOY et al., 1970, p. 21). 
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Primeira reforma agrária no sul da 
América

Em 10 de setembro 1815, sob a presidência de José Ar-
tigas, o Congresso do Oriente votou e aprovou o Regulamento 
Provisório para o Desenvolvimento da Campanha que resga-
tava a antiga proposta, de fins do século anterior, de Arreglo 
de los campos, que fora impulsionada por Félix de Azara, se-
cundado pelo agora caudilho oriental. Nos fatos, propunha-se 
assentar a independência da Banda Oriental e das províncias 
da Liga Federal em uma ampla divisão das terras entre as 
populações necessitadas, com destaque para as mais pobres. 

Com esse regulamento provisório, seriam entregues 
suertes de estância, ou seja, pouco menos de 2 mil hectares, 
o necessário para uma família viver da exploração pastoril, 
aos soldados patriotas, aos negros livres, aos crioulos po-
bres, aos índios, às viúvas, etc. Ditava o artigo 6º daquele 
regulamento: “En consecuencia los negros libres, los zam-
bos de esa clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán 
ser agraciados con suertes de estancia, si con su trabajo y 
hombría de bien, propenden a su felicidad y a la de su pro-
vincia”. Os terrenos deviam ser ocupados e explorados ime-
diatamente, sob pena de cancelamento da concessão, não 
cabendo mais do que uma propriedade por indivíduo. Junto 
com as terras, entregava-se, igualmente, o gado necessário 
para povoá-las, retirado sempre da propriedade dos inimigos 
da luta patriótica (TORRE; RODRIGUEZ; TOURON, 1969,  
p. 91; TORRE; RODRIGUEZ; TOURON, 1971, p. 57). 

José Artigas assentava a proposta de confederação demo-
crática das províncias do ex-vice-reinado do Rio da Prata na 
proposta de aliança dos criadores, sobretudo pequenos e mé-
dios, com as populações sem posses da região, elevadas à situa-
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ção de pequenos proprietários. Esse bloco político-social deveria 
defrontar as intenções recolonizadoras de Espanha e, sobretu-
do, a pressão crescentemente hegemônica de Buenos Aires, de 
um lado, e da coroa lusitana, do outro. Em 1815, o movimento 
galvanizado por José Artigas alcançou seu mais elevado mo-
mento, ao associar a independência política à proposta de dis-
tribuição de terras entre a população regional pobre. 

[...] el Reglamento Provisorio de 1815 fue la más avanzada y glo-
riosa ley que tuvieron los orientales. La confluencia en un solo 
haz de la revolución nacional anticolonial, democrática, republi-
cana y federalista con la revolución social dispensadora de tierras 
y enaltecedora de la dignidad humana transformó a la montonera 
oriental en el más formidable y peligrosos de los ejércitos: el de los 
hombres que viven y mueren por un ideal (BARRÁN; NAHUM, 
2010, p. 107 et seq.). 

O programa artiguista de revolução nacional, federalis-
ta, democrática, republicana e social incendiou a região, exer-
cendo forte pressão sobre as próprias possessões meridionais 
luso-brasileiras. Do Rio Grande do Sul, chegariam para incor-
porar-se às tropas artiguistas gaúchos e sobretudo cativos fu-
gidos, atraídos pelas promessas de liberdade e de terra. Cinco 
anos mais tarde, já derrotada a revolução democrático-social 
artiguista, o francês Auguste de Saint-Hilaire, monarquista, 
após viajar pela Banda Oriental e pelo Rio Grande do Sul, 
proporia que os mais valentes soldados artiguistas eram os 
cativos fugidos – em grande parte, dos proprietários sul-rio-
-grandenses. “É voz geral que os mais valentes soldados de 
Artigas são os negros fugidos, o que é natural porque eles se 
batem por sua liberdade”. Segundo o naturalista, “a prote-
ção que Artigas dava aos negros fugidos da Capitania (do Rio 
Grande do Sul)” teria sido uma das grandes “razões alegadas 
para o rompimento da guerra”, por parte da coroa lusitana 
(SAINT-HILAIRE, 1974, p. 32, 39). 
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No mesmo sentido político e social de José Artigas, no 
Paraguai, o doutor José Gaspar de Francia (1776-1840) co-
mandaria a luta pela defesa intransigente da independência 
daquela ex-província do vice-reinado do Rio da Prata, contra 
Espanha, Buenos Aires e Brasil, em um processo autonômico 
de claro sentido democrático e plebeu. Entretanto, interpre-
tando reivindicação das amplas camadas camponesas da re-
gião, o doutor Francia orientaria sua política em um sentido 
claramente oposto à extroversão federalista oriental, restrin-
gindo a luta pela independência aos territórios daquela pro-
víncia. Nesse processo, negaria-se peremptoriamente a asso-
ciar-se à federação promovida por José Artigas, que ensaiou 
movimento por sua deposição (MAESTRI, 2014, p. 93 et seq.; 
WHITE, 1989, p. 69 et seq.). 

Amplíssima distribuição de terras

Inicialmente, José Artigas tentou mediar as necessida-
des de terra dos subalternizados e a exigência dos criadores. 
Obedecendo às reclamações dos estancieiros, estabeleceu o re-
gime de obrigatoriedade de papeletas de conchavado, espécie 
de carteira do trabalho, enviando para o exército os homens 
pobres que não tivessem emprego, os ditos vagos. Reprimiu 
o abigeato e proibiu os comerciantes ambulantes em carre-
tas – pulperos volantes –, tradicionais compradores de couros 
de gados chimarrões ou das imensas propriedades privadas 
(BARRÁN; NAHUM, 2010, p. 132 et seq.). Porém, essas deter-
minações eram mais formais do que efetivas, não chegando a 
ser utilizadas pelos estancieiros contra os homens pobres, que 
comumente se encontravam organizados nos exércitos revo-
lucionários e aos quais a nova ordem facilitava o acesso pleno 
à terra. Artigas impediu, igualmente, que, após a derrota de 
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Buenos Aires, as terras orientais dos latifundiários portenhos 
expropriados terminassem nas mãos dos grandes comercian-
tes, fazendeiros e saladeiristas de Montevidéu, reservando-as 
para ser distribuídas entre os patriotas sem terra e posseiros 
(BARRÁN; NAHUM, 2010, p. 152 et seq.). 

O movimento de democratização da propriedade da 
terra tendeu a aprofundar-se sob a ação e a pressão da po-
pulação despossuída da campanha, agora sob armas, devi-
do à guerra contra Buenos Aires e, a seguir, contra o Rio de 
Janeiro. Muito logo, as grandes propriedades de espanhóis, 
portenhos, emigrados e de todos os ausentes passaram a ser 
ocupadas pelas classes subalternizadas. Apenas a ação do ca-
bildo de Montevidéu, representante da oligarquia comercial e 
fundiária oriental, levou a que o governo artiguista transfor-
masse a determinação de expropriação dos proprietários que 
abandonavam os campos em ordem de rápido retorno a elas. 
No interior, arrendatários, intrusos, etc. negavam-se a pagar 
os aluguéis das terras que exploravam, mesmo aos grandes 
proprietários orientais patriotas. 

Por longos anos, a historiografia oriental descreveu qua-
dro histórico em que a pronta intervenção lusitana e a longa 
situação de guerra impediram o projeto artiguista de demo-
cratização da propriedade de terras. “Se ha hecho un lugar co-
mún en nuestra historiografia la idea de que el Reglamento no 
tuvo vayor aplicación” (Torre; Rodriguez; Touron, 1968, p. 67). 
Nos anos 1960-1970, esse mito foi desnudado por amplo proje-
to de investigação desenvolvido pelo coletivo Praxis, formado 
por historiadores uruguaios marxistas, sob a direção de Lucia 
Sala de Touron, Rosa Alonso Eloy, Nelson de la Torre, Júlio 
Carlos Rodrigues, etc. (TOURON; RODRIGUEZ; TORRE,  
1968; TOURON; TORRE; RODRIGUEZ, 1967, 1978; TORRE; 
RODRIGUEZ; TOURON, 1968; ELOY et al., 1970; TORRE; 
TOURON; RODRIGUEZ, 1972).
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Esses estudiosos demonstraram que a ampla e maciça 
distribuição de terras públicas e de “emigrados, malos euro-
peus y peores americanos”, realizada de setembro de 1814 até 
a invasão luso-brasileira em agosto de 1816, e mesmo após 
essa data, já em contexto claramente revolucionário, originou 
o segmento social dos donatários artiguistas, que determinou 
fortemente a história política e social da Banda Oriental nas 
décadas seguintes (TORRE; RODRIGUEZ; TOURON, 1968, 
p. 67, 84-86). Com as concessões oficiais de terra, concluídas 
ou em processo de conclusão, houve milhares de ocupações 
por soldados patriotas, por arrendatários, por posseiros, etc. 
de propriedades de inimigos públicos, à espera de concessões 
oficiais. Para a historiografia tradicional uruguaia, não havia 
grandes contradições em reivindicar José Artigas como herói 
da nacionalidade, desde que se enterrasse para sempre sua 
memória como reformador social dos campos.

As decisões do governo artiguista sobre a divisão de ter-
ras abarcavam mais da metade do território, com destaque 
para as grandes denuncias de terra da oligarquia de Montevi-
déu e de Buenos Aires. A onda de democratização da proprie-
dade podia se estender às províncias da Liga Federal e ao Rio 
Grande do Sul. O movimento determinou a pronta defecção 
da oligarquia comercial de Montevidéu e dos grandes cria-
dores da capital e do interior, primeiro com oposição passiva, 
depois, em aliança com o invasor luso-brasileiro. Em 1816, 
poderosas tropas luso-brasileiras, formadas por quase 5 mil 
combatentes, entre eles veteranos das guerras napoleônicas, 
reforçadas por estancieiros, peões e gaúchos sul-rio-granden-
ses, invadiam a Banda Oriental sob o comando do general por-
tuguês Carlos Frederico Lecor (1764-1836), barão da Laguna, 
enquanto a frota real lusitana atacava por mar Montevidéu. 
Iniciava-se a dura, longa e sangrenta guerra contrarrevolu-
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cionária antiartiguista (TOURON; TORRE; RODRIGUEZ, 
1978, p. 178 et seq.; ABADIE-AICARDI; ABADIE-AICARDI, 
1977, p. 20 et seq.). 

Contra-revolução luso-brasileira 

José Artigas comandou a resistência nacional apoiado 
pelos pequenos e médios proprietários e, sobretudo, pelos de-
serdados dos campos – gaúchos, índios, negros livres, forros 
e fugidos, etc. Foi secundado por oficiais superiores, em geral 
pequenos e médios estancieiros, que raramente se mostraram 
à altura das necessidades históricas – Juan Antonio Lavalle-
ja, Fernando Otorgués, antigo capataz, Andrés Latorre, Ma-
nuel Oribe, Fructuoso Rivera, o missioneiro Andrés Guaza-
rary, entre outros sujeitos. A intervenção luso-brasileira no 
sul da América foi dificultada, temporariamente, pela suble-
vação republicana, em 1817, na capitania de Pernambuco e 
regiões limítrofes, que lutavam pela separação, com o apoio 
indireto do governo dos Estados Unidos – Revolução Pernam-
bucana (TAVARES, 1917). 

Pela força das armas e contando com o apoio da bur-
guesia comercial de Montevidéu e dos grandes proprietários, 
os lusitanos ocupavam a capital da Banda Oriental, em 20 
de janeiro de 1817, onde o comandante lusitano foi recebido 
como libertador, “bajo palio”, “[…] los integrantes de las cla-
ses sociales privilegiadas no sólo aceptaron pasivamente la 
conquista, sino que se convirtieron en activos agentes de la 
desintegración del campo artiguista”. A derrota de José Arti-
gas e de revolução nacional, federalista, democrática e social 
foi construída pelos invasores que, pela oligarquia montevi-
deana, desorganizaram a frente social artiguista, atraindo, 
primeiro, os grandes e médios proprietários, a seguir, os luga-
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res-tenentes do Libertador, sob a promessa de reconhecimen-
to das propriedades dos donatários artiguistas e de elevar e 
premiar os oficiais que aderissem aos luso-brasileiros, como 
vimos. Com o decorrer do confronto, oficiais orientais, à frente 
das tropas que controlavam, puseram-se sob o comando de 
Buenos Aires e entraram em acordo ou acomodaram-se aos 
luso-brasileiros. Esses pequenos caudilhos tinham diante de 
si a possibilidade de transformarem-se em grandes criadores, 
na nova ordem lusitana e oligárquica (TORRE; RODRIGUEZ; 
TOURON, 1968, p. 100-101). 

O golpe final à resistência foi facilitado pelas promessas 
portuguesas, de 1817, de respeito às propriedades dos dona-
tários artiguistas e das ocupações precárias de terra, e pelo 
acordo final entre Lecor e Rivera, no mesmo sentido (Arre-
glo de Tres Arboles) (TORRE; RODRIGUEZ; TOURON, 1968,  
p. 99 et seq.). Essas promessas viabilizaram a defecção ou o 
acomodamento à nova ordem de muitos cabildos do interior 
e de não poucos pequenos e médios criadores surgidos da re-
partição revolucionária de terras, engambelados pelas propos-
tas lusitanas de manter o status quo rural. Acreditaram que 
seriam mantidos nas suas terras, devido ao reconhecimento 
do direito de propriedade conquistado no bojo do movimento 
artiguista que abandonavam, ou seja, nascido e mantido pela 
correlação de forças revolucionárias (ELOY et al., 1970, p. 21). 

Já sob o tacão militar lusitano, os membros das classes 
dominantes orientais, com destaque para a oligarquia monte-
videana, que passaram a combater, por todos os meios, a revo-
lução artiguista, negociaram, nesse processo, a independên-
cia nacional em favor da proteção de Estado estrangeiro que 
lhes assegurasse suas propriedades e privilégios. Sem pruri-
dos e com regozijo, aceitaram a anexação da Banda Oriental 
às possessões lusitanas, tornando-se súditos da coroa abso-
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lutista lusitana. Essa seria apenas a primeira demonstração 
explícita da enorme ausência de consciência nacional da oli-
garquia de Montevidéu e dos grandes proprietários orientais, 
verdadeiro contraponto do movimento nacional, democrático 
e popular artiguista. 

Após três anos e meio de resistência na campanha, as 
tropas artiguistas, já formadas, sobretudo, por gaúchos, ca-
tivos, libertos, guaranis, minuanos, mal armados, mal vesti-
dos, mal alimentados, foram derrotadas na batalha de Tacua-
rembó, em 22 de janeiro de 1820. Enquanto os orientais eram 
vencidos pelos poderosos e apetrechados exércitos luso-brasi-
leiros, os governadores de Entre Ríos e de Santa Fé venciam 
os unitários do Diretório de Buenos Aires, com os quais en-
traram em acordo, sem consultar José Artigas, devido ao seu 
insucesso militar. Na dura resistência oriental, realizada até 
o fim pelos mais deserdados, teria morrido em torno da meta-
de da população pobre do interior, pouco numerosa (ELOY et 
al., 1970, p. 21-23; TORRE; RODRIGUEZ; TOURON, 1968, 
p. 97). 

A derrota do General de Homens Livres

A contrarrevolução triunfou na Banda Oriental “porque 
el peso de las clases ligadas a la estructura precapitalista – el 
predominio del capital especulativo, de los terratenientes de 
viejo cuño y de los caudillos-estancieros – era mayor que el de 
las masas de pequeños y medios hacendados, de ocupantes, 
agregados, peones, gauchos e indios”. Entretanto, Artigas, 
antes de “caer había profundizado en sus realizaciones en 
forma tal que aunque fracasado, dejaría su huella indeleble 
en la historia ulterior” do povo uruguaio (ELOY et al., 1970,  
p. 23). Na derrota artiguista, pesou igualmente a dificuldade 
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de consolidar a aliança dos homens pobres e sem posses do 
mundo rural, com pequenos e médios proprietários, arrenda-
tários ou posseiros, antigos e novos, sobretudo interessados 
na paz dos campos e na consolidação individual da proprie-
dade da terra que detinham, não importando por que meio 
fosse.

A derrota de José Artigas fez retroceder a revolução de-
mocrática radical, impondo-se sobre o país a hegemonia dos 
setores oligárquicos comerciais pré-capitalistas de Monte-
vidéu, representantes dos capitais europeus, em associação 
aos grandes proprietários fundiários. Incapazes de impor sua 
dominação durante o ciclo revolucionário por suas próprias 
forças, uns e outros submeteram-se à ordem estatal lusitana 
e, a seguir, do Império do Brasil, que mantiveram sempre o 
país como província conquistada. O novo status quo impediu 
a conformação, por longas décadas, de um verdadeiro Esta-
do-nação autônomo, da acumulação de capitais no país, da 
abertura de janelas em direção a uma economia mercantil-
-capitalista.

Refugiado em Entre Ríos, José Artigas sofreu a oposi-
ção de Francisco Ramírez, caudilho daquela província, seu  
ex-oficial, agora apoiado pelos portenhos, que tomara para si 
a tarefa de prender e executar seu ex-comandante. Combatido 
por seus antigos lugares-tenentes, acompanhado pelo negro 
Ansina e por algumas centenas de combatentes, sobretudo 
nativos guaranis e cativos fugidos, partiu em direção ao Para-
guai, apresentando-se no passo de Itapúa, sobre o rio Paraná, 
importante via de comércio daquele país com o Brasil. Ao ba-
ter às portas da República do Paraguai, teve o pedido seu e de 
seus seguidores de asilo aceito por José Gaspar Rodríguez de 
Francia, que definiu aquele ato “no solo de humanidad, sino 
aun honroso para la República”, já que se concedia refúdio 
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“a un jefe desgraciado que se entregaba”. José Artigas teria 
pedido ao doutor Francia que lhe “permitiese pasar el resto de 
sus días en algún (lugar?) de la República, por verse persegui-
do aun de los suyos y que si no le concedía este refugio, iria a 
meterse en los montes”.1 Segundo parece, o pedido de Artigas 
de ajuda paraguaia para combater Pancho Ramirez teria sido 
terminantemente rejeitado, mesmo sob a ameaça de invasão 
do Paraguai. A firme negativa de Francia de entregar José 
Artigas ao caudilho de Entre Ríos, quase levou o Paraguai à 
guerra com aquela província (WHITE, 1989, p. 100). 

José Artigas em sua pátria grande

Após manter José Artigas preso, sem qualquer comu-
nicação, no convento de Mercedes, e se negar a recebê-lo, o 
doutor Francia mandou-o viver “con dos criados o sirvientes 
que trajo”, em San Isidro del Curuguaty, “lugar remoto, […] 
de menos comunicación con el resto de la Republica”. A vila 
encontrava-se a 240 km de Asunción.2 Com o isolamento de 
José Artigas, o doutor Francia esforçava-se em deixar claro, 
a lusitanos, portenhos e orientais, que se tratava de refúgio 
político, não pretendendo, minimamente, envolvimento nas 
disputas no Prata. Desde o início, o doutor Francia, que lem-
brava, ao comentar o recebimento de José Artigas, o refúgio 
dado pelos ingleses a Napoleão, proveio ao caudilho oriental 
com o soldo correspondente ao grau militar que tivera. Em 
26 de outubro de 1829, o ditador perpétuo oficiava sobre a 
entrega de “noventa y seis pesos fuertes” “para la asistencia 

1 Oficio (do doutor Francia) al Comandante del fuerte de Borbón, Bernardo Velázques, sobre 
relaciones con los portugueses y razones del otorgamiento de asilo a José Artigas. Asunción, 
12 de mayo de 1821.1141. Sección Historia, volumen 234, numero 2, Borrador. Arquivo 
Nacional de Asunción (ALCALÁ; ESTRAGÓ; GARCIA, 2009, p. 1821-1822).

2 Oficio (do doutor Francia) al Comandante del fuerte de Borbón (ALCALÁ; ESTRAGÓ; 
GARCIA, 2009, p. 1821-1822).
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de un año que se ha señalado al emigrado de la otra banda 
José Artigas”.3 

Anteriormente, José Artigas conspirara contra o doutor 
Francia com a oposição paraguaia, devido à negativa do di-
tador perpétuo, defensor intransigente da independência do 
país, de unir-se ao movimento federalista contra os portugue-
ses e os portenhos. Uma negativa que interpretava igualmen-
te a enorme oposição das populações camponesas paraguaias 
à ingerência nos confrontos no Prata, que não lhes interessa-
vam. Os soldados artiguistas que tiveram licença para ingres-
sar no Paraguai, em grande parte guaranis e negros, recebe-
ram terras e dissolveram-se na população camponesa local. 
Os casos isolados de soldados artiguistas que, desmoralizados 
pela guerra, entregaram-se ao banditismo, foram persegui-
dos, presos e enforcados.

Certamente, vendo naquelas regiões a frutificação dos 
princípios pelos quais lutara, o ex-caudilho oriental viveu por 
décadas explorando a terra, vivendo de forma simples e aus-
tera, como já o fizera quando defensor da confederação. Conta 
a tradição que jamais se negava a dividir seus parcos bens 
e os frutos da terra que produzia com os mais necessitados 
que o procuravam pedindo ajuda. Vinte anos mais tarde, em 
1840, quando o doutor José Gaspar de Francia faleceu, de 
morte natural, José Artigas foi posto sob “seguras prisiones”, 
brevemente, pois os neogovernantes temiam que a popula-
ção paraguaia o elevasse ao governo do país como ditador, em 
substituição ao falecido, devido ao prestígio que também ali 
gozava (CHAVES, 1955, p. 459 et seq.). 

Em 1841, o presidente do Uruguai Fructuoso Rivera es-
creveu ao novo governo paraguaio propondo que, tendo ele 

3 Ordem (do doutor Francia) de entrega de noventa y seis pesos fuertes a Pedro Juan Orte-
llado, para asistencia a José Artigas. 1579. Nueva Encuadernación, volumen 2.575. Original. 
Asunción, 26 out. 1829 (ALCALÁ; ESTRAGÓ; GARCIA, 2009, p. 1829).
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libertado “a todos los orientales que se hallaban detenidos 
[sic] en aquella república”, entre eles, o general José Artigas, 
convidava este último a voltar a “su país natal, a sentir la 
satisfacción de vivir en el seno de sus compatriotas, y en los 
goces que obtuvo por los servicios distinguidos a la causa de 
la independencia”. Convite ao qual o caudilho oriental decli-
nou em forma cabal, certamente por viver bem em sua pátria 
grande e não confiar minimamente no senhor de turno de sua 
patria chica.4

Em 1845, José Artigas passou a viver na quinta de 
Carlos Antonio, em Ibirai, nas proximidades de Asunción, 
em casa mandada construir para sua habitação, onde viveu 
cercado de deferências, recebendo visitas do presidente, da 
família presidencial e dos mais ilustres estrangeiros que visi-
tavam o Paraguai. 

O Paraguay Independiente, jornal governamental para-
guaio, publicou sentida nota sobre sua morte, em 23 de se-
tembro de 1850, que concluía dizendo, com razão: “Pueden 
sus amigos y parientes tener el consuelo de que (no Paraguai) 
nada le faltó, y de que sucumbió agoviado con el peso de no-
vena años, porque es la suerte común. Séale la tierra leve” 
(MAESTRI, 2014, p. 193; CHAVES, 1955, p. 155). 

Província do Reino e do Império do Brasil

Concluída a derrota de José Artigas, em 18 de julho de 
1821, reuniram-se o cabildo de Montevidéu e notáveis orien-
tais, entre os quais se encontrava o trânsfuga Fructuoso Rive-
ra, ex-lugar-tenente artiguista. A assembleia de proprietários 
notáveis e seus prepostos reconheceu a necessidade do tacão 

4 Arquivo Nacional de Asunción, volumen 249, numero 13, manuscrito 86 e 88; número 14, 
manuscrito 87.
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de Buenos Aires ou de Portugal para manter seus privilé-
gios. Propôs-se, igualmente, a incapacidade dos senhores do 
grande porto, do outro lado do Prata, de fazerem respeitar 
os interesses dos proprietários orientais. Votou-se, então, de 
forma absolutamente ilegal, quanto à incorporação da Banda 
Oriental ao Império lusitano. Diante do perigo de uma repú-
blica plebeia, os grandes proprietários optavam obsequiosos 
pela sujeição plena ao regime absolutista de uma potência 
estrangeira. 

A Província Oriental do Rio da Prata foi anexada oficial-
mente ao reino do Brasil com o nome de Província Cisplati-
na, sob jurisdição do Rio Grande do Sul. Então, no comando 
das novas possessões lusitanas, respeitando inicialmente os 
acordos, o barão da Laguna tergiversou com os donatários ar-
tiguistas, com os poseedores, com os detentores, etc., a fim de 
alcançar pacificação mínima que consolidasse a nova ordem, 
crescentemente questionada por Buenos Aires. Os resultados 
de sua política inicial frutificaram quando as tentativas de 
retomada da luta, nos anos 1822-1823, não repercutiram na 
campanha oriental (CASTELLANOS, 2007, p. 21 et seq.). 

Entretanto, nos anos seguintes, o governo cisplatino, 
sentindo-se mais forte, abandonou a política de contempori-
zação, apresentando a “conta” da conquista. Inicialmente, os 
latifúndios do período colonial e dos grandes denunciantes 
que, por diversas razões, não tinham sido repartidos foram 
devolvidos imediatamente aos antigos proprietários. Os do-
natários artiguistas, com propriedades em plena forma, ti-
veram a extensão de suas terras restringidas e negadas as 
tentativas de consolidação do registro delas. Mais tarde, co-
mumente, viram seus direitos rejeitados ou foram transfor-
mados em arrendatários das terras que lhes foram concedi-
das no período artiguista. 
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Desde o primeiro momento, grandes propriedades foram 
distribuídas entre os oficiais e soldados luso-brasileiros, com 
destaque para os sul-rio-grandenses, que se apropriaram da 
maior parte das terras ao norte do rio Negro, onde já se in-
filtravam desde o fim do século anterior. Em 1801, além das 
Missões Orientais, os estancieiros sul-rio-grandenses aboca-
nharam os Campos Neutrais. Muito logo, por longas décadas, 
em quase tudo, esses territórios se organizariam como uma 
verdadeira continuidade do meridião sul-rio-grandense, colo-
cando hipoteca por décadas não resgatada sobre a real au-
tonomia parcial ou total do país (PALERMO, 2013, p. 145 et 
seq.; BANDEIRA, 2012, p. 78 et seq.). 

A independência inconclusa

A seguir, a nova ordem cisplatina radicalizou o abando-
no da política de contemporização e de reconhecimento par-
cial e pontual do status quo relativo à posse da terra nascido 
da era artiguista. Sem travas, passou a desconhecer plena-
mente as pequenas concessões e posses do período revolucio-
nário, exigindo que donatários e poseedores abandonassem 
as terras ou assumissem compromissos como arrendatários. 
Então, em 1825, mais uma vez, a campanha se levantou em 
armas, iniciando o movimento que resultaria na independên-
cia oriental. Não se retomou, porém, o programa artiguista 
de união federalista do Prata e a democratização ampla da 
posse da terra (ELOY et al., 1970, p. 108; TORRE; TOURON; 
RODRIGUEZ, 1972, p. 79-96). 

No governo da Banda Oriental, agora província lusita-
na, Lecor governou apoiado nos mais lídimos representantes 
da oligarquia montevideana, com destaque para o chamado 
partido dos Cinco Hermanos (OBES, HERRERA, PACHECO, 
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ELLAURI, GELLY). Esse núcleo de abrasileirados foi tam-
bém conhecido como a Grande Família e, talvez mais perti-
nentemente, como o Clube do Barão (da Laguna), devido à 
sua proximidade e adesão incondicional a Lecor e aos lusita-
nos (ELOY et al., 1970, p. 163 et seq.; TORRE; TOURON; RO-
DRIGUEZ, 1972, p. 70-73). Juan Andrés Gelly, nascido no Pa-
raguai e ligado por casamento aos Cinco Irmãos, retornaria 
décadas mais tarde à Asunción, transformando-se, como alto 
funcionário de Carlos Antonio López, em defensor de medidas 
liberais-mercantis no país. Um filho seu, general, combateria 
por Buenos Aires, contra a pátria de seu pai, na guerra de 
1864-1870, concluindo o projeto de refundação liberal-mer-
cantil plena do Paraguai.

A vitória do Estado lusitano sobre o artiguismo, em 
1820, iniciou uma longa contrarrevolução agrária, que pros-
seguiria após a independência oriental, em 1828-1830. Ela se 
demoraria, entretanto, longas décadas para impor-se plena-
mente. Também a burguesia comercial, que abrira as portas 
de Montevidéu e da Banda Oriental aos invasores luso-brasi-
leiros, pagaria também duramente sua pusilanimidade. Du-
rante o período de domínio cisplatino da Banda Oriental, o 
comércio marítimo da cidade-porto manteve-se sob o controle 
dos mais poderosos comerciantes portugueses, brasileiros e 
ingleses, com casas comerciais sediadas no Rio de Janeiro, 
para o desespero dos comerciantes orientais que literalmente 
chamaram o lobo para cuidar de seu redil. Desde 1818, com o 
controle luso-brasileiro da navegação do Rio Uruguai, cresceu 
igualmente o comércio do Rio de Janeiro com as províncias 
argentinas do litoral (Entre Ríos, Corrientes e Santa Fé). 

A anexação da Banda Oriental e o enorme avanço no 
comércio da bacia do Prata eram realidades inaceitáveis para 
a oligarquia portenha, extremamente ciumenta de seu mo-
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nopólio comercial sobre a região (ELOY et al., 1970, p. 63 et 
seq.). As contradições postas pela ocupação luso-brasileira en-
sejariam a defecção da campanha e da própria burguesia co-
mercial de Montevidéu, levando aos sucessos que ensejariam 
a independência oriental, embora não fosse a independência 
querida por José Artigas, no seio de uma federação de regiões 
associadas e soberanas, assentadas sobre a democratização 
da posse da terra. Em 1830, a República Oriental do Uru-
guai seria organizada em um sentido claramente liberal, oli-
gárquico e antidemocrático, que excluiria explicitamente da 
ordenação pública e civil os trabalhadores e deserdados das 
cidades e do campo. Nesse contexto, a nova nação nasceria 
sofrendo da fragilidade crônica que, nas longas e dolorosas 
décadas seguintes, circunscreveria em um círculo de ferro seu 
status semicolonial (CASTELLANOS, 2007, p. 97 et seq.). 
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A região como protagonista nas 
relações internacionais

Ana Luiza Setti Reckziegel

Explicitar conceitos, definir palavras, diferenciar o senti-
do do senso comum ou do significado em outros âmbitos 
das ciências consistem-se em fundamentos essenciais do 

processo de reconstrução histórica. Um dos conceitos usados 
pelos historiadores e que também é adotado em múltiplas 
áreas, de forma indiscriminada e com vários propósitos, é o 
de região. Para os historiadores, a região muitas vezes é dada 
como algo a priori, associado a um espaço imóvel, objeto evi-
dente e inquestionável, reduzido a um lugar fixo, sem dina-
micidade própria. Para fins do tema proposto neste capítulo, 
pretendemos demonstrar que região constitui um conceito 
que ganha sentido quando associado à historicidade presente 
no processo de sua formação. Com esse objetivo, tentaremos 
abordar região a partir de uma dupla acepção: como categoria 
de análise e como fenômeno concreto. Como uma categoria 
para conhecimento do homem, e não da natureza. Uma região 
é criada pelo homem, imaginada. Entendida sob a forma de 
processo no qual se desenvolve e toma forma histórica con-
creta. 

A região que será trabalhada neste artigo situa-se em 
uma zona de fronteira e, portanto, constitui espaço históri-
co supranacional com características singulares. Isso ocorre, 
justamente, porque grupos humanos não respeitam limites 
ou fronteiras que pretendam impor aparatos administrativos 
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dos Estados (HEREDIA, 1998). Esses espaços, ainda que di-
ferentes, constituem áreas de inter-relação, nas quais se ope-
ravam processos econômicos, sociais e culturais específicos. 
Na concepção de Pierre Vilar (1982), tratar-se-ia de uma zo-
na-fronteira. Há, ainda, momentos nos quais ocorrem ações 
políticas contestadoras dos respectivos projetos de poder es-
tabelecidos, aproximando esses espaços no que concerne à di-
nâmica revolucionária. No caso que abordamos, a Revolução 
Federalista (1893-1895), a ação militar e a aproximação de 
grupos políticos foi o que influiu para que se formasse uma 
região, que denominamos região revolucionária, na fronteira 
Rio Grande do Sul-Uruguai.

A situação dessa fronteira, ao longo do século XIX, su-
punha lealdades ambivalentes, em que eram comuns os laços 
pessoais entre povoadores de um e de outro lado e débeis os 
vínculos com os respectivos governos centrais. A fronteira apa-
recia como uma cruza de caminhos (FREGA, 2003). Analisan-
do esse espaço regional, o percebemos como parte do processo 
histórico, no qual as conflagrações políticas foram comuns lá 
e cá. A guerra, a mobilização revolucionária, acabou fornecen-
do os elementos para que se formasse uma região de caráter 
supranacional, isto é, não obrigatoriamente coincidente com 
os territórios nacionais. Nessa perspectiva, tentaremos, neste 
capítulo, demonstrar que essa região revolucionária foi um 
fator constitutivo de relações que se estabeleceram em nível 
internacional. Para tanto, situaremos historicamente a ques-
tão na problemática referente ao relacionamento fronteiriço 
entre Rio Grande do Sul e Uruguai no final do século XIX, a 
partir do conflito que opôs federalistas1 e castilhistas.

1 Os federalistas não eram adeptos do federalismo. Eles defendiam o fortalecimento do pod-
er federal sobre o estadual, aparecendo como unitários e centralizadores. Os castilhistas 
eram adeptos da autonomia dos estados, em sintonia com o que a Constituição federal 
propugnava.
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Circunscreveremos esta análise à discussão de alguns 
conceitos que se revelam importantes na tentativa de com-
preender a região como um ator nas relações internacionais. 
Em um primeiro momento, é preciso diferenciar os conceitos 
de limite e fronteira. Entendemos que o limite é reconhecido 
como linha, delimitação, que é determinada por tratados in-
terestaduais a fim de precisar o direito à soberania. O limi-
te refere-se à divisa propriamente dita e, portanto, não pode 
ser habitado. Constitui uma marca artificial e remete direta-
mente ao Estado (MOODIE, 1965). A fronteira, por sua vez, 
distingue-se do limite porque ocupa uma faixa, uma zona, 
muitas vezes bastante povoada, na qual os habitantes dos es-
tados vizinhos podem desenvolver intenso intercâmbio. Essa 
definição vem ao encontro do fenômeno das relações sul-rio-
-grandenses-uruguaias, nas quais se evidenciou a prática de 
trocas econômicas, sociais e culturais ativas, naquela que é a 
fronteira mais densamente povoada do Brasil.2

O fenômeno da fronteira, portanto, não pode ser reduzi-
do à mera demarcação dos limites, devendo ser interpretado 
numa perspectiva mais ampla, levando em consideração os 
condicionantes históricos que a conformam, pois mesmo que 
a presença do Estado imponha distinções marcantes entre 
uma parte e outra, o contato interfronteiriço pode ensejar 
estilos de vida semelhantes em ambos os lados, o que em al-
gumas vezes influi na existência de uma identidade regional 
singular.

Nesse sentido, quando nos referimos ao inter-relacio-
namento que se desenvolveu entre o Rio Grande do Sul e o 
Uruguai, objetivamos chamar a atenção para o fato de que 

2 A esse respeito pode-se distinguir entre fronteiras percebidas, áreas pouco povoadas em que 
o traçado das fronteiras se faz com menos injunções políticas e mais respeito à natureza, e 
fronteiras consolidadas, lugares em que se realizam contatos com o exterior, em que duas 
comunidades políticas se encontram. Ver Martin (1992).
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se formou naquela zona uma região na qual se reconhecem 
traços comuns, isto é, a fronteira tornou-se uma área com-
partilhada, moldada por uma história comum, espaço regio-
nal compartilhado, no qual se desenvolveu a ligação bilate-
ral. O cunho de inter-regionalidade está dado na medida em 
que nesta zona se estabeleceu um espaço de trocas interfron-
teiriças, sob os mais diversos aspectos, quer seja no que diz 
respeito às questões do comércio, às uniões familiares ou às 
cooptações políticas. Formou-se um verdadeiro espaço regio-
nal compartilhado, ao qual já nos referimos anteriormente, 
no qual se desenvolveu uma ligação bilateral onde se reconhe-
cem características comuns.

A relação rio-grandense-uruguaia nessa zona frontei-
riça apresentou, historicamente, significativo potencial de 
integração. A fronteira em constante movimento, o caráter 
singular do povoamento e as particularidades da estrutura 
econômica em relação ao restante do país são apenas alguns 
indicativos que possibilitam o entendimento acerca do perfil 
diferenciado da sociedade que aqui se formou, forjada sob um 
significativo regionalismo. Cremos que a zona fronteiriça ti-
pifica o caso de um verdadeiro subsistema, contido em outro 
mais inclusivo, ou seja, um sistema interétnico,3 no qual inte-
ragem vários níveis de operação, tais como o social, o cultural, 
o econômico e o político.

No que se refere ao grau de complementaridade que 
envolveu esse subsistema, podemos apontar, por exemplo, os 
núcleos fronteiriços que se desenvolveram aos pares, gestan-
do, ao longo da linha de fronteira, uma rede urbana relativa-
mente densa e com polos de importância regional em diferen-

3 Estamos nos referindo a um sistema interétnico, no qual podem existir vários níveis de op-
eração, os quais, na situação de contato, são os responsáveis pela integração. Ver Bobbio, 
Matteucci e Pasquino (1986, p. 1085-1087). 
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tes escalas.4 De outro modo, a interação ocorrida nessa zona 
não significou ausência de conflitos, mas envolveu, muitas 
vezes, interesses contraditórios, até porque nem sempre as 
aspirações da área fronteiriça coincidiram com as das demais 
sub-regiões desses países. O exemplo mais próximo está dado 
nos próprios acontecimentos revolucionários do período, que 
constituíram, sobretudo, um conflito entre diferentes frações 
das elites locais.5

Com os dados até aqui explanados, torna-se pertinente 
passarmos à indagação de como é possível a região exercer 
o papel de protagonista nas relações internacionais. É certo 
que no caso examinado desenvolveu-se, além das relações in-
ter-regionais, uma vinculação do tipo internacional, pois se 
sobrepunha a essa área compartilhada o fenômeno das fron-
teiras estatais. Isso posto, verificamos que, enquanto existi-
rem estados soberanos, a separação político-jurídica do espa-
ço será a responsável por criar o fato internacional.

Partindo da proposição de Max Huber, de que “[...] é in-
ternacional uma relação quando se refere às relações entre 
grupos sociais que estão determinados por poderes estatais 
distintos” (1973, p. 62), atestamos que o inter-relacionamen-
to entre a República Oriental do Uruguai e o estado do Rio 
Grande do Sul apresentou caráter internacional sem, no en-
tanto, deixar de ser inter-regional, em que pese aí toda uma 
gama de condicionantes derivativos de uma história que se 
fez comum desde os primórdios do povoamento dessas áreas 

4 Na faixa de fronteira atual, por exemplo, situam-se os municípios brasileiros de Santa 
Vitória do Palmar, Jaguarão, Erval, Bagé, Dom Pedrito, Santana do Livramento, Quarai e 
Uruguaiana, e cinco departamentos uruguaios – Artigas, Rivera, Cerro Largo, Trinta e Três 
e Rocha.

5 Podemos nos referir, também, às revoluções que abalaram o Uruguai em 1897 e 1904 e que, 
resumidamente, podem ser referidas como disputas pelo poder entre blancos e colorados. 
Aqui a participação de sul-rio-grandenses foi ativa e provocou novas celeumas de caráter 
internacional. Ver Reckziegel (2015).
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e que, na prática, muitas vezes, ignorou a marca dos limites 
nacionais. 

Ainda, acerca da internacionalidade do vínculo sul-rio-
-grandense-uruguaio, faz-se pertinente entendê-lo na medi-
da em que se possa, como se referem Renouvin e Durouselle 
(1967, p. 6), penetrar as influências que lhe orientam o curso. 
Para esses autores, as condições geográficas, os movimentos 
demográficos, os interesses econômicos e financeiros, os tra-
ços da mentalidade coletiva e as grandes correntes sentimen-
tais desempenham o papel das forças profundas que forma-
ram o quadro das relações entre os grupos humanos e, em 
grande parte, lhe determinaram o caráter. 

O exposto pode ser articulado diretamente com o caso 
em análise, pois, no âmbito das vinculações entre o Rio Gran-
de do Sul e o Uruguai, mais do que a ação das chancelarias, 
o que lhes pautou o relacionamento foram justamente as li-
gações históricas que engendraram a configuração de uma 
região comum, as forças profundas que estabeleceram ao 
mesmo tempo o caráter de inter-regionalidade e de interna-
cionalidade dessa área. Dito de outra forma, para a análise do 
inter-relacionamento sul-rio-grandense-uruguaio há que se 
considerar, antes de qualquer tentativa de teorização, o fator 
histórico, uma vez que só por meio dele é possível precisar os 
distintos tipos de vínculos que se estabeleceram nesse espaço 
supranacional.

A transposição da fronteira uruguaia pelos federalistas 
foi determinante para o rumo que os acontecimentos toma-
ram a partir de então, pois o conflito, cujas raízes se encon-
travam em uma disputa pelo poder local, assumiu conotações 
internacionais. O exílio dos federalistas no país vizinho foi 
facilitado por algumas circunstâncias peculiares, tais como 
o fato de que, à época, havia um claro predomínio dos inves-
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timentos brasileiros nos departamentos do norte uruguaio, 
justamente os que fazem fronteira com o Rio Grande do Sul. 
Os levantamentos sobre essa época apontam que, nos depar-
tamentos de Cerro Largo e Rivera, havia 1.498 proprietários 
de terra uruguaios, contra 904 brasileiros; porém, o capital 
investido era de $ 2.763.516,00 dos uruguaios, enquanto que 
o dos brasileiros perfazia o montante de $4.395.070,00 (PE-
TRISSANS; FRETRÍA, 1987, p. 73-74). Os federalistas man-
tinham relações com importantes líderes políticos naquele 
país, tanto do Partido Blanco, que dominava a fronteira nor-
te, quanto do Partido Colorado, em cujas mãos estava a Pre-
sidência da República.

Do ponto de vista dos federalistas, portanto, a noção de 
fronteira como um elemento separador aparece bastante tê-
nue, ressaltando-se muito mais a ideia de uma zona comum, 
uma área compartilhada, na qual a dimensão de inter-regio-
nalidade sobrepõe-se ao fenômeno da internacionalidade. Ins-
talados no território uruguaio, os federalistas arquitetaram a 
reação contra Castilhos e comandaram, dali, a invasão ao Rio 
Grande do Sul. Pode-se afirmar que os preparativos foram re-
alizados com relativa tranquilidade naquele país, apesar dos 
intermitentes apelos do governador sul-rio-grandense para 
que as autoridades uruguaias coibissem as atividades dos 
revolucionários. Nesse particular, a troca de correspondência 
diplomática nesse período foi intensa, atestando o quanto o 
apoio uruguaio aos federalistas era temido.

O relacionamento entre os governos sul-rio-grandense 
e uruguaio evoluiu para altos níveis de tensão. Apesar das 
constantes reivindicações feitas a Montevidéu no sentido de 
que aquele governo procedesse ao internamento e desarma-
mento dos revolucionários, os federalistas agiram com desen-
voltura no país vizinho. É nesse sentido que o conflito tomou 
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dimensões internacionais, pois envolveu diretamente o gover-
no brasileiro e o uruguaio em torno da contenda sul-rio-gran-
dense, demonstrando uma inequívoca vinculação entre os 
níveis regional e internacional. O liame entre federalistas e 
uruguaios transformou-se em questão constante na pauta de 
discussões diplomáticas entre as duas regiões, cujo destaque 
na imprensa foi imenso em ambos os países. As autoridades 
sul-rio-grandenses exigiam a manutenção da neutralidade no 
conflito, enquanto os uruguaios pediam satisfações sobre a 
violação de seu território pelas forças castilhistas que, segun-
do eles, o adentravam em perseguição aos federalistas.

O governo castilhista fazia o possível para guarnecer a 
fronteira, enviando batalhões de soldados para tentar impedir 
a constante passagem dos federalistas de um lado ao outro. 
Entretanto, os recursos estaduais para a formação das tropas 
escasseavam e, entendendo ser essa uma função do governo 
federal, as autoridades sul-rio-grandenses solicitavam verbas 
para custearem as despesas com a vigilância da fronteira. 

A correspondência remetida ao então presidente Floria-
no Peixoto pelo governador Castilhos atesta que ele atrelava 
o envio de recursos para combater os federalistas na frontei-
ra a uma questão de segurança nacional. A oposição estacio-
nada além-fronteiras, com indícios suficientes de conivência 
de grupos políticos uruguaios, criava instabilidade política, 
sendo amplamente explorada por Castilhos como risco à se-
gurança nacional. A partir do momento em que o governador 
transcendia uma questão de disputa pelo poder local, reves-
tindo-o com as cores de uma possível contenda internacional, 
obrigava o governo federal a respaldar seus atos de defesa da 
ordem estadual. Além disso, o alarme causado pela pretensa 
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inclinação monárquica restauradora dos federalistas6 confe-
ria maior validade aos atos repressivos de Castilhos contra 
aquele grupo.

No que tange às conexões existentes entre os federalis-
tas e o governo uruguaio, informava-se que Silveira Martins 
e o presidente uruguaio Herrera y Obes encontravam-se as-
siduamente no hotel no qual o federalista se hospedava em 
Montevidéu. O estreito relacionamento entre eles foi moti-
vo de desconfianças do governo castilhista, que não cessou 
a pressão para que o governo uruguaio mantivesse os movi-
mentos do líder federalista restritos aos limites de Montevi-
déu. Atendendo às reivindicações do governador sul-rio-gran-
dense, Herrera y Obes decretou a proibição de Silveira Mar-
tins afastar-se da cidade. No entanto, por ocasião do combate 
do Rio Negro, em 18 de novembro de 1893, o líder federalista 
rumou a Bagé e, no seu retorno à capital, foi convidado a re-
tirar-se do território uruguaio pelo próprio Herrera y Obes, 
enquanto durasse a revolução no Rio Grande. Em face disso, 
transferiu Silveira Martins seu domicílio para Buenos Aires. 
O caso levantou enorme polêmica no Uruguai, e uma onda 
de oposição colheu o ato do governo. Alegava-se que o exilado 
ilustre tinha propriedades no território uruguaio, incluindo 
uma estância em Rincón del Pereyra. 

A convulsão entre castilhistas e federalistas havia ex-
trapolado o limite de problema nacional, convertendo-se em 
elemento de constrangimento internacional. Com o intuito de 
sufocar o movimento insurrecto, o governo sul-rio-grandense 
utilizou vários expedientes. Um deles, em particular, consis-
tiu em uma campanha por meio da qual Castilhos, ciente da 

6 Para Franco (1988), seria inexato atribuir aos federalistas propósitos restauradores. A ideia 
central do pensamento federalista era o esmagamento do castilhismo, que consideravam uma 
tirania opressiva, cruel e desligada da opinião pública. Tirar Castilhos do poder consistia-se 
na maior preocupação.
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condição privilegiada de estado fronteiriço, de sua importân-
cia geopolítica e estratégica para o equilíbrio com seus vizi-
nhos platinos e para a imposição da hegemonia brasileira na 
região, atribuiu aos federalistas intenções de separar o Rio 
Grande do Sul do restante do país e de defenderem a anexa-
ção do estado à república uruguaia.

Amplamente explorada pela imprensa castilhista, a se-
paração aparecia como cogitação relevante para os contempo-
râneos. O fato de os federalistas articularem-se em território 
uruguaio configurava-se, para seus detratores, prova contun-
dente de que planos separatistas vigorariam caso os revolu-
cionários fossem vitoriosos. 

A possível separação do Rio Grande do Sul e uma futu-
ra anexação ao Uruguai ocuparam quase toda a imprensa do 
Rio da Prata. As declarações dos emigrados, no entanto, des-
mentiam as cogitações acerca do separatismo. Barros Cassal, 
pronunciando-se sobre a questão, afirmava que “não deseja-
va romper o laço de união com o Brasil” (FONSECA, 1957,  
p. 227). Outras declarações davam conta de que o propósito 
dos federalistas não era dividir o país, mas ressalvavam que 
talvez pudesse ser inevitável em uma situação que os obrigas-
se a “suportar o governo da força”, referindo-se ao castilhismo 
(MENA SEGARRA, 1977, p. 19).

Em realidade, os federalistas, apesar de um comedi-
mento estudado, usavam a ideia separatista como elemento 
de pressão sobre o governo federal para que ele coibisse os 
desmandos das autoridades castilhistas. Mesmo justificada e 
explicada, a posição dos federalistas serviu para que o casti-
lhismo semeasse dúvidas e temores na opinião pública, o que 
fazia sistematicamente com A Federação, órgão de imprensa 
oficial. O binômio separação-anexação foi uma fórmula per-
feitamente adequada para que o restante do país fizesse vis-
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tas grossas à violência exercida pelos castilhistas a fim de 
sufocar a oposição beligerante.

Potencializando a guerra civil sul-rio-grandense para 
uma questão de abrangência nacional, uma vez que remetia 
a questões de segurança de fronteira, Castilhos obteve do go-
verno federal todo o apoio necessário para coibir a ação de 
seus opositores, inclusive no que dizia respeito à definição 
de nomes dos representantes brasileiros no Uruguai naquele 
momento. Em particular, referimo-nos ao caso do embaixa-
dor brasileiro em Montevidéu, Victorino Monteiro, cuja no-
meação foi obtida após uma intensa campanha no Itamaraty 
para substituição do então ministro brasileiro no Uruguai, 
acusado pelo governo do Rio Grande do Sul de simpatizar e 
colaborar com a causa federalista.

Designado para o cargo, Victorino Monteiro dedicou-
-se, integralmente, a zelar pelos interesses do castilhismo, 
até porque estava ele mesmo ligado ao Partido Republicano 
Riograndense (PRR). Representante do Rio Grande do Sul na 
Constituinte federal de 1890-1891, deputado federal nas le-
gislaturas de 1891-1893 e 1894-1896, presidente do Rio Gran-
de do Sul no período que se sucedeu à queda do governicho, 
Victorino Monteiro foi um diligente representante das aspira-
ções do governo sul-rio-grandense, tanto que os demais diplo-
matas residentes na capital uruguaia tinham-no como minis-
tro especial do governador Castilhos (JORNAL DO BRASIL, 
28/4/1895).

As negociações que Monteiro encetou com o governo 
oriental, comprando armamentos a preços muito superiores 
aos de mercado, o oferecimento periódico de banquetes dis-
pendiosos e as concessões realizadas em troca de favores das 
autoridades uruguaias custaram, além de numerário exorbi-
tante, sensível perda de direção do trabalho diplomático na-
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quele país. O conflito entre castilhistas e federalistas, extra-
polado para a instância internacional, tomou a primazia na 
gestão do embaixador Monteiro, que foi extremamente cri-
ticado pela imprensa e até por um número significativo de 
políticos brasileiros, que pediam sua saída e a nomeação de 
um nome de reconhecida significação diplomática, abalizado 
para administrar questões que extrapolassem o alinhamento 
incondicional com o governo de Castilhos e que adquiriam im-
portância crucial nas relações entre Brasil e Uruguai.

Exemplo disso são as negociações sobre a dívida que o 
Uruguai tinha com o Brasil, contraída por ocasião da Guerra 
Grande, em 1851 e, até aquele momento, não regularizada. 
Aproveitando-se da oportunidade favorável, o governo uru-
guaio conduziu as tratativas com Monteiro. A guerra que se 
prolongava constituiu-se em um elemento facilitador à con-
dução dos objetivos uruguaios. Os representantes daquele 
país baseavam-se no argumento de que a dívida com o Brasil 
tinha uma natureza essencialmente política, já que, na época, 
o Uruguai não tinha recursos para preparar-se para a guerra 
e o concurso do país nas contendas também serviu para que o 
Brasil aplacasse os focos de instabilidade no Prata, em clara 
referência à guerra contra Rosas e o Paraguai.

As negociações, sem dúvida, sofreram com o desgaste 
causado pelas marchas e contramarchas que a revolução sul-
-rio-grandense provocava nas relações entre os dois países. 
Na medida em que os emigrados federalistas cruzavam a 
fronteira e se instalavam em solo uruguaio e que aquele país 
reclamava das constantes violações de seu território pelas 
forças castilhistas, ao mesmo tempo em que o governo sul-rio-
-grandense acusava os vizinhos de quebra da neutralidade, 
criava-se um clima difícil para o acordo sobre a dívida. So-
ma-se a esse quadro a prioridade que o embaixador brasileiro 
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dava aos assuntos relativos ao Rio Grande do Sul, o que tam-
bém contribuiu para a demora das negociações, que somente 
foram efetivadas após a pacificação do estado sulino.

Ficou demonstrado que, nesse período, a aliança estabe-
lecida entre os federalistas sul-rio-grandenses e os blancos da 
fronteira uruguaia ameaçou o governo castilhista. A consoli-
dação da hegemonia do castilhismo teve de levar em conta, 
também, o frágil equilíbrio nas relações com o Uruguai. Para 
tanto, as estratégias do governo sul-rio-grandense oscilaram 
entre acusações de proteção dispensada aos revoltosos, de 
tentativas de anexação, chegando até a pressionar o próprio 
curso da diplomacia brasileira na região.

O governo castilhista foi, paulatinamente, consolidando 
a hegemonia do PRR, dificultando as possibilidades de a opo-
sição federalista se manifestar, em inequívoca reafirmação da 
autonomia regional frente ao governo federal. 

Recortada a partir do liame unificador da guerra, a re-
gião revolucionária foi protagonista nas relações entre Brasil 
e Uruguai no tempo em que se estendeu a Revolução Fede-
ralista. Incrustrada entre duas nações, a fronteira sul-rio-
-grandense-uruguaia apresentou elementos idiossincráticos 
que lhe distinguiram das respectivas formações nacionais. A 
partir dessa região, tomada como uma unidade de análise, foi 
possível realizar uma abordagem da história das nações que 
a compõem no âmbito político-administrativo e atestar, em 
alguma medida, a debilidade do próprio conceito de naciona-
lidade.
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Uma região conflagrada no 
sul do Brasil: a Revolução 
Federalista de 1893 e a 
imprensa diária

Aristeu Elisandro Machado Lopes

A Revolução Federalista de 1893 foi o resultado das ri-
validades políticas entre dois grupos, ideologicamente, 
diferenciados que disputavam o poder no estado do Rio 

Grande do Sul. Um dos grupos era constituído pelos republi-
canos liderados por Júlio de Castilhos e sua ideologia posi-
tivista, que serviu de parâmetro à elaboração da Constitui-
ção Republicana Rio-Grandense, contrariando os princípios 
liberais da Constituição federal, de inspiração norte-ameri-
cana (TRINDADE, 1999, p. 137). Já o outro grupo agregava 
a maioria dos opositores dos castilhistas sob a liderança de 
Gaspar da Silveira Martins. As disputas entre os grupos dei-
xaram de ser apenas empreendidas no campo das ideias e se 
transformaram em um conflito armado que se espalhou por 
várias localidades no Rio Grande do Sul, com combates, sítios 
e extermínio de inimigos de ambos os lados. A revolução, ini-
ciada em 1893, espalhou-se pelos estados de Santa Catarina 
e Paraná e somente teve término em 1895. 

O objetivo deste capítulo é averiguar como dois jornais 
diários abordaram os primeiros meses da Revolução Federa-
lista, com base nas notícias e nos comentários publicados. Um 
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deles é o Diário Popular, publicado em Pelotas, e o outro é o 
Echo do Sul, veiculado em Rio Grande.1

Essa revolução é tema constante na historiografia, prin-
cipalmente no que se refere às lideranças e aos conflitos no 
centro e no norte do estado (MONTEIRO, 2006). Já o desen-
volvimento da revolução no sul do estado ainda foi pouco es-
tudado.2 Dessa forma, averiguar o conteúdo de dois jornais 
que circularam em cidades do sul é uma das possibilidades de 
analisar como a revolução foi noticiada nessa região. 

Os dois periódicos noticiaram, opinaram e reproduzi-
ram matérias de outros jornais sobre a revolução ao longo dos 
anos em que ela perdurou. No entanto, ambos apresentaram 
percepções diferenciadas, que permitem compreender para 
qual lado do conflito cada jornal direcionava sua publicação e 
exemplificam como o mesmo evento pode ser visto a partir de 
visões de mundo diferentes. Esses jornais estavam de acordo 
com a tendência jornalística do século XIX, ou seja, geralmen-
te, o conteúdo publicado e noticiado nas páginas dos jornais 
eram de cunho político-partidário (RÜDIGER, 2003, p. 35). 

A análise pretendida com esses jornais está relaciona-
da com o que é apontado por Maria Helena Capelato, de que 
“desmistificar o seu significado aparente, explicitando que 
sua roupagem resulta de uma construção” (1988, p. 24), é im-
portante, portanto, também interpretar o que está nas en-
trelinhas dos textos. Nesse sentido, para averiguar notícias 
e artigos de opinião sobre a Revolução Federalista de 1893, é 

1 Os dois jornais pesquisados pertencem ao acervo da Biblioteca Pública Pelotense, Pelotas, RS.
2 A partir da constatação da pouca bibliografia sobre a Revolução Federalista de 1893 no sul 

do Rio Grande do Sul, surgiu o projeto de pesquisa Rememorando combates: a Revolução 
Federalista de 1893 por meio de fontes textuais, visuais e orais no sul do Rio Grande do 
Sul, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul 
(Fapergs), por meio da concessão de um auxílio recém-doutor. O projeto também contou 
com a colaboração do bacharel em História, pela Universidade Federal de Pelotas, Gustavo 
Figueira Andrade, bolsista Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/Fapergs, 
entre 2013 e 2014.
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relevante considerar a própria história do jornal, sua vincula-
ção política, a defesa das ideias consideradas adequadas ao 
governo do estado e as opiniões sobre os políticos. Sem esque-
cer, contudo, a afirmação de Cláudio Elmir sobre a pesquisa 
com o jornal: “jamais pode ser visto como um dado, a partir do 
qual abstraímos os elementos de uma suposta realidade de-
vemos fazer uma ‘leitura intensiva’ desses jornais e não ‘uma 
leitura extensiva” (1995, p. 21). 

Com base nesses pressupostos, é necessário antever que 
o conteúdo do jornal destacará um dos lados do conflito en-
quanto o outro será menosprezado. O Diário Popular defen-
dia os republicanos, enquanto o Echo do Sul se manifestava 
favorável aos federalistas. Outro ponto relevante está relacio-
nado com o que é apontado por Tania de Luca, que salienta a 
importância da escrita da história por meio da imprensa, já 
que ela oferece oportunidades para explicitar “os embates em 
torno de projetos políticos e questões artístico-literárias que, 
longe de esgotarem-se em si mesmas, dialogam intensamente 
com os dilemas do tempo” (2011, p. 3), embates que, no caso 
da revolução, os dois jornais analisados estavam intimamen-
te envolvidos.

O Diário Popular e a Revolução 
Federalista de 1893

O jornal Diário Popular estava incluído no universo cul-
tural da cidade de Pelotas e não se difere de seus congêneres 
e antecessores no que se refere aos aspectos físicos, à sua cir-
culação diária e à ligação político-partidária. O diferencial, 
contudo, é que seu surgimento se deu alguns meses após a 
proclamação da República, em agosto de 1890, e o objetivo 
para sua fundação justificava-se na falta de um jornal ligado 
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ao Partido Republicano na cidade durante os anos da propa-
ganda (LONER, 2010, p. 95-96). 

O conteúdo do jornal deveria ser condizente com sua 
classificação, conforme apontava em seu cabeçalho: “órgão re-
publicano”. A equipe formada era constituída por Theodozio 
de Meneses (diretor), Arthur Hameister (revisor e jornalis-
ta), Mario Costa e outros colaboradores. Em 1896, Theodozio 
e Arthur deixaram seus cargos e fundaram outro jornal, A 
Opinião Pública; enquanto o Diário se alinhava, oficialmen-
te, ao Partido Republicano Rio-Grandense (LONER, 2010,  
p. 95). Essa relação seria mantida durante as primeiras déca-
das do século XX, coincidindo com o crescimento do jornal que 
se tornava o mais importante da cidade, com maior tiragem 
e grande número de assinantes. Em 1938, devido ao Estado 
Novo, foi transformado em um grupo consorciado sob a de-
nominação Gráfica do Diário Popular, já que a legislação da 
ditadura varguista proibiu os jornais partidários (CAETANO, 
2014, p. 41). 

A pesquisa realizada resultou em um conjunto de no-
tícias e artigos sobre a Revolução Federalista de 1893, que 
identifica a vinculação republicana do jornal ao mesmo tempo 
em que atacava os adversários classificados como uma “malta 
de salteadores” (DIÁRIO POPULAR, 31/04/1893). Esse tipo 
de referência era apenas uma entre várias outras formas pe-
jorativas empregadas nos artigos e notícias do jornal ao se 
referirem aos federalistas. Uma delas, realizada no começo 
da guerra, foi a acusação de serem “monarquistas” (DIÁRIO 
POPULAR, 31/03/1893, p. 1). 

Na edição de 31 de maio de 1893, o jornal publica um 
artigo enfatizando que a luta que ocorria naquele momen-
to no estado fora debelada em prol da República e contra os 
seus inimigos, que, ao entrar em combate, traziam “em seus 
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chapéus divisa em que se lia ‘Viva o Império, salve a Monar-
quia, abaixo a anarquia, morram os republicanos’” (DIÁRIO 
POPULAR, 31/05/1893, p. 1). A matéria evidencia a posição 
monarquista dos federalistas, contudo, esse posicionamento é 
publicado e defendido apenas pela redação do jornal, já que 
a revolução desenrolou-se a partir de questões locais, como 
a disputa pelo poder, não defendendo uma reforma política 
no que se refere à forma de governo. Um dos objetivos dos 
opositores de Castilhos era a participação política na esfera 
republicana.

A vinculação dos federalistas ao grupo dos monarquis-
tas ocorreu, provavelmente, devido à participação de Silveira 
Martins, que foi um político de expressão no cenário nacional 
do Império, tendo sido chamado pelo imperador Dom Pedro 
II para formar um novo gabinete durante a crise final do Im-
pério (PICCOLO, 1998, p. 65). O retorno de Silveira Martins 
e a fundação do Partido Federalista do Rio Grande do Sul, 
ambos em 1892, estão intimamente ligados à revolução de-
flagrada em 1893. No entanto, a partir desse momento, tanto 
ele como seus correligionários não defendiam um retorno ao 
regime monárquico. A disputa agora era pelo poder dentro do 
governo republicano do estado, o que se assemelhava com o 
resto do país. Como ressalta Maria de Lourdes Janotti, o cli-
ma político no início do governo de Floriano Peixoto havia se 
tornado bastante tenso devido ao encontro dos vários grupos 
políticos em um mesmo cenário: “[...] deodoristas, florianis-
tas, militares, civis e monarquistas desentendiam-se, aumen-
tando a insegurança reinante na Capital Federal” (JANOTTI, 
1986, p. 50).

O grupo dos monarquistas, no entanto, acabou se desin-
tegrando após o falecimento do imperador Dom Pedro II, na 
França, em dezembro de 1891. Assim, não teria sentido o Diá-
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rio Popular acusar Silveira Martins e os federalistas do Rio 
Grande do Sul, em 1893, de monarquistas. A vinculação entre 
monarquistas e federalistas era feita pelo jornal pelotense na 
tentativa de apresentar ao leitor a sua versão política das dis-
putas partidárias. A redação defendia, no conteúdo publicado, 
que o grupo federalista era avesso à República e simpático ao 
antigo regime, mas, sobretudo opositor do governo de Casti-
lhos, sendo a posição republicana defendida abertamente pelo 
jornal.

O Diário Popular fazia a defesa dos republicanos não 
apenas a partir da associação entre federalistas e monarquis-
tas, mas também com uma construção negativa do inimigo. 
No artigo intitulado Quem vencerá? (DIÁRIO POPULAR, 
15/02/1894, p. 1), publicado na edição de 15 de fevereiro de 
1894, os federalistas são apontados como “covardes sem prin-
cípios e soldados mercenários”. O articulis ta afirma que a 
resposta para a pergunta que serve de título ao seu texto é 
feita apenas pelos federalistas e por aqueles que se declaram 
neutros, os quais são chamados de “homens sem fé nem lei, 
completamente destituídos de qualquer parcela de virtude”, 
já os republicanos teriam “confiança na causa que defendem”. 

A construção da imagem dos federalistas no texto evi-
dencia a confiança na vitória dos republicanos, embora os 
conflitos ainda ocorressem em várias regiões no começo do 
ano de 1894. Uma das hipóteses para tal confiança pode ser 
vista no fim do cerco à cidade de Bagé. Após os federalistas 
permanecerem por quarenta dias, entre o final de 1893 e o 
começo de 1894, sitiando a cidade – enquanto os republica-
nos se abrigavam na Igreja de São Sebastião e levantaram 
trincheiras nas ruas adjacentes à Praça da Matriz –, resolve-
ram se retirar, ocasionando uma vitória para os republicanos  
(LOPES, 2013). Entretanto, o artigo do Diário Popular apre-
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senta uma construção clara sobre quem seria o inimigo, ou 
seja, era o combatente não apenas dos castilhistas, mas da 
República, era o soldado sem princípio – republicano – ou 
mercenário, em referência aos soldados uruguaios que luta-
vam na revolução ao lado dos federalistas. 

Dessa forma, é possível considerar que o Diário Popular 
adotava uma posição aguerrida, defendendo o lado castilhista 
e prevenindo o leitor que o sucesso das batalhas e operações 
militares seria do exército republicano, composto por solda-
dos “convencidos e abnegados” em relação à causa republica-
na. O conteúdo do artigo, assim como o que foi apresentado 
em vários outros números do jornal, não deixa dúvidas sobre 
o seu posicionamento, evidenciando que seus jornalistas, re-
datores e colaboradores aproveitavam a posição republicana 
para difundir as notícias e seus pontos de vista sobre a Revo-
lução Federalista de 1893. Ao defenderem o lado republicano, 
desenvolviam, concomitantemente, uma propaganda agressi-
va contra os federalistas, denegrindo seus soldados e simpati-
zantes, chamando-os, como no artigo citado, de neutros. 

O Echo do Sul e a Revolução Federalista 
de 1893

O jornal Echo do Sul circulou entre 1858 e 1934 e, em-
bora tenha nascido em Jaguarão, foi na cidade de Rio Grande 
que permaneceu durante quase todo esse período. Na maior 
parte do tempo, manteve quatro páginas e, nos primeiros 
anos, caracterizava-se por um jornalismo de pasquim. De-
pois, seguiu outro modelo, passando a se apresentar como um 
diário político e noticioso. Nos anos 1880, transformou-se em 
um “órgão partidário”, noticiando e difundindo as propostas 
do Partido Conservador (ALVES, 2005, p. 72-73). 
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No proclamar republicano, continuou defendendo o 
partidarismo e mostrando-se favorável às novas mudanças. 
Contudo, passou a fazer oposição aberta aos governantes re-
publicanos, sobretudo à política de Júlio de Castilhos e seus 
aliados. A convicção oposicionista do jornal se manteria mes-
mo após o final da revolução e durante a ascensão de Borges 
de Medeiros (ALVES, 2005, p. 72-73). 

Em relação à Revolução Federalista de 1893, o principal 
personagem republicano – Júlio de Castilhos – foi duramen-
te atacado. Logo nos primeiros meses da revolução, o jornal 
identificava Júlio de Castilhos como um déspota, e classifi-
cava o grupo ligado a ele como uma “faina castilhista” (RI-
BEIRO, 1893, p. 1). Faina está relacionada à limpeza, a uma 
tarefa árdua e, geralmente, desenvolvida por grupos grandes; 
também é aplicada ao trabalho da tripulação de um navio. O 
sentido aplicado pelos redatores do Echo não se afasta dessa 
formulação, ou seja, a faina castilhista significava “limpar” o 
Rio Grande do Sul, remover os inimigos políticos para, então, 
Castilhos triunfar sozinho no governo ditatorial implantado 
por ele no estado. 

Contudo, as críticas também eram feitas abrangendo 
o castilhismo no geral, chamado de “um grupo político sem 
orientação, sem patriotismo, sem critério, sem virtudes cí-
vicas, sem talento, sem saber” (FARIA, 1893, p. 1). A for-
ma como as opiniões foram publicadas no Echo distancia-se 
daquela emitida pelo Diário Popular. Enquanto o jornal de 
Pelotas apresentava uma versão positiva dos republicanos – 
e uma versão negativa dos federalistas –, no jornal de Rio 
Grande, os federalistas não aparecem como salteadores, mas 
como “valentes gaúchos”, enquanto a Revolução Federalista 
foi o “recurso supremo daquele povo heroico” contra o “despo-
tismo de Castilhos” (ECHO DO SUL, 01/07/1893, p. 1). 
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O artigo apresentava ao leitor os federalistas como um 
grupo que estava em guerra por defender os seus direitos, 
sobretudo os políticos, e que se colocava contra o governo de 
Castilhos. Conforme a matéria do jornal, os federalistas de-
fendiam o Rio Grande do Sul e, ao contrário das acusações 
do Diário Popular, os inimigos dos republicanos buscavam, 
também, a autonomia do estado. Em nenhum momento o 
jornal expunha o suposto tom monárquico dos federalistas, 
como enfatizado em várias passagens do jornal republicano 
de Pelotas. O Echo apresentava que, antes do “recurso extre-
mo da revolução”, os revolucionários empreenderam “todos os 
meios suasórios ao seu alcance para chamarem os governan-
tes ao cumprimento do dever” (RIBEIRO, 1893, p. 1), o que 
não aconteceu. 

Uma questão importante encontrada nas páginas do 
Echo é a discussão sobre as condições negativas da revolução, 
ou seja, os saques, as depredações e os assassinatos. O jornal 
não omite a participação dos federalistas, mas assevera que 
a causa dessas condições está, justamente, nos republicanos: 
“ignorantes, ineptos e maus, esses desvairados rio-granden-
ses criaram a situação que nos oprime” (RIBEIRO, 1893,  
p. 1). 

O Echo do Sul ainda abordou a questão da responsabi-
lidade da guerra no mesmo artigo que identifica os republi-
canos como uma faina castilhista. Nessa parte, o articulista 
respondia a um texto publicado em A Federação, o jornal re-
publicano e defensor ardoroso de Júlio de Castilhos e dos seus 
adeptos. O teor do artigo explicava que a afirmação de que 
a responsabilidade pelos sacrifícios impostos aos soldados do 
exército e os horrores que assolavam o Rio Grande do Sul não 
era unicamente dos revolucionários, mas, também, dos pró-
prios republicanos: “Insinua deslealmente que os revolucio-
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nários são a causa única de todos os males que convulsionam 
a sociedade rio-grandense. É o argumento improcedente mur-
murado por todos os déspotas quando são chamados as contas 
pelos povos oprimidos” (RIBEIRO, 1893, p. 1). 

O jornal respondia ao órgão republicano da capital, mas 
explicava aos leitores que a culpa pelos episódios e mortes da 
revolução não era, exclusivamente, dos federalistas. Os repu-
blicanos também deveriam ser apontados como causadores 
do conflito e o motivo era explicado pela intransigência do go-
verno castilhista, considerado despótico. O artigo ainda com-
pletava a explicação, sustentando que: “A revolução é sempre 
resultante dos governos opressores, tirânicos, intolerantes”. 
O articulista conclui o texto afirmando confiar na história, 
que seria imparcial e não se deixaria iludir pelo castilhismo, 
e seria condenado por ela. 

O texto foi assinado por Dinarte Ribeiro e, entre parên-
teses, estava: “RG-POA”. Trata-se de uma reprodução de um 
artigo do jornal O Rio Grande, de Porto Alegre, que tinha 
como diretor-redator Demétrio Ribeiro e como diretores, além 
de Dinarte Ribeiro, João Barros Cassal e Antão de Faria. O 
jornal era o órgão do Partido Republicano Federal, fundado 
em 1891 pelos dissidentes republicanos (PESAVENTO, 1983, 
p. 69). Todos os diretores do jornal O Rio Grande eram ad-
versários de Castilhos, sendo que Barros Cassal participou 
da junta governativa que assumiu o governo do estado entre 
1891 e 1892, que foi alcunhada por Castilhos, nos artigos que 
escreveu em A Federação, de “governicho” (FRANCO, 1996, 
p. 110). 

O texto reproduzido no jornal rio-grandino demonstra 
que a oposição aos castilhistas era feita não somente pelos 
federalistas liderados por Silveira Martins, mas também por 
republicanos que não concordavam com a condução do gover-
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no estadual. O artigo, apesar de ser uma reprodução, também 
evidencia que a redação do Echo do Sul era parte do universo 
contrário a Castilhos e que aproveitava o texto do congênere 
da capital para externar a sua oposição e o seu alinhamento 
político. 

 Considerações finais

Os dois jornais analisados neste artigo demonstram 
como as disputas foram noticiadas de acordo com as percep-
ções de seus jornalistas e colaboradores. Se, por um lado, o 
Diário Popular evidenciava o lado republicano em detrimento 
dos federalistas, por outro, o Echo do Sul destacava os revo-
lucionários, enquanto os republicanos eram criticados. Cada 
jornal apresentava ao público leitor, de forma evidente, qual 
lado defendia e, portanto, de acordo com essa posição, noticia-
va as repercussões do conflito. 

Ressalta-se que o Diário Popular, como órgão do Partido 
Republicano em Pelotas, não poderia adotar posição diferen-
ciada daquela apontada na veiculação de seu conteúdo. Já o 
Echo do Sul apresentava um tom crítico ao governo de Júlio 
de Castilhos. Assim, o objetivo pretendido não foi averiguar 
as posições políticas dos jornais, pois elas estavam claramen-
te definidas em seus escopos, mas analisar como essas posi-
ções foram construídas. Ambos os periódicos demonstram que 
as visões de mundo sobre a política e as opiniões relativas 
à Revolução Federalista de 1893 divergiam, o que torna os 
dois jornais diários fontes importantes para a compreensão 
do processo político e bélico que marcou o Rio Grande do sul 
em seus primeiros anos republicanos. 

A análise apresentada neste texto representa apenas 
a pesquisa nas edições dos jornais publicadas nos primeiros 
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meses do conflito. Esses resultados permitem elucidar as po-
sições dos dois jornais, que se mantiveram inalteradas até o 
fim do conflito, em 1895. Também é importante destacar que 
as rivalidades não cessaram com o fim da revolução; elas per-
maneceram nos anos seguintes e levaram os grupos políticos 
do Rio Grande do Sul a um novo confronto em 1923.3
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Algo de novo no front regional: 
neutralidade e germanofilia 
chilena na 1ª Guerra Mundial 

Adelar Heinsfeld 

Em 29 de junho de 1914, os diários da capital chilena tra-
ziam como manchete principal o assassinato do príncipe 
herdeiro do império austro-húngaro, o arquiduque Fran-

cisco Fernando, ocorrido no dia anterior, em Sarajevo, capital 
da Bósnia, país dominado pela Áustria. Em toda a região do 
Cone Sul da América, os diários das capitais e de outras gran-
des cidades noticiam o atentado terrorista perpetrado contra 
o futuro imperador.

O que os diários classificavam como “tragédia de Sara-
jevo” transformar-se-ia no estopim do primeiro conflito mo-
derno do século XX. Um mês depois, em 1º de agosto de 1914, 
data em que a Alemanha declarou guerra à Rússia, levando 
França e Inglaterra a se envolverem no conflito, El Mercurio 
demonstrava o temor de um conflito generalizado na Euro-
pa, o que afetaria grandemente o Chile, pois o país depen-
dia do comércio internacional: “Nuestro pan se está hacien-
do de harina importada; la carne que consumimos nos viene 
de afuera. Sin la renta del salitre no podremos subsistir: su 
restricción obraría en el acto en toda la economía nacional y 
muy especialmente en la administración pública” (EL MER-
CURIO, 01.08.1914, p. 3).

Quando o conflito se generalizou pela Europa, os povos 
subdesenvolvidos do mundo todo viam “con una mezcla de 
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estupor y facinación” como as nações ditas civilizadas se jo-
gavam em uma guerra destrutiva como nunca havia se visto 
(FERMANDOIS, 2005, p. 77). Assim, à medida que o confli-
to ganhava amplitude, transformando-se no que se conven-
cionou chamar de Primeira Guerra Mundial, os governos ao 
redor do mundo sentiram a necessidade de fixar e externar 
sua posição em relação à guerra. Havia três opções: apoiar 
os aliados, apoiar os impérios centrais ou permanecer neutro 
diante do conflito.

No continente americano, todos os países adotaram o 
princípio da neutralidade. Na região do Cone Sul, os países 
que estavam tentando estabelecer um bloco político regional, 
com o chamado Pacto ABC – Argentina, Brasil e Chile –, en-
saiaram uma ação diplomática coordenada, visando garantir 
a neutralidade diante do conflito. Essa posição foi respaldada 
pela opinião pública, pois os vínculos políticos, econômicos e 
culturais com os países beligerantes não justificariam uma 
ruptura e uma tomada de posição ao lado de um dos blocos 
que ensanguentavam o cenário europeu. No Chile, em 4 de 
agosto de 1914, o ministro das Relações Exteriores, Enrique 
Villegas, comunicou às representações diplomáticas dos paí-
ses beligerantes em Santiago as disposições adotadas pelo go-
verno do presidente Ramón Barros Luco para garantir a neu-
tralidade. Afirmava o mandatário chileno: “A nosotros nos 
conviene que continúe la competencia entre Alemania y Gran 
Bretaña, que ni una ni otra se destruyan. Debemos desear la 
paz y permanecer neutrales” (apud RIVAS VICUÑA, 1964,  
p. 478).

De forma geral, a grande guerra foi acompanhada de 
perto pela sociedade chilena. Segundo Joaquin Fermandois, 
inclusive “era moda tener en las casas una mesa con mapas 
que mostraran mediante banderitas los avances o retrocesos 
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de los diferentes ejércitos” (2005, p. 78). A imprensa chilena 
acompanhou o desenrolar das ações nos campos de batalha 
da Europa. No início da guerra, por unanimidade, a imprensa 
defendia que o Chile deveria trilhar o caminho da neutrali-
dade. El Diario Ilustrado (13.08.1914, p. 3) chegou a afirmar 
que “la neutralidade, lo mismo que la fé, es un don divino, 
que no puede adquirirse por ningun médio.” Em função disso, 
o diário santiaguino era partidário de “una neutralidad de 
buena ley, una neutralidad típica contra la cual no valgan 
las insinuaciones de la fuerza y de los intereses”, e, para isso, 
tomava como exemplo a potência mais neutral da Europa: a 
Suécia. 

Outro importante diário de Santiago, El Mercurio, em 
editorial, no início do grande conflito, sintetizou de forma bas-
tante clara a relação que o Chile tinha com as principais po-
tências beligerantes, o que justificava a neutralidade:

A los alemanes debemos servicios inolvidables, relaciones cor-
dialíssimas y hasta buena amistad que contribuye a fortalecer el 
éxito de su comercio. A los ingleses debemos ejemplos en el mar y 
en negócios. A Francia debemos especialmente recuerdos y senti-
mentos íntimos [...] El hecho que se estén jugando sus destinos los 
três pueblos que han ayudado más a la organización y riqueza del 
país, conturba profundamente el alma nacional (EL MERCURIO, 
07.08.1914, p. 2). 

Ao analisar as ligações do Chile com os países beligeran-
tes, Ricardo Couyoumdjian (1977, p. 180-181) salienta que, 
para numerosas gerações de chilenos, a França era a fonte 
de cultura, pois arte, literatura, teatro, moda e periódicos 
franceses exerciam uma forte influência na classe alta chi-
lena. Já a admiração pela Inglaterra era devido ao seu sis-
tema político e à influência que a marinha britânica exercia 
sobre a marinha chilena, além da forte vinculação econômica 
e financeira entre esses países. No entanto, muito mais forte 
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era a influência da Alemanha no Chile, que era percebida no 
exército, pois, desde 1885, havia se iniciado a reorganização 
e a germanização do setor das forças armadas. Também no 
campo pedagógico era perceptível a influência alemã, e no se-
tor econômico. 

Desde o final do século XIX, os alemães passaram a com-
petir com os ingleses no comércio, nas finanças e na navega-
ção, fazendo com que certos setores sociais passassem a ter 
respeito e admiração por tudo o que fosse alemão. Também é 
necessário lembrar o reconhecimento do Chile pela atitude da 
diplomacia alemã durante a Guerra do Pacífico (1879-1883), 
quando se opôs à intervenção de governos europeus e nor-
te-americano no conflito. Embora Mario Barros Van Buren 
(1970, p. 345) afirme que o apoio que o Chile recebeu do Im-
pério alemão foi mais pela posição pessoal de Bismarck, para 
poder molestar a política britânica, do que pela simpatia dos 
alemães à causa chilena.

No Chile, a presença estrangeira exerceu forte influên-
cia sobre a cultura nacional. As colônias fundadas pelos eu-
ropeus formariam não somente núcleos fortes, que conserva-
riam seus costumes, idioma, tradições e cultura, mas também 
fundariam diversas instituições para difundi-las.

No início do século XX, foram contratados instrutores 
alemães para treinar os soldados do exército chileno, adotou-
-se o modelo prussiano de táticas e estratégias e comprou-se 
equipamento militar na Alemanha. A influência germânica 
no exército fez com que, ao eclodir a guerra, o exército se pro-
clamasse imediatamente pró-alemão; inclusive durante todo 
o conflito, o exército publicou e fez circular uma revista cha-
mada La Gaceta Militar, de forte tendência germanófila.

Na educação formal, professores alemães organizaram o 
Instituto Pedagógico, em 1889, e desempenharam um impor-
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tante papel na vida acadêmica chilena. Os alemães fundaram 
bancos e investiram na exploração do salitre, e as linhas de 
navegação Kosmos e Roland proporcionavam um constante 
serviço entre os portos alemães e britânicos e a costa ociden-
tal da América do Sul (CANALES RAMIREZ, 2012, p. 55). No 
imediato pré-guerra, 25% das importações chilenas vinham 
da Alemanha, que, por sua vez, recebia 20% das exportações 
do Chile (FERMANDOIS, 2005, p. 78).

Ao eclodir a guerra, súditos dos países beligerantes que 
habitavam os países da América passaram a se alistar para 
servir nas forças de combate da pátria mãe. Com menos de 
uma semana de guerra, em torno de 3 mil alemães da região 
chilena de Los Lagos estavam se alistando para ir combater 
pela Alemanha (EL MERCURIO, 06.08.1914, p. 3).

Uma possível simpatia chilena pela Alemanha justifica-
ria a neutralidade adotada pelo país. Essa é a tese do histo-
riador norte-americano Fredrick Pike, que destaca a germa-
nofilia, além do antiamericanismo existente no Chile, como 
elemento explicativo para a neutralidade do país na Grande 
Guerra. Segundo o autor, “[...] a neutralidade chilena se sus-
tentava através de uma mescla entre os sentimentos pró-ale-
mães e anti-americanos” (1963, p. 156). Outro historiador que 
partilha dessa visão é o chileno Mario Barros Van Buren, na 
clássica obra História diplomática de Chile, ao afirmar que, 
apesar da neutralidade declarada, a maior parte do país era 
favorável aos impérios centrais: “La gran masa del país, po-
larizada por sus fuerzas armadas y la influencia cultural de 
la misión pedagógica alemána, miró con simpatia la causa de 
las Potencias Centrales” (1970, p. 628). Destaca, entretanto, 
que essa simpatia ocorreu “sin llegar a apasionamientos ex-
cessivos” (1970, p. 628).

Na mais alentada obra historiográfica que discute o im-
pacto da guerra no país, Ricardo Couyoumdjian (1986, p. 55) 
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afirma que a maior parte dos chilenos estava efetivamente a 
favor da neutralidade. No entanto, discorda da posição dos 
historiadores anteriormente mencionais, pois, além das sim-
patias germanófilas, o que explicaria a neutralidade chilena 
eram as boas relações comerciais que o Chile mantinha com 
todos os beligerantes, em especial com a Inglaterra e os Es-
tados Unidos. 

O mundo político chileno, as instituições e a opinião pú-
blica ficaram divididos. Havia os partidários dos aliados bem 
como os dos impérios centrais. Sobre aquele momento, Joa-
quin Fermandois afirma: 

Se disse que el Ejército y la Iglesia eran pro-alemanes, como lo 
habría sido el circulo que rodeaba al presidente Sanfuentes. En el 
mundo económico, en la Armada y en los sectores ‘progresistas’, 
si se quiere, la ‘izquierda’, había más admiración por los aliados, 
especialmente entre radicales y liberales (2005, p. 81).

No entanto, segundo o historiador, “los hechos son más 
complejos. Salvo las colonias residentes, y algunas opciones 
personables intransables, sólo se puede hablar de estados de 
ánimo”. Por isso diz que, “sólo en un sentido extremamente 
figurativo, hasta lo irreconocible, se podría hablar de un ‘par-
tido pro-alemán’ y otro ‘pro-aliado’” (FERMANDOIS, 2005,  
p. 81).

Do ponto de vista da política interna, o Chile vivia a cha-
mada República Parlamentar (1891-1925), marcada pela ro-
tatividade dos ministérios. Durante os quatro anos que durou 
a guerra, o Chile teve treze ministros de Relações Exteriores. 
Apesar da instabilidade ministerial, com as constantes mu-
danças de ministro, os posicionamentos em relação à guerra 
adotados pela chancelaria chilena sobreviveram às distintas 
administrações e mantiveram uma continuidade durante o 
período. Com a constante troca de ministros, a continuida-
de da política do ministério era garantida por Carlos Castro 
Ruiz, subsecretario de Relações Exteriores. Dentro dos limites 
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da neutralidade, o subsecretário mostrou-se de grande ajuda 
aos aliados, mantendo estreito contato com o ministro chileno 
em Londres, Agustin Edwards, proprietário de El Mercurio 
(COUYOUMDJIAN, 1986, p. 50).

Apesar de oficialmente neutro, o Chile sofreu violações 
de sua neutralidade por ambos os lados dos contendores. Tal-
vez o episódio mais marcante tenha ocorrido em novembro de 
1914, quando a esquadra alemã, dirigida pelo almirante Ma-
xmilian von Spee, rumava em direção ao litoral chileno, pois 
havia perdido sua base mais importante no Pacífico, Tsingtao 
(Japão) e o Chile parecia ser um lugar seguro. As boas rela-
ções do Chile com a Alemanha e a possibilidade de abasteci-
mento de carvão em portos chilenos pesaram na decisão. 

A convenção de Haya, de 1907, proibia os combates em 
zonas neutras. Mesmo assim, o mar jurisdicional do Chile 
transformou-se em campo de batalha. Na batalha de Coronel, 
em 1º de novembro de 1914, a esquadra de von Spee, com 
os cruzadores pesados Gneisenau e Scharnhorst, derrotou a 
esquadra britânica comandada pelo almirante Christopher 
Cradock, fazendo com que os navios Good Hope e Monmouth 
fossem a pique com toda sua tripulação (HAWA ARELLANO, 
2005, p. 572). Essa foi praticamente a única vitória naval ale-
mã em toda a guerra. 

As manifestações pró-germânicas fizeram-se sentir. 
Após a vitória, o comandante von Spee foi recebido triunfal-
mente pela colônia alemã em Valparaíso. Aliás, em setembro 
de 1914, a população de Valdívia tinha proporcionado uma 
“acogida apoteósica” ao cruzador alemão Gneisenau, levan-
do, inclusive, o governo inglês a protestar diante o governo 
chileno por essa manifestação (BARROS VAN BUREN, 1970,  
p. 630).

A germanofilia esteve presente em vários setores da so-
ciedade e do mundo político chileno. Além das manifestações 
populares, influenciadas pela forte presença de imigrantes 
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alemães e seus descendentes, encontra-se também entre os 
intelectuais os simpatizantes pró-germânicos. Esses simpa-
tizantes, em geral, foram adeptos da neutralidade chilena 
diante da grande guerra. 

Um dos mais importantes partidários dos impérios cen-
trais foi Galvarino Gallardo Nieto,1 advogado e jornalista, 
que, posteriormente, fez carreira política vinculando-se ao 
Partido Radical. Com sua posição germanófila, defendia a 
Alemanha das críticas feitas pelos chilenos aliadófilos. Para 
ele, era uma “idea absurda y temeraria, injustificable y pueril 
de lanzarnos a la guerra mundial contra la nacionalidad ale-
mana, a la cual estamos ligados por tantos o mayores motivos 
de gratitud, de afinidades y de intereses que los que efecti-
vamente tenemos con Gran Bretaña, Francia, Italia y Bélgi-
ca!” Galvarino Gallardo Nieto estabelecia um paralelo entre 
o povo chileno e o alemão: “Tenemos de común con Alemania 
algo más que el poder de organización: glorias militares y na-
vales muy semejantes; un pueblo igualmente vigoroso, apto 
para las más temerarias empresas, dentro y fuera de las fron-
teras territoriales” (GALLARDO NIETO, 1917, p. 24, 30-31).

Aos que criticavam o militarismo alemão, Gallardo Nie-
to argumentava:

Execrar a pueblos que se arman en defensa de su territorio-, 
que en épocas de paz buscan el triunfo para el período de guer-
ra que fatalmente llega, más tarde o más temprano, parece 
inverosímil en tiempos que demuestran con tanta evidencia 
los peligros a que están expuestos países que no saben ser 
previsores. Si Alemania no hubiera cuidado su organización 
militar y naval, sería hoy fácil presa de las naciones que la 
combaten (1917, p. 101).

1 Galvarino Gallardo Nieto (1877-1957), jurista, jornalista redator de El Ferrocarril e El Mercúrio. 
Exerceu os cargos de deputado, ministro da Fazenda, ministro das Relações Exteriores, 
Culto e Colonização, alcaide de Cartagena e Santiago.
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Um importante intelectual que externou seu germano-
filismo foi Armando Donoso. Em um livro publicado em 1914, 
em que recordava a visita ao Chile no ano anterior do prínci-
pe Henrique, irmão do Kaiser Guilherme II, e tecia elogiosos 
comentários à Alemanha:

El príncipe Enrique de Prusia ha continuado con noble acierto la 
obra del emperador Guillermo II, soberano culto y emprendedor, 
al recoger la herencia de su abuelo y del canciller de Hierro [Bis-
marck], junto con el trono de Alemania, ha dado vuelo a todas sus 
aspiraciones, haciendo de la gran Alemania una entidad formida-
ble, que significa para la civilización del porvenir cual un signo 
de interrogación: ante ella Europa equilibrará la paz universal y 
ante ella se resolverán los mayores progresos de la ciencia y de la 
cultura (DONOSO, 1914, p. 4).

Ao comentar a visita do príncipe alemão, Galvarino 
Gallardo Nieto relembrava que ele foi ídolo popular nos mo-
mentos em que passou no Chile: 

¿No manifiesta ese episodio ciertas afinidades reales y positivas 
entre nuestra raza y la germánica? ¿No enseña, al menos, que 
existe en el corazón de’ pueblo un sentimiento efectivo de grati-
tud y cariño hacia los alemanes? ¿Cómo entonces sostener que 
marchamos por sendas separadas, que no hay entre unos y otros 
motivos permanentes de mutua simpatía? (1917, p. 33).

Uma questão que fez a germanofilia aflorar no Chile foi 
a imposição por parte da Inglaterra da Statutory List, vulgar-
mente conhecida como Lista Negra (ou Black List) no final de 
1915. Ela proibia os súditos britânicos de comercializar com 
qualquer indivíduo ou empresa que tivesse origem em qual-
quer dos países inimigos, mesmo que estivessem sediados em 
países neutros (COUYOUMDJIAN, 1986, p. 138). Os consu-
lados britânicos faziam a fiscalização, com os agentes consu-
lares entregando ao Foreign Office da Inglaterra as listas com 
os nomes dos desobedientes. As investidas dos cônsules extra-
polaram os limites usuais de suas atribuições e redundaram 
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em pressão sobre empresas que atuavam no Chile.2 Negociar 
com alguém com restrições ocasionava a entrada na lista. As-
sim, intimações, exigências e denúncias eram feitas de modo 
a desrespeitar sistematicamente a soberania chilena.

Inclusive El Mercurio, que sempre adotou uma postura 
anglófila, critica a medida inglesa, alertando que se produ-
zia enorme dano ao comércio chileno, pois “no sólo afecta a 
los germánicos contra los cuales va dirigido, sino a todas las 
transacciones, cualquiera que sea la nacionalidad del comer-
ciante, dificultándolas y en ciertos casos llegando a parali-
zarlas ” (15.08.1916, p. 3). Segundo matéria de El Mercurio, 
o governo inglês estava preocupado apenas com os seus inte-
resses. No entanto, alertava que os inimigos da Inglaterra re-
agiram à altura, pois “en su defensa no han vacilado en hacer 
una guerra marítima como nunca se hubiera soñado posible 
en el mundo que alardeaba de civilización y humanitarismo” 
(15.08.1916, p. 3). Com as listas negras, a exploração do sa-
litre, principal produto de exportação chilena, cujas minas 
estavam em grande parte nas mãos de empresários alemães, 
ficou prejudicada. Como isso, a pauta de exportação do país 
foi bastante afetada, diminuindo a arrecadação tributária. 

El Diario Ilustrado (15.08.1916, p. 7) lembrava que a 
Conferência Internacional de Paz, em Haya (1907), com a 
participação de Inglaterra, Alemanha e Chile, havia determi-
nado que, em caso de guerra, as autoridades deveriam asse-
gurar a manutenção das relações comerciais e industriais en-
tre as populações das potências beligerantes e os estados neu-
tros. Assim, conforme esse princípio subscrito pelas potências 
em guerra, as empresas que atuavam no Chile não violavam 
minimamente a neutralidade, pelo fato de manter relações 

2 Ricardo Couyoumdjian (1986, p. 291-328) elabora uma lista com 281 nomes de empresas 
e pessoas físicas que atuavam no Chile e que foram inclusos na lista negra inglesa (1986, 
p. 291-328).
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comerciais com empresas de nacionalidade beligerante. Uma 
aberta violação da neutralidade, segundo aquele periódico, 
ocorria em função dos atos de hostilidade e de pressão para 
impedir que chilenos ou neutrais residentes no Chile comer-
cializassem com empresas das nacionalidades beligerantes.

A preocupação dos editores de El Diario Ilustrado de-
via-se ao fato de que as listas negras não afetavam apenas 
aos alemães residentes no Chile: “La clausura de las oficinas 
alemanas acarreará perjuicios, no sólo a sus dueños que sean 
alemanes, sino también a sus operarios que son chilenos, a 
los pueblos del norte que viven del trabajo salitrero y espe-
cialmente al Fisco chileno” (17.09.1916, p. 3). 

O estabelecimento da lista negra mostrou que os princí-
pios liberais oriundos da própria Inglaterra, que serviam de 
referencial para a economia, não estavam sendo aplicados, 
maculando os tradicionais princípios da livre concorrência, 
defendidos pelos britânicos como base da civilização. 

Em abril de 1917, com a entrada dos Estados Unidos 
na guerra, a neutralidade chilena passa a ser intensamente 
debatida e começavam a surgir, no país, vozes defendendo o 
abandono da posição tomada no início da guerra. Temia-se que 
o Chile pudesse ficar isolado no concerto das nações america-
nas, se não assumisse uma posição proativa diante da guerra. 
O jornal El Mercurio passou a ser a voz mais forte na defesa 
de uma posição pró-aliados. O proprietário desse jornal, Agus-
tin Edwards Mac-Clure, era considerado el primer anglófilo 
del país. Político vinculado ao Partido Nacional, ex-ministro 
das Relações Exteriores, sua estadia em Londres como minis-
tro plenipotenciário durante a 1ª Guerra Mundial propiciava 
altos contatos, favorecendo sua posição anglófila. Outro per-
sonagem fundamental na defesa do rompimento da neutra-
lidade era o jornalista Carlos Silva Vildósola (1916), que, em 
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suas colunas, na Europa para El Mercurio, atacava a posição 
neutral do governo.3 Para ele, a ruptura com os impérios cen-
trais e o abandono da neutralidade eram um dever moral:

Es hora de decisiones. Los que ahora se callen o sometan, los que 
por ahora ignoran que hay un vasto interés humano envuelto en 
esta terrible crisis, son países que quedaran indefinidamente fue-
ra de la vida internacional de los pueblos cultos. Las naciones 
que aspiren a ser alguien en el continente que habitan, a tener 
un significado, deben asumir ahora una actitud precisa. Era una 
ilusión que nunca he compartido la de que en esta guerra sería 
posible para un hombre o para una nación con la conciência clara 
de sus deveres morales ser neutral absoluto y perpetuo (EL MER-
CURIO, 01.04.1917, p. 3). 

Conforme El Mercurio, a imagem do Chile no exterior 
começava a ficar prejudicada em função de sua proximidade 
com a Alemanha. O jornal publicava as declarações do pre-
sidente do Conselho de Ministros da Espanha, que afirmava 
que o “Chile es casi una colônia germana, la influencia germâ-
nica allí es tan formidable que no creo piensen en hacer nada 
contra los impérios centrales” (EL MERCURIO, 08.04.1917, 
p. 3).

Em Santiago, o principal concorrente de El Mercurio era 
o jornal El Diario Ilustrado, até porque seus proprietários 
eram adversários políticos.4 O proprietário de El Mercurio, 
Agustín Edwards Mac-Clure, via nos países aliados a base da 
civilização. Portanto, o Chile ao caminhar rumo ao desenvol-
vimento não poderia ficar à margem dos acontecimentos. Era 
necessário estar ao lado dos civilizados para receber os ventos 

3 Muitos dos artigos enviados da Europa foram publicados sob a forma de livro por Silva 
Vildósola (1916).

4 Agustin Edwards Mac-Clure (1878-1941), banqueiro, jornalista, diplomata, político de tendência 
liberal, vinculado ao Partido Nacional, exerceu os cargos de deputado, ministro do Interior, 
ministro das Relações Exteriores, Culto e Colonização. Fundou o jornal El Mercurio em 
1900; Joaquín Echenique Gandarillas (1863-1959), engenheiro, jornalista, foi deputado e 
senador pelo Partido Conservador, proprietário do El Diario Ilustrado (Santiago) e La Unión 
(Valparaíso). 
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do processo civilizacional. Por sua vez, o proprietário de El 
Diario Ilustrado, deputado Joaquín Echenique Gandarillas, 
era vinculado ao Partido Conservador, partido que tinha pro-
fundas ligações com a igreja católica, tendo como base do seu 
programa a defesa e a propagação das doutrinas e obras ca-
tólicas. Assim sendo, Joaquín Echenique não via com bons 
olhos o apoio do Chile à França laica e anticlerical e à In-
glaterra anglicana. De outro modo, era necessário considerar 
que os impérios alemão e austríaco tinham a religião católica 
como religião de Estado.

Fazendo frente a El Mercurio, El Diario Ilustrado man-
tém sua posição em defesa da neutralidade até o fim do con-
flito. Quando os Estados Unidos declararam guerra à Alema-
nha, esse jornal anunciava com alarde: “La entrada de Esta-
dos Unidos a la guerra amenaza con romper el equilíbrio de 
los países neutrales” (EL DIARIO ILUSTRADO, 07.04.1917, 
p. 7). No dia seguinte, a informação era: “Desde Washington 
se assegura que los aliados se esforzarán por comprometer 
en la guerra algunas naciones sudamericanas” (EL DIARIO 
ILUSTRADO, 08.04.1917, p. 7). Confirmando essa preocupa-
ção, poucos dias depois, Cuba, Panamá, Guatemala e Nicará-
gua declaravam guerra aos impérios centrais. 

Como resposta aos que acreditavam que o Chile sofreria 
pressão para acompanhar os Estados Unidos e declarar guer-
ra aos impérios centrais, outros jornais começaram a publicar 
editoriais destacando que a situação chilena não era igual a 
dos países da América Central. É o caso de La Unión, de Val-
paraíso, do mesmo proprietário de El Diario Ilustrado:

Pero en Chile ¿acaso hay algo de todo eso? Aqui no hay influencia 
nortamericana; los intereses que los Estados Unidos poseen entre 
nosotros no son de tal entidad que lleguen a ejercer un influjo 
predominante; no hay en nuestras costas peligros graves para los 
aliados, porque la guerra esta muy distante de esta zona; y em 
vez de resentimientos, el país tiene motivos de profunda grati-
tud para con uno y otro grupo de los beligerantes (LA UNIÓN, 
11.04.1917, p. 1). 
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De acordo com Ricardo Couyoumdjian, o pan-ameri-
canismo não era bem visto no Chile no início do século XX. 
Esclarece o autor que “aunque Chile favorecía la solidaridad 
interamericana, desconfiaba de las intenciones políticas de 
los Estados Unidos hacia América Latina. Las proposiciones 
para un pacto panamericano siguieron encontrando resisten-
cia en Chile” (COUYOUMDJIAN, 1986, p. 93). 

Com toda a discussão sobre a posição que o país deve-
ria assumir diante da guerra, El Diario Iustrado abre espaço 
em suas páginas aos mais aguerridos partidários da neutrali-
dade chilena, como Renato Valdés Alfonso, Javier Vial Solar, 
Luis Orrego Luco, Galvarino Gallardo Nieto, notórios germa-
nófilos.

Renato Valdés Alfonso,5 depois de apontar, segundo suas 
convicções, algumas verdades sobre a Alemanha, tentava ti-
rar daquele país a responsabilidade pelo conflito que estava 
acontecendo.

Achacar toda la culpa del conflicto colosal que cubre de sangre los 
campos de Europa al militarismo alemán, denota apasionamiento 
explicable en los pueblos enemigos, pero no en personas que mi-
ran de lejos los sucesos o bien es prueba de estrechez de criterio o 
de ausencia de conocimientos históricos (EL DIARIO ILUSTRA-
DO, 20.05.1917, p. 3). 

Em sua opinião, cometia uma injustiça quem acusava a 
Alemanha de militarista:

[...] el calumniado militarismo alemán está muy lejos de ser lo 
que se imagina la gente que no oye sino censuras en su contra. 
No es el organismo que consume las fuerzas todas del país, no es 
tampoco la entidad que dirige la política nacional. Basta decir 
que Alemania gasta menos dinero en sus fuerzas armadas que 
en la instrucción pública, para de mostrar cuan errados son los 
datos que se dan con el objeto de presentar al ejército en forma 
exagerada, caricaturesca y perniciosa (EL DIARIO ILUSTRADO, 
20.05.1917, p. 3).

5 Renato Valdés Alfonso (1882-?), militar, diplomata, foi representante chileno em Budapeste 
e Berlin, alcaide de Concepción e Santiago.
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Da mesma forma, em uma entrevista concedida por Ja-
vier Vial Solar6 aparece uma defesa veemente da neutralida-
de. Segundo ele, a hipótese de o Chile entrar na guerra deve-
ria ser totalmente descartada: não deveria declarar guerra à 
Inglaterra, apesar dos insultos feitos, da violação da neutra-
lidade chilena, não deveria declarar guerra à França, embora 
sua tentativa de prejudicar o Chile na Guerra do Pacífico. E 
menos hipotética era a declaração de guerra à Alemanha, e 
questionava, ironicamente, as razões pelas quais deveria o 
Chile entrar na guerra contra aquele país:

¿A la Alemania, porque hizo abortar la intervención europea con-
tra Chile durante la guerra del Pacífico? ¿A la Alemania, porque 
en otra ocasión estuvo dispuesta a prestar nos otro servicio aun 
mayor? ¿A la Alemania que, en una tercera ocasión, todavía, fué 
el mejor amigo de Chile? ¿A la Alemania de la cual tenemos los 
elementos inmigratorios que han venido a mezclarse con nuestra 
raza y cuyos robustos retoños pueblan dos de nuestras provincias 
más ricas? ¿A la Alemania, de donde nos han venido los maestros 
y los industriales y los capitalistas que han enriquecido al país en 
los últimos tiempos? (EL DIARIO ILUSTRADO, 26.04.1917, p. 7). 

No dia seguinte, a colônia alemã no Chile, por meio das 
diversas associações existentes, manifestou o agradecimento 
a Javier Vial pela defesa da justiça dos procedimentos ale-
mães na guerra, dizendo a verdade “en medio de esta tiniebla 
de falsía y de mentira que envuelve hoy día al mundo” (EL 
DIARIO ILUSTRADO, 27.04.1917, p. 7). 

O germanófilo Luis Orrego Luco7 era um dos que faziam 
da neutralidade uma espécie de dogma inquestionável, que 
estaria acima de qualquer acontecimento: “Nuestra actitud 

6 Javiel Vial Solar (1854-1935), advogado, poeta, jornalista e diplomata, deputado vinculado 
ao Partido Conservador, foi ministro plenipotenciário no Peru (1891-1894) e no Brasil (1894-
1896).

7 Luis Orrego Luco (1866-1948), advogado, jornalista, vinculado ao Partido Radical, foi depu-
tado e ministro da Justiça e da Instrução Pública. Na década de 1930, aderiu ao nazismo, 
fazendo parte do Partido Nacista Chileno. 
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de neutralidad deberá ser firme y resuelta, como ha sido has-
ta el presente, eso es lo que exige el interés chileno”. Nem o 
ataque alemão a algum navio mercante chileno deveria fazer 
o país mudar de posição: “ni siquiera deberia conmovermos el 
hundimiento de alguna nave de comercio” (EL DIARIO ILUS-
TRADO, 18.04.1917, p. 3).

Galvarino Gallardo Nieto, da mesma forma que os ou-
tros germanófilos, fazia questão de lembrar “el hermoso gesto 
de elevada protección que tuvo el canciller Bismarck”, quando 
na Guerra do Pacífico o Império Alemão bloqueou uma ação 
coordenada pelos Estados Unidos com várias potências euro-
peias que tentava impedir que o Chile anexasse os territórios 
obtidos com a vitória sobre Bolívia e Peru. Por isso, o rompi-
mento da neutralidade, como defendiam alguns, significaria 
“un repugnante caso de ingratitud colectiva” (GALLARDO 
NIETO, 1917, p. 34).

O debate entre “rupturistas” e “neutralistas” perma-
neceu até o final da guerra, e envolveu parcela significativa 
da opinião pública chilena. Somente a ação dos germanófilos 
não explica a manutenção da neutralidade, mas contribuiu 
de maneira efetiva para que o Chile fosse um dos sete países 
americanos8 a se manter neutro até o final do grande conflito.

8 Os outros países americanos que mantiveram a neutralidade foram Argentina, Paraguai, 
Colômbia, Venezuela, México e El Salvador.
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A região do Vale do Itajaí, SC: 
as barragens para contenção 
de cheias sob a perspectiva da 
história ambiental 

Marcos Aurélio Espíndola 
Eunice Sueli Nodari

As enchentes na bacia hidrográfica do rio Itajaí-açu são 
registradas desde o começo da ocupação da região, no 
século XIX, pelos imigrantes europeus e seus descen-

dentes. Desde então, medidas mitigativas das mais diversas 
já foram adotadas para evitar o impacto das cheias na vida 
da população. O presente capítulo pode ser considerado como 
um dos resultados do Projeto Desastres Ambientais e Polí-
ticas Públicas em Santa Catarina.1 Com base nesse estudo, 
pretende-se examinar as políticas públicas concernentes ao 
planejamento, ao gerenciamento, ao financiamento e ao zelo 
pelo meio ambiente em ações dirigidas às situações que as 
exigem na resolução de problemas decorrentes de desastres 
ambientais. Tal inquérito balizar-se-á nas vicissitudes advin-
das das ações dirigidas à contenção das recorrentes enchentes 
que assolam o vale do vale do rio Iajaí-açu, nomeadamente, às 

1 As atividades do projeto aconteceram entre dezembro de 2011 e agosto de 2014. A co-
ordenação foi da professora Dra. Eunice Sueli Nodari, que atua na área de concentração 
Sociedade e Meio Ambiente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências 
Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. A iniciativa contou com apoio financeiro 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.



A região do Vale do Itajaí, SC: as barragens para contenção de cheias sob a...

| 160 |

barragens realizadas e planeadas para esse fim, desde 19572 
até a atualidade.

Esse exame é conduzido pelas perspectivas fomentadas 
por meio da história ambiental. Por essa via, torna-se possí-
vel uma análise de cunho holístico que privilegie as vulnera-
bilidades que pesam sobre populações submetidas ao risco co-
tidiano representado pela ocorrência das desastrosas cheias 
que incidem na Bacia do Rio Itajaí-açu, gerando desastres 
ambientais.

A história ambiental não considera que o meio natural 
em que os seres humanos constroem seu metabolismo social 
seja apenas um palco no qual se desenrolam os processos so-
cio-históricos. O ambiente é tratado como território e sujeito 
ativo, na medida em que condiciona – e não apenas é condi-
cionado – as ações humanas. Assim, como salienta Donald 
Worster, a história ambiental tem como objeto o aprofunda-
mento do “nosso entendimento de como os seres humanos fo-
ram, através dos tempos, afetados pelo seu ambiente natural 
e, inversamente, como eles afetaram esse ambiente e com que 
resultados” (1991, p. 200).

Segundo esses parâmetros, desastres ambientais cons-
tituem-se em fenômenos, concomitantemente, físicos e huma-
nos. Nessa perspectiva, a natureza hoje existente é resultan-
te não só das dinâmicas fundadoras das condições ambien-

2 Em 1957, foi nomeado um grupo de trabalho para realizar estudos na bacia hidrográfica do 
rio Itajaí-açu, visando implementar medidas necessárias ao seu desenvolvimento. “O Grupo 
de Trabalho era composto por Camilo de Menezes, que era Diretor-Geral do DNOS; Canedo 
de Magalhães, que era Diretor-Geral do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais – 
DNPRC, Carlos Krebs Filho, que era Chefe do Distrito do DNOS de Santa Catarina, e Thiers 
de Lemos Fleming, que era Chefe do Distrito do DNPRC de Santa Catarina. Esse grupo de 
trabalho, por não dispor de recursos próprios, resolveu, com a aquiescência dos diretores 
do DNOS e do DNPRC, utilizar recursos destes Departamentos para cumprir sua tarefa. No 
decorrer dos estudos, foi evidenciada a vantagem da ação de apenas um órgão ao invés de 
dois. De acordo com as atribuições específicas fixadas em lei, o DNOS ficou encarregado 
de concluir o projeto e posteriormente executar as obras”. as barragens de contenção de 
cheias da Bacia Hidrográfica do Rio ItajaÍ-açu (COMITÊ DO ITAJAÍ, 1997, p. 2-3).
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tais, mas também da ingerência humana que a transforma, 
requalificando as correlações que determinam essa dinâmica. 
Essas modificações ambientais, induzidas pela ação humana, 
terminam por retroagir sobre as condições de normalidade 
anteriormente estabelecidas nas redes de relações sociais, e 
acabam, muitas vezes, por introduzir fenômenos extremos 
inesperados ou de difícil previsão e resolução. 

Tendo estabelecido os desastres como fenômenos am-
bientais multilaterais, apresenta-se como escopo da presente 
análise, a busca de parâmetros, lastreados historicamente, 
que ancorem um inquérito abrangente e atuante sobre a efe-
tividade das atuais políticas públicas relacionadas à conten-
ção de enchentes. Pretende-se dar especial atenção às ações 
e às omissões das políticas públicas que, nesse contexto, re-
lacionem-se à conservação do ambiente sob intervenção e ao 
desenvolvimento sustentado das populações sujeitas perma-
nentemente ao risco e à concretização de tais desastres.

O vale do Rio Itajaí-açu, no nordeste do estado de Santa 
Catarina, situa-se na maior bacia hidrográfica desse estado, 
com cerca de 15.000 km². Os rios formadores da bacia descem, 
a partir de suas nascentes no planalto catarinense, traçando 
cursos de média declividade que afluem em direção aos rios 
Itajaí-açu e Itajaí Mirim, que se unem para formar o estuário 
que separa os municípios de Itajaí e Navegantes em sua de-
sembocadura, no litoral norte de Santa Catarina. 

O relevo da bacia do Itajaí apresenta grande complexidade ge-
ológica, susceptibilidade à dinâmica dos processos erosivos e 
fragilidade ambiental [...]. O maior curso d’água da bacia é o rio 
Itajaí-açu, formado pela junção dos rios Itajaí do Oeste e Itajaí 
do Sul, no município de Rio do Sul. O rio Itajaí-açu recebe como 
principais afluentes; o rio Itajaí do Norte, em Ibirama; o tio Bene-
dito, em Indaial; o rio Luiz Alves; em Ilhota, e o rio Itajaí Mirim, 
que aporta na bacia estuária a 9 km da barra, em Itajaí (FRANK; 
SEVEGNANI, 2009, p. 27). 
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Essa região apresenta grande importância econômica, 
abrigando, além das referidas cidades portuárias, polos indus-
triais de relevo, tais como Blumenau, Rio do Sul e Brusque. 

As enchentes constituem um problema que, historica-
mente, atinge as populações da região. Segundo o Atlas de 
desastres naturais do estado de Santa Catarina, referente ao 
período 1980 a 2010, a mesorregião do Vale do Itajaí apresen-
ta o maior número de registro de inundações, apresentando 
651 ocorrências (HERRMANN, 2014, p. 199). Desse modo: 

O número total de desastres naturais registrados foi de 1084, sen-
do que as inundações representam a maior proporção de ocorrên-
cias, isto é, 651 registros, que correspondem a 60,0%. Dessas 295 
(27.2%) foram inundações graduais e 356 (32.8%) de inundações 
bruscas. No estado, a bacia do Itajaí costumeiramente é a mais 
afetada pelas inundações, e os municípios que apresentaram o 
maior número de registro foram Blumenau (34), Ituporanga (24), 
Itajaí (23), Camboriú (22), Rio do Sul (22) e Salete (21). Todos 
os municípios da mesorregião apresentaram pelo menos 2 regis-
tros de inundações durante o período 1980 a 2010 (HERRMANN, 
2014, p. 203).

Apesar de ser um problema reconhecido e frequente, até 
meados da década de 1980, poucas foram as ações governa-
mentais realizadas para dirimir essa condição. Entretanto, 
destarte os riscos para os habitantes das cidades e comunida-
des ribeirinhas, esses desastres periódicos não são um empe-
cilho capaz de desestabilizar permanentemente a economia 
da região como um todo, embora imponham dificuldades pas-
sageiras que prejudicam o desenvolvimento continuado. 

Um fato a ser aqui salientado é que as circunstâncias e 
os efeitos das enchentes se desenvolvem de formas diferen-
ciadas em cada uma das quatro sub-regiões que conformam 
o vale do Rio Itajaí-açu, que apresentam características am-
bientais individualizadas. Tal realidade deveria ser conside-
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rada para a realização de estudos, planejamento e execução 
de obras para contenção das cheias.

A primeira e mais lúcida argumentação a favor da reali-
zação de obras estruturais no Vale do Itajaí foi feita por Otto 
Rohkohl,3 em artigo publicado no jornal Blumenauer Zeitung 
de 1929.

Conversações com especialistas em engenharia fluvial me con-
venceram de que uma solução definitiva para todo o município, 
e não só para a área urbana, pode ser encontrada através da obs-
trução das torrentes, erguendo-se barragens e reservatórios de 
contenção. Quase todos os rios formadores assim como afluentes 
do Itajaí-Açu apresentam locais no seu alto curso, que, devido 
a constituição natural do terreno, permitem que se edifiquem 
barragens e reservatórios de contenção contíguos, a custos re-
lativamente baixos. A capacidade de escoamento a ser mantida 
nos barramentos deveria comportar cerca do dobro da vazão nor-
mal. As barragens não se prestariam para a exploração da for-
ça hidráulica, mas necessariamente para o desvio da ameaça de 
enchentes. Se, sob condições especialmente desfavoráveis, uma 
única destas barragens alguma vez viesse a não resistir, o que 
eventualmente ocorre em todas as partes do mundo, ainda as-
sim isto não representaria uma ameaça maior. Provavelmente as 
barragens também não teriam grandes dimensões, mas sim, pe-
quenas barragens seriam erguidas em cascata (ROHKOHL, 1929 
apud FRANK, 1995, p. 42).

Tais intervenções passaram a figurar nos planejamen-
tos governamentais destinados à região a partir da década de 
1960. A Tabela 1 apresenta as obras elencadas pela empresa 
contratada no âmbito do Projeto de Regularização do Rio Ita-
jaí e seu Aproveitamento Múltiplo. A ideia era construir sete 
barragens de usos diversos, como para aproveitamento hidro-
elétrico, de irrigação e para o controle de cheias.

3 Otto Rohkohl era engenheiro e cônsul da Alemanha em Blumenau. No ano de 1929, ele 
propôs a criação de uma cooperativa contra as enchentes, a S/A Contra Enchentes, tendo 
como sócios os usuários da água, as empresas e instituições locais. Esse foi o embrião 
que mais tarde fez surgir o Comitê da Bacia do Itajaí.
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Tabela 1 – Obras propostas no relatório preliminar da Machado Costa
Barragem Cota Altura Volume Finalidade

Norte 300 m 40 m 210 m Retenção e regularização

Oeste 440 m 25 m 110 m Retenção e irrigação

Sul 230 m 30 m 85 m Retenção

Benedito 270 m 35 m 12 m Retenção, regularização e irrigação

Subida 410 m 60 m 95 m Regularização, retenção e eletrificação

Rafael 285 m 30 m 12 m Regularização e eletrificação

Itajaí Mirim 25 m 7 m Retenção
Fonte: Comitê do Itajaí (1997, p. 2-3).

No entanto, o extinto Departamento Nacional de Obras 
e Saneamento (DNOS), órgão federal criado para fomentar e 
coordenar ações infraestruturais no Brasil, realizou poucas 
ações práticas nesse sentido. O DNOS iniciou os trabalhos 
sem levar em consideração as séries históricas de enchentes 
dos séculos XIX e XX registradas no município de Blumenau, 
como as enchentes de 1852, 1880 e 1911 – que atingiram cota 
acima dos 16 m –, privilegiando somente os níveis máximos 
das enchentes a partir de 1931 – que ficavam em torno dos 
9,90 m (FRANK, 1995). 

Assim, entre os anos de 1967 e 1985, o órgão concretizou 
apenas a construção de poucas obras estruturais, como a bar-
ragem de Taió (1973), para conter a vazão do Rio Itajaí d’Oes-
te; a barragem de Ituporanga (1976), que represa as águas do 
Rio Itajaí do Sul; a barragem de José Boiteux, com o objetivo 
de controlar o fluxo do Rio Hercílio, concluída somente em 
1992. Essa última com graves entraves ambientais, gerando 
conflitos com populações ribeirinhas e alagamentos de terras 
indígenas. Os demais aproveitamentos (Benedito, Subida, 
Rafael e Itajaí Mirim) não foram efetivados. A intenção de 
construção da barragem do Rio Itajaí Mirim só seria efetiva-
da após as obras de retificação do respectivo rio no seu baixo 
curso, iniciada no ano de 1963. Porém, após as obras de reti-
ficação do rio, a barragem não foi construída.
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Vale ressaltar, que no Vale do Itajaí, existem duas bar-
ragens exclusivas para geração de energia elétrica, a barra-
gem de Rio Bonito e a barragem de Pinhal, situadas no Rio 
dos Cedros, principal afluente do Rio Benedito, ambas locali-
zadas no município de Rio dos Cedros.

A ação não estrutural de maior envergadura providen-
ciada nesse período foi a criação do Sistema de Alerta da Ba-
cia, em 1984. No entanto, foram verificadas graves fragili-
dades no sistema, tais como a manutenção inadequada dos 
equipamentos, a divulgação deficiente dos dados apurados, 
a previsão de cheias restrita tão somente à região de Blu-
menau, a falta de integração e coordenação das suas ações 
com outros órgãos e, principalmente, as falhas no sistema de 
transmissão, que determinaram a ineficácia do sistema por 
ocasião do grande desastre de 2008.

Após a grande comoção nacional ocasionada pelas en-
chentes de 1983 e 1984, que demonstraram de forma cabal 
a limitada eficácia das obras para contenção de cheias, des-
critas anteriormente, o governo do estado de Santa Catarina 
firmou um acordo de cooperação técnica com a Agência de 
Cooperação Internacional do Japão (Japan International Co-
operation Agency – Jica), no sentido de realizar estudos para 
um plano global de contenção das enchentes, que foram con-
cluídos entre 1988 e 1990.

O denominado Plano Jica apontava como soluções para 
o problema das cheias ações de cunho exclusivamente estru-
turais, tais como o alargamento do Rio Itajaí-açu, desde sua 
nascente até a foz, a construção de mais cinco barragens de 
grande porte, duas delas em Trombudo Central e outras três 
em Benedito Novo, Apiúna e Botuverá.

Em um primeiro momento, a efetivação dessas interven-
ções foi abandonada, pois, uma vez que adotadas, gerariam 
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enorme impacto ambiental e social, inviabilizando sua con-
secução. Entrementes, depois da restauração do regime de 
direito constitucional, em 1985, o governo de Santa Catarina, 
procurando atender à pressão social, propôs um plano conten-
do medidas concretas, que pretensamente impediriam novos 
desastres de tamanhas proporções. 

Desse modo, foram retomados os estudos resultantes 
da consultoria da Jica. Contando exclusivamente com os da-
dos fornecidos pela consultoria japonesa, o governo estadual 
lançou o Plano Global e Integrado de Defesa contra as En-
chentes/Ecossistema da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-açu 
(Plade). Da elaboração desse plano, não participaram, por-
tanto, colaboradores, como pesquisadores, especialistas ou 
consultores, radicados na região ou no país e, muito menos, 
os administradores dos municípios que deveriam abrigar as 
obras planejadas ou as associações representativas ligadas às 
comunidades ribeirinhas, que, mais uma vez, tiveram de ar-
car com os riscos das intervenções a serem realizadas sem o 
seu consentimento (FRANK; CAUBET, 1994, p. 200).

O Plade foi lançado em 1992, após uma série de consul-
tas entre agentes intergovernamentais, envolvendo o Minis-
tério do Planejamento, a Secretaria de Assuntos Internacio-
nais, vários gabinetes do governo estadual e a Comissão de 
Financiamentos Externos, com previsão orçamentária na or-
dem de U$ 294.380.800,00. A sua divulgação, no entanto, não 
detalhava especificações técnicas importantes nem as formas 
de endividamento público necessário para viabilizá-lo. 

O plano logo demonstrou estar baseado em premissas 
frágeis, diante das críticas a que foi submetido por vários es-
pecialistas de diversas áreas do conhecimento relacionadas 
ao seu contexto, provindos de renomadas instituições de edu-
cação superior de Santa Catarina. Boa parte das críticas, tec-
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nicamente bem fundamentadas, proferidas por pesquisado-
res lotados em departamentos de instituições universitárias, 
como a Universidade Federal de Santa Catarina, a Univer-
sidade do Vale do Itajaí) e a Fundação Universidade Regio-
nal de Blumenau, foi reunida na revista Dynamis em 1994.4 
Mesmo que dirigidas ao Plade original, tais críticas são exten-
sivas aos planos governamentais propostos posteriormente, 
pois, apesar de algumas correções, foram concebidos sob as 
mesmas premissas.

Além de sua origem unilateral, com propostas assenta-
das exclusivamente nos estudos da consultora japonesa e a 
execução colocada sob a responsabilidade do governo catari-
nense (mas com recursos advindos de empréstimos, disponi-
bilizados por instituições financeiras e governamentais do Ja-
pão, com previsão de intensa fiscalização por técnicos daquela 
agência), o projeto original não previa nenhuma participação 
comunitária e, nem mesmo, da administração dos municípios 
em que as obras deveriam ser realizadas (CAUBET, 1994,  
p. 68-71). Sintomaticamente, o Plade não previa outras for-
mas de financiamento além dos empréstimos externos, que, 
na época de sua proposição, duplicariam a dívida pública do 
estado complementada por recursos governamentais. 

As medidas ambientais indicadas no Plade foram consi-
deradas altamente insatisfatórias pelos especialistas. Aque-
las relativas ao reflorestamento necessário após as constru-
ções subdimensionavam as áreas desmatadas, os incentivos 
monetários destinados aos proprietários dos terrenos e os 
valores de mercado das espécies vegetais necessárias ao em-
preendimento restaurador (SCHAEFFER; ALENCASTRO, 
1994, p. 91-99). 

4 A revista publicou os Anais do Seminário de Avaliação do Plano Global e Integrado de 
Defesa contra Enchentes/Ecossistema da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-açu, realizado 
em Blumenau, nos dias 20 e 21 de maio de 1994.
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Outras medidas socioambientais fundamentais para 
a recuperação do território atingido pelas obras, previstas 
pelo Programa de Recuperação das Matas Ciliares, anexo ao 
Plade, não foram baseadas na realidade regional ou eram re-
metidas para detalhamento em um futuro projeto executivo, 
de concretização duvidosa (ADAMI, 1994, p. 101-113). Já os 
benefícios ambientais previstos não diferiam dos que seriam 
conseguidos com a simples aplicação do Código Florestal de 
1963. Enfim, o Plade pouco tinha de integrado ou global; pelo 
contrário, ele era incompleto e pouco específico, prevendo me-
didas isoladas e restritas às grandes obras de engenharia.

Segundo os participantes do Seminário de Avaliação do 
Plano Global e Integrado de Defesa contra Enchentes/Ecos-
sistema da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-açu, realizado em 
Blumenau, nos dias 20 e 21 de maio de 1994, outro grande 
óbice que se revelava no exame do Plade era o seu desrespeito 
à legislação catarinense e à brasileira sobre a ocupação do 
solo e o meio ambiente. Não foram previstas nem realizadas 
consultas à Assembleia Legislativa, não ocorreram os pro-
cedimentos necessários aos Estudos de Impacto Ambiental, 
nem emitidos seus respectivos Relatórios de Impacto do Meio 
Ambiente (POLETTE, 1994, p. 170). A Fundação de Amparo 
à Tecnologia e ao Meio Ambiente alegou que esses procedi-
mentos seriam realizados caso a caso pelas empresas licita-
das, sendo que essa alternativa, além de contraproducente, 
não respeitaria a Resolução nº 1/1986 do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente, os artigos. 2º, VII, e 182, V, da Constitui-
ção estadual, nem o artigo 225, IV, da Constituição federal. 
Tudo isso colocado sob a responsabilidade de uma instituição 
que não consegue, sequer, que as indústrias em funcionamen-
to acatem a legislação existente sobre emissão de poluentes 
(ADAMI, 1994, p. 105).
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Quanto aos aspectos econômicos resultantes da conse-
cução das obras previstas pelo Plade, apesar dos benefícios 
nele apregoados, foram considerados, em geral, negativos, se 
mantidas as premissas do plano. Os empregos temporários 
criados durante a execução das obras dariam oportunidade, 
segundo o previsto, a trabalhadores advindos de outras re-
giões, aumentando a população ativa em uma estrutura so-
cial inalterada, o que, certamente, prejudicaria a estrutura 
urbana da região, aumentando as ocupações irregulares, a 
criminalidade, as dificuldades de deslocamento, a falta de es-
colas, a poluição, etc. O incremento de áreas para utilização 
do solo para indústrias, proporcionado pelo aterramento de 
áreas periclitantes com a terra dragada, não compensaria o 
deslocamento das indústrias das áreas a serem inundadas ou 
utilizadas para obras como canais e reservatórios. Os canais 
inviabilizariam áreas urbanas de Itajaí e Navegantes (LINS; 
LISBOA, 1994, p. 157-59).

Muitos desses problemas poderiam ser mais bem equa-
cionados por meio da participação popular na elaboração dos 
objetivos, dos programas de manejo ambiental e da gestão 
dos dispositivos construídos, além de programas de educação 
ambiental no sentido de promover uma cultura de seguran-
ça. No entanto, esses detalhes sequer foram citados no plano. 
Segundo informações veiculadas na época de lançamento, as 
medidas não estruturais, que o tornariam efetivamente glo-
bal e integrado, foram abandonadas por não estarem lastre-
adas no financiamento japonês, pesando sobre as receitas do 
governo estadual. De todo modo, mais uma vez, as interven-
ções previstas com base na assessoria da Jica mostraram-se 
inviáveis, devido aos mesmos fatores anteriormente levanta-
dos contra ele, sendo, em sua maioria, abandonados. 
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Com o malogro de mais essa tentativa de colocar em 
prática as medidas de cunho exclusivamente estruturais, pre-
conizadas pelos estudos da Jica, formou-se um comitê com a 
incumbência de realizar estudos e, a partir deles, formular 
um plano prevendo a conjugação de medidas estruturais e 
não estruturais, tendo em vista o controle e a contenção das 
inundações da bacia do rio Itajaí-açu.

Sob a denominação de Comitê do Itajaí, associaram-se 
diversas organizações não governamentais e instituições es-
pecializadas do governo estadual, que designaram represen-
tantes com assento na nova instituição, figurando entre eles 
a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí e a Asso-
ciação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí; a Universidade 
Regional de Blumenau; a Cooperativa Regional Agropecuária 
Vale do Itajaí e a Secretaria do Estado de Desenvolvimento 
Sustentável.

Esse comitê reconheceu as vantagens da integração 
entre medidas estruturais e não estruturais. Em 1998, bus-
cando subsídios para as ações a serem planeadas para o Vale 
do Itajaí, foi enviada uma missão para examinar as medidas 
colocadas em prática por meio do Plano de Defesa contra En-
chentes do Rio Reno, que, obedecendo a essa concepção inte-
gracionista, reduziu drasticamente os efeitos das enchentes 
na bacia hidrográfica europeia.

Como resultado dessa observação, o Comitê do Itajaí 
instaurou, com apoio das organizações ambientais governa-
mentais, o Pacto de Proteção e Controle de Enchentes, que 
permitiu introduzir medidas não estruturais efetivas, como 
a Semana da Água e o Programa de Recuperação da Mata 
Ciliar. 

Em 2005, foi fundada a Câmara Técnica de Cheias do 
Comitê do Itajaí, que se encarregou da modernização do sis-
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tema de alerta, concluída em 2008, o qual logo foi colocado em 
prova na grande inundação do final daquele mesmo ano. Na-
quela ocasião, o sistema funcionou adequadamente, prevendo 
o desastre e alertando os órgãos das administrações munici-
pais sobre sua iminência, embora não tenha tido crédito da 
administração de alguns municípios, como de Itajaí.

Essa nova catástrofe que se abateu sobre a população do 
Vale do Itajaí e causou a morte de 135 pessoas, incluindo as 
que foram soterradas pelo deslizamento do Morro do Baú, no 
município de Ilhota, episódio que foi analisado em estudo an-
terior,5 recolocou na ordem do dia o planejamento de medidas 
de contenção das cheias no vale do Itajaí-açu.

Assim, por meio do Decreto Estadual nº 2.445/1317, de 
13 de julho de 2009, foi instituído o Grupo Técnico Científico, 
que, com a colaboração direta do Comitê do Itajaí, criou em 
junho daquele mesmo ano o Grupo Técnico de Avaliação. Esse 
grupo preparou, rapidamente, um novo plano global e inte-
grado de medidas de contenção das enchentes, concluído em 
setembro de 2009, sob a denominação de Plano Integrado de 
Prevenção e Mitigação dos Riscos de Desastres Naturais na 
Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí (PPRD Itajaí).

Alinhado às concepções da Política Nacional de Defesa 
Civil (BRASIL, 2008), que preconiza ações integrando medi-
das estruturais e não estruturais, o PPRD Itajaí é compos-
to por seis programas, subdividido em 25 linhas de ação, na 
maior parte, direcionado às medidas não estruturais, que em-
basam os 76 projetos propostos para o controle das cheias na 
região em apreço (COMITÊ DO ITAJAÍ, 2009).

Enquanto isso, o governo do estado de Santa Catarina 
voltou a recorrer à assessoria da Jica, embora dessa vez con-
dicionando o acordo ao financiamento das ações previstas no 

5 Ver Espíndola, Nodari e Lopes (2013). 
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PPRD Itajaí. A consultora nipônica enviou uma missão para 
negociar um acordo, que permaneceu em Santa Catarina en-
tre 27 de outubro e 5 de novembro de 2009, data em que foi 
assinado um acordo para a confecção de um novo Plano Di-
retor de Previsão de Desastres, com conclusão prevista para 
setembro de 2011.

Dessa vez, o contexto que cercou a assessoria da Jica foi 
bastante diverso dos anteriores. O acompanhamento de con-
selheiros do Comitê do Itajaí e do Grupo Técnico Científico, 
conjugado à existência do PPRD Itajaí, condicionou a ação 
dos japoneses, induzindo-os a aceitar a predominância de me-
didas não estruturais no planejamento do novo plano, o que 
foi reforçado pelas condições estabelecidas pelas organizações 
especializadas supracitadas.

Assim, finalmente, foi apresentado um plano de preven-
ção de desastres, divulgado em junho de 2013, que contem-
plou não só medidas de cunho integracionista, mas permitiu 
a contribuição das organizações populares.

O governo federal institucionalizou as obras assim pre-
vistas, incluindo-as como parte da segunda geração dos inves-
timentos do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), o que 
garantiu a manutenção das intervenções contra eventuais  
mudanças de curso determinadas pelo governo estadual, 
como ocorreu em acordos anteriores com a população do vale 
itajaiense. Ademais, a própria Jica estabeleceu cláusulas no 
acordo assinado em 2009 que garantiam a manutenção das 
obras até que fossem finalizadas. 

A instituição japonesa parece ter aprendido com o pro-
cesso, e hoje apresenta as medidas não estruturais em des-
taque na sua página da internet em que apresenta o plano 
diretor ao público (Tabela 2).
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Tabela 2 – Plano de Prevenção de Desastres na Bacia do Rio Itajaí
Projeto Finalidade/local Investimento Recursos Situação

Sobre-elevação 
das barragens 
de contenção de 
cheias em Taió 

Ampliação da 
capacidade de 
cúbica, de  
83 milhões para 99 
milhões m³

R$ 60 milhões PAC Obra em 
andamentoSobre-elevação 

das barragens de 
contenção de cheias 
em Ituporanga

Ampliação da 
capacidade  
cúbica de 93 
milhões para  
110 milhões m³

Aquisição e 
instalação de um 
radar meteorológico 
em Lontras

O projeto visa dar 
cobertura a 77% do 
território de Santa 
Catarina

R$ 8 milhões Fundo Estadual de 
Defesa Civil Em operação

Melhoramento 
fluvial

Dragagem do rio, 
alargamento e 
desapropriações e 
instalação de duas 
comportas no Rio 
Itajaí Mirim.

R$ 94 milhões PAC – Ministério da 
Integração Nacional 

Estudo e projeto 
em andamento

Construção de 
quatro pequenas 
barragens 

Duas no Rio 
Trombudo e duas no 
Rio das Pombas 

R$ 119,7 
milhões PAC - Banco do Brasil Estudo e projeto 

em andamento

Construção de três 
pequenas barragens 
no Rio Taió

Uma no Rio 
Perimbó, uma 
no Rio Braço do 
Trombudo e uma no 
Rio Taió

R$ 87,9 
milhões

PAC - Ministério da 
Integração Nacional 

Estudo e projeto 
em andamento

Construção de 
uma barragem de 
médio-porte

 Rio Itajaí Mirim, em 
Botuverá R$ 95 milhões PAC - Banco do Brasil Estudo e projeto 

em andamento

Melhoramento de 
rios e construção 
de cerca de cinco 
pontes

Nas cidades de Taió, 
Timbó e Rio do Sul R$ 114 

milhões PAC - Banco do Brasil
Estudo e projeto 
em andamento

Implantação 
do sistema de 
monitoramento de 
alerta e alarme do 
estado 

Sistema de alerta de 
previsões climáticas 
preocupantes R$ 25 milhões PAC - Banco do Brasil Estudo e projeto 

em andamento

Realização de 
estudos ambientais 
e socioambientais

Para melhoramento 
fluvial em Taió, 
Timbó e Rio do Sul 

R$ 2,5 
milhões

 PAC - Ministério da 
Integração Nacional 

Estudo e projeto 
em andamento

Fonte:  elaboração dos autores com base nas informações coletadas do sítio da Defesa Civil 
de Santa Catarina. Disponível em: <http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/preven-
cao-de-desastres-na-bacia-do-rio-itajai.html>. Acesso em: 30 jul. 2013.

Quanto às medidas propostas pelo plano, as de cunho 
não estrutural vão muito além da reestruturação do Sistema 
de Alerta de Inundações Graduais e da criação do Sistema 
de Alerta de Escorregamentos e de Inundações Bruscas. As 

http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/prevencao-de-desastres-na-bacia-do-rio-itajai.html
http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/prevencao-de-desastres-na-bacia-do-rio-itajai.html
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principais intervenções previstas por meio desse Plano Dire-
tor são nele detalhadas, apresentando não só as respectivas 
situações em que se encontram atualmente, mas, também, 
suas motivações e funções, além das previsões do seu custo. 

A única obra concluída do Plano de Prevenção de Desas-
tres foi o Radar Meteorológico, instalado em agosto de 2014 
no município de Lontras, no Alto Vale do Itajaí. O radar dis-
ponibiliza informações sobre o clima de 191 municípios, abran-
gendo um total de 77% do território catarinense. A expectativa é 
de que o radar ofereça previsões específicas com até três horas de 
antecedência. Essas informações, em tempo quase instantâneo, 
juntamente com a implantação do sistema de monitoramento de 
alerta e alarme do estado de forma integrada reduzirão muito os 
riscos e a incidência de desastres ambientais em Santa Catarina.

Considerações finais

As ações públicas planejadas para conter as enchentes 
que periodicamente atingem região banhada pela Bacia do 
Rio Itajaí apresentaram, desde suas primeiras propostas, um 
vício de origem, somente corrigido durante o processo que ori-
ginou o atual Plano Diretor de Prevenção de Desastres. 

As decisões unilaterais e o recurso à consultoria externa, 
necessário para o financiamento do conjunto das intervenções 
preconizadas em cada uma das propostas que se apresenta-
ram, determinaram que os principais interessados – as popu-
lações sob o constante risco das consequências dos desastres 
e as administrações dos municípios que sofrem tanto com o 
fenômeno socioambiental quanto com as intervenções realiza-
das para controlá-lo – fossem alijados de qualquer posição de 
decisão ou, até mesmo, de opinião que contribuísse para uma 
melhor consecução das medidas corretivas.
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Depois de várias tentativas frustradas na imposição de 
ações unilaterais, sempre inviabilizadas, seja por não levarem 
em conta as questões ambientais seja por não contarem com os 
recursos necessários, a mobilização da sociedade civil, determi-
nada pelas consequências cada vez mais catastróficas da falta 
de controle sobre as enchentes, obrigou as instituições gover-
namentais e seus parceiros no planejamento e financiamento 
das intervenções propostas a se render diante da realidade.

As organizações que deram viabilidade a um plano que 
controle efetivamente as cheias e previna e eduque a popula-
ção em direção a uma cultura de prevenção de riscos conse-
guiram modificar a situação historicamente determinada das 
políticas públicas dirigidas à sua contenção.

Desse modo, com participação popular e coordenação 
entre as instituições, as medidas corretas a se realizar no 
processo aqui analisado, finalmente foram planejadas e estão 
sendo colocadas em prática, mesmo contrariando o modo cos-
tumeiro de operacionalização das medidas concretas direcio-
nadas pelas políticas públicas.
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História agrária: perspectiva e 
abordagem regional

Ironita Policarpo Machado

O tema destas reflexões circunscreve-se a contextualizar 
alguns referenciais historiográficos e teóricos referen-
tes à história agrária, objetivando problematizar a or-

dem político-econômica e o lugar do agrário e do Judiciário 
no que se refere à relação entre Estado, sociedade, agrário-
-fundiário e judiciário na historiografia. Essas questões estão 
presentes no texto em três seções: na primeira, com a con-
textualização do tema e dos conceitos propostos inicialmente 
como objeto; na segunda, o conceito de propriedade é proble-
matizado com base em estudos historiográficos e um evento 
de história imediata; depois, em estreita relação com os dois 
primeiros momentos, apresentam-se algumas reflexões sobre 
as perspectivas e as abordagens da história agrária.

Contextualizando o problema  
conceitual e histórico

De acordo com o pensamento de Le Goff, a história da 
história e a análise historiográfica devem ultrapassar a preo-
cupação com a produção historiográfica acadêmica e, tam-
bém, contemplar criticamente todo um conjunto de eventos 
que constituem a cultura histórica. Portanto, “[...] a cultura 
(ou mentalidade) histórica não depende apenas das relações 
memória-história, presente-passado” (1990, p. 50). Trata-se 
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de compreender que a história “está estritamente ligada às 
diferentes concepções de tempo que existem numa sociedade 
e são um elemento essencial da aparelhagem mental dos seus 
historiadores” (1990, p. 50). 

Assim, é necessário explicitar a acepção desse campo de 
conhecimento histórico, da abordagem da história agrária, 
cuja origem está no movimento de revisão teórica empírico 
e historiográfico promovido pelo movimento dos Annales, se-
gundo o qual a história social pode ser concebida como “forma 
de abordagem que prioriza a experiência humana e os pro-
cessos de diferenciação e individuação dos comportamentos 
e identidades coletivas – ‘sociais’ – na explicação histórica” 
(CASTRO, 1997, p. 45-59). Assim, no conjunto do campo de 
análise, em especial na historiografia brasileira, destaca-se a 
linha de pesquisa de história agrária, da qual uma das mais 
importantes referências é Maria Yedda Linhares. Sobre a his-
tória agrária, refere a autora:

A análise histórica deve, pois, contemplar os elementos que se 
associam a fim de que seja possível uma explicação inteligível do 
processo agrícola, colocando-se no tocante àqueles fatores ques-
tões prévias: o sistema socioeconômico em questão, as condições 
de acesso à terra, as normas jurídicas que regem a propriedade, o 
meio geográfico e as condições de uso da terra [...] as hierarquias 
sociais. Essa é a história agrária de que falamos: a história econô-
mica e social do mundo rural (1997, p. 170). 

Dessa forma, como campo de investigação, o diálogo que 
entendemos ser necessário estabelecer com a história agrá-
ria circunscreve, principalmente, três das “questões prévias” 
apresentadas por Maria Yedda Linhares: “as condições de 
acesso à terra”, “as hierarquias sociais” e “as normas jurídi-
cas” (1997, p. 165-184), por se considerar, e por nelas estarem 
suas especificidades históricas (e pelas possibilidades empí-
ricas das fontes judiciais), o potencial de identificar e ana-
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lisar as relações de força política e de poder. Na perspectiva 
de análise da terceira questão, encontram-se os estudos de 
Márcia Motta. Na obra Dicionário da terra, obra que reúne 
síntese de diversos historiadores de diversas regiões brasilei-
ras, Motta refere que: 

[...] são recentes os estudos em História Agrária que aliam suas 
reflexões às ilações sobre a história do direito. [...]. Até pouco 
tempo, os historiadores em geral analisavam a questão da pro-
priedade da terra como resultado da apropriação territorial, sem 
quase nada indagar sobre as formas de ocupação e concepção de 
direito em confronto, destacando a ocupação territorial enquanto 
um processo marcado por lutas (2005, p. 243).

Nessa perspectiva, também entendemos que o diálogo 
que se efetiva entre história política e história agrária é possí-
vel e necessário para a noção thompsoniana sobre domínio da 
lei, tanto na análise das contraditórias percepções a respeito 
das leis e do direito à terra pelos diferentes grupos sociais e 
em diferentes temporalidade, em que os sujeitos envolvidos 
nos conflitos buscavam e buscam consolidar ou alterar uma 
situação de posse, quanto “na interface da prática agrária 
com o poder político” (THOMPSON, 1998, p. 95), visando à 
racionalidade moderna capitalista. Assim, sintetizamos essas 
proposições com as inferências de Thompson sobre a relação 
entre razão legal e capitalismo, com sua afirmação de que 
“[...] ao se promover a questão do ‘desenvolvimento’ a uma 
razão legal, tornou-se possível efetuar o casamento entre ‘os 
termos da linguagem jurídica’ e os imperativos da economia 
de mercado capitalista” (1998, p. 115). Essas proposições são 
uma contribuição para a construção de uma alternativa con-
ceitual à compreensão dos conflitos agrários e fundiários bra-
sileiros em suas diversas temporalidades e espacialidades.

Dito isso, seguindo a linha de pensamento de Le Goff re-
ferenciada, a questão que se destaca refere-se a uma dinâmi-
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ca relação, concebida pela didática da história, como o sentido 
e a finalidade da historiografia, na proposição de obras, even-
tos, etc., constituírem-se em lugar de memória como forma 
de manutenção e reconhecimento de existência social de de-
terminados grupos culturais, que se unem por uma memória 
que lhes dá os laços identitários. Podemos pensar, ainda, que 
a produção historiográfica significa uma forma desse grupo 
social se imaginar e se perpetuar, ou seja, de projetar seu po-
der na linha do tempo.

Ao referenciar grupos sociais e político-culturais, enun-
ciam-se os seguimentos sociais envolvidos historicamente 
acerca da justiça pela propriedade da terra, como lugar de vi-
vência, portanto construído socialmente. E o jogo de poder, o 
conflito como imaginário, também estabelece fronteiras socio-
culturais quando são integrantes de uma rede de elaborações, 
estratégias de legitimação pela pretensa dominação do ima-
ginário coletivo. Para ilustrar essa afirmação, sobre as redes 
de elaboração, que podem constituir os jogos de poder pela 
definição de identidade e, portanto, de justiça, citamos a dis-
puta de terras entre agricultores e indígenas no norte do Rio 
Grande do Sul, Brasil, que ocorre há décadas e se apresenta 
como uma questão complexa e multifacetada que precisa de 
uma análise de suas diversas perspectivas históricas. Con-
vergindo para essa questão, no que se refere à história desses 
grupos, que representam a construção de espaços de memória 
ou de produção historiográfica e de mídia, colocamos o senti-
do de orientação à práxis social valendo-nos das palavras de 
Pollack, que, ao tratar do enquadramento da memória, afir-
ma que “[...] nenhum grupo social, nenhuma instituição, por 
mais estável e sólida que se possa parecer, tem sua perenida-
de assegurada. Sua memória, contudo, pode sobreviver a seu 
desaparecimento” (1989, p. 12).
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As palavras do autor nos conduzem à primeira síntese: 
as produções historiográficas representam criações na práxis 
existencial que asseguram a perpetuação da memória de gru-
pos sociais e instituições que lhes são precedentes e possuem 
a história incorporada – porque estão presos a elas pela vi-
vência ou pela tradição, enquadrando-as, assim, como forma 
de manter seus laços de identidade à reivindicação de seus 
direitos, ou seja, à justiça, e sua própria perpetuação, visto 
que determinados autores ou promotores políticos, por repre-
sentarem grupos sociais e instituições distintas das demais 
perante os conflitos agrários atuais, disputam memórias e, 
por meio delas, o controle do imaginário e da memória coleti-
va, consequentemente, das relações e posições na hierarquia 
de poder. No entanto, nesse jogo de poder pela manutenção 
de sua identidade, e até mesmo como estratégia de marketing 
político, pelo enquadramento de memórias frente às austeri-
dades históricas do presente, desconsidera-se o contexto que 
as promoveu e sustenta-se sobre um passado que não poten-
cializa mais o viver presente.

Com essa consideração, passamos a outro ponto sínte-
se: a memória que une um grupo cultural a outros, por eles 
enquadrado na práxis existencial, e desempenha a função 
de dar e garantir aos grupos sociais uma posição no mundo 
social pelo lugar de origem e reforço do sentimento de per-
tencimento dá origem aos laços de identidade. Porém, no re-
forço do sentimento de pertencimento, instaura-se um jogo 
de poder pela definição de mundo social, criando distinções e 
exclusões, pois o fazem a partir de seu imaginário, que con-
cebe o lugar de origem sob ideias e parâmetros unilaterais e 
tradicionais, que, por meio das estratégias de poder, impõem 
e constroem um imaginário social.
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Em relação à demarcação de terras mencionada, a ques-
tão atinge cerca de trinta municípios e 60.000 hectares do 
norte do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, o que pode sig-
nificar cerca de R$ 2 bilhões em indenizações. De um lado, 
a Federação dos Agricultores do Rio Grande do Sul (Fetag) 
afirma que seria uma reforma agrária às avessas, uma vez 
que muitas famílias teriam de deixar suas propriedades, nas 
quais já vivem há várias gerações, pois, no século XX, o gover-
no sul-rio-grandense estimulou a ocupação do norte do estado 
pelos imigrantes europeus. E, por outro, a Fundação Nacional 
do Índio (Funai) está lutando pela liberação das áreas, pois 
preocupa-se com a transparência nos laudos antropológicos e 
com a realização da justiça histórica para os índios (MARTI-
NELI, 2013).

Diante disso, com base no conceito de lugar de Cardoso 
(2007), em sua discussão sobre a construção do espaço, de-
fine-se lugar como: autoconstrução ao mesmo tempo concreta 
e simbólica do espaço; ideias mais ou menos materializadas 
que os habitantes têm de suas relações com seu território, 
com suas famílias e com os outros; ideia variável de acordo 
com a posição que os indivíduos e os grupos ocupam no siste-
ma social. Assim, o lugar caracteriza-se por garantir simul-
taneamente identidade, relações e história aos membros do 
grupo cuja cultura o constitui.

Entretanto, tomando o lugar como espaço construído 
historicamente na territorialidade e que garante identidade, 
relações e história aos indivíduos, contraditoriamente, tem-se 
o não lugar. Esse termo é utilizado para designar os espa-
ços que constituem o lugar dentro da territorialidade, mas 
que não se reconhecem pertencentes dela pelas relações eco-
nômicas, políticas e histórico-culturais (na discussão históri-
ca da propriedade da terra, situam-se o caboclo, o mestiço, o 
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posseiro, o agregado, o afrodescendente e, hoje, os sem-teto, 
sem-terra, etc.), ou seja, “não integra a si os lugares antro-
pológicos” (CARDOSO, 2007, p. 15) que o passado criou, que 
são especializados, delimitados, transformados em lugares de 
memória que funcionam como símbolos de alteridade do pas-
sado em relação ao mundo de hoje, não de sua integração ao 
presente.

Esse processo dinâmico deve ser a base da investigação 
histórica. Dessa forma, talvez, se possa pensar em construção 
de identidades e de justiças, no plural, nas diferenças e seme-
lhanças, nas rupturas, nas permanências e nas continuidades 
temporais, diante da crise da modernização, encontrando, en-
tão, orientações para a existência histórica. 

Assim, encerramos parte dessa reflexão com algumas 
questões: a propriedade da terra em disputa entre grupos 
indígenas e de agricultores reside, historicamente, em quê? 
Seria o contexto sociocultural o ponto de partida para encon-
trar-se uma resposta? De quem é o direito à terra? Afinal, sua 
posse é um direito de todos?

A questão do direito e da história 
na perspectiva da justiça sobre a 
propriedade

Ao estudar o Judiciário, é possível visualizar o poder do 
Estado, problematizar e investigar as ações do Poder Execu-
tivo na processualidade do tempo histórico, identificar seu 
poder sobre as forças econômicas, reorganizando e desenvol-
vendo o aparelho da produção econômica, dando condições à 
criação de uma nova estrutura, orientada e dirigida por fa-
tores superestruturais, por meio do Legislativo e do Judiciá-
rio, que lhe dá as condições de operacionalizar um projeto de 
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modernização, impulsionar, solicitar, punir e reprimir. Assim, 
o direito é uma ação política, civilizadora e modernizadora 
empreendida pela ação ético-política concreta dos homens, si-
tuada temporal e espacialmente.

Desse modo, o poder do direito entrecruza-se aos pode-
res Executivo e/ou Legislativo por intermédio do sistema al-
cançado pela prática do Judiciário para institucionalização 
de novas normas aos grupos sociais enraizados em costumes 
que se quer ultrapassar, nas temporalidades históricas. Como 
destaca Vilar:

Trata-se de considerar, diante de cada fenômeno oferecido à aná-
lise histórica, primeiro, o fenômeno como signo – é análise da es-
trutura, a análise na sincronia –, depois, o fenômeno como con-
sequência, como produto das próprias modificações da sociedade 
estudada, enfim, o fenômeno como fator, como causa, pois não há 
fenômeno histórico que, por sua vez, não se torne causa. Tenta-
remos, pois, examinar o direito como signo de uma sociedade, o 
direito como produto da história, enfim o direito como causa, seja 
porque tende a organizar, a estruturar inovações, seja porque ten-
de a congelar, as cristalizar relações sociais existentes e, por sua 
vez, permanências (2006, p. 27, grifos do autor).

Em relação a essas questões é que se encontra um ca-
bedal de temas e problemas da pesquisa histórica, entre os 
quais se situam nossas reflexões, ou seja, conceber o pensa-
mento e a prática de operacionalização do direito à compre-
ensão do processo de racionalidade moderna capitalista, en-
volvendo padrões de acumulação e a organização política do 
Estado, os fatos socioeconômicos fundamentais, constituindo-
-se em fértil campo de pesquisa e abrindo a possibilidade de 
novas fontes e chaves de leitura sob um referencial teórico e 
metodológico diverso. Portanto, o aparelho e o fato jurídico 
viabilizam a análise do funcionamento de uma sociedade em 
determinada temporalidade.

Da mesma forma, conclui-se que a história precisa ser 
interpretada e representada sob uma perspectiva plural. Não 
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pretendendo esgotar as discussões acerca do tema, trata-se 
aqui apenas de algumas possibilidades de aproximação da his-
tória e do direito para se pensar a justiça e a propriedade. Os 
exemplos apresentados, a seguir, são fruto dos esforços de pes-
quisadores que, buscando novos temas para suas pesquisas, 
apostam na interdisciplinaridade como recurso teórico e meto-
dológico, uma condição epistemológica e política fundamental 
ao conhecimento e, por que não, passível de orientação social.

a) Demarcação de terras na região Norte do Rio Grande do 
Sul, Brasil. Contextualizando o problema de pesquisa: um 
fenômeno de história imediata.

A disputa de terras entre agricultores e indígenas no 
norte do Rio Grande do Sul, a exemplo de diversos conflitos 
que ocorrem atualmente em todo o Brasil, ocorre já há déca-
das, sendo uma questão complexa e multifacetada. Portanto, 
faz-se necessária a análise de suas diversas perspectivas. Os 
pesquisadores que analisam esse tema apenas sob as pers-
pectivas das questões legais e jurídicas podem chegar à con-
clusão de que o processo de demarcação de terras é absoluta-
mente arbitrário, pois todos os participantes são interessados 
em garantir a demarcação, e há pouca preocupação com os 
impactos econômicos. Existe o argumento de que não é feita 
uma investigação das ações e das repercussões sociais sobre 
as populações que serão retiradas das áreas que serão desa-
propriadas. Além disso, uma vez que o processo venceu as 
etapas coordenadas pela Funai, a tendência é de que o Mi-
nistério da Justiça, responsável pelas etapas que antecedem 
a demarcação física da reserva, aprove os termos recomen-
dados no relatório antropológico do grupo técnico coordenado 
pela Funai. Isto praticamente assegura a homologação das 
áreas pela Presidência da República.
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Enquanto o processo de demarcações de terras no norte 
sul-rio-grandense está em tramitação jurídica, ocorre o con-
fronto social. Os sujeitos envolvidos mobilizam-se a ponto de 
agricultores permanecerem em vigília como forma de mostrar 
sua indignação diante da situação. Essa mobilização envolve 
bloqueio do acesso às fazendas, lojas de portas fechadas, ro-
dovias obstruídas, abaixo-assinados para cobrar a aprovação 
de uma emenda constitucional que designa ao Congresso a 
responsabilidade pela demarcação de novas áreas indígenas 
e de instauração de comissão parlamentar de inquérito para 
investigar ações da Funai. Até mesmo assassinatos são come-
tidos como reflexos dessa demarcação de terras, o que causa 
tensão e incerteza tanto nas cidades quanto no campo. 

A proposição não é resolver ou sintetizar os paradigmas 
filosóficos e históricos sobre justiça e propriedade, mas, sim, 
apontar possibilidades de interpretação daquilo que se traduz 
em grande conflito atual constituído historicamente: o direito 
à propriedade e sua correlação com a justiça, considerando 
que essas são as premissas que alicerçam atualmente os dis-
cursos referentes às demarcações de terras, às desapropria-
ções, etc. O fato é que as sociedades construídas pelo homem, 
como resultado do processo histórico de civilização, estabele-
ceram a legitimidade da desigualdade. A questão é conhecer 
e analisar o processo histórico dessas constituições de poder 
sobre a propriedade: estado e sociedade civil.

b) Conceitos e práticas referentes à propriedade da terra no 
processo de racionalidade moderna – constituem-se em 
exemplo do processo histórico constitutivo dos conflitos 
contemporâneos no que se refere à propriedade e à consti-
tuição do estado e da sociedade civil.1

1 Pesquisa realizada sobre a questão da terra na Primeira República Rio-grandense, com 
análise de 912 processos judiciais que tramitaram no período de 1890 a 1930, resultando 
na publicação: MACHADO, Ironita Policarpo. Entre justiça e lucro: Rio Grande do Sul 
1890–1930. Passo Fundo: UPF Editora, 2012.
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Na Primeira República Rio-grandense (1889-1930), o di-
reito à terra era perpassado de relações de poder tanto nas 
funções socioeconômica, política e jurídica quanto na visão 
e na prática constituídas historicamente dos sujeitos que a 
reivindicavam. Isso se evidencia por meio das contradições 
e das manifestações emergentes dos procedimentos do Poder 
Judiciário, que trazem ao campo de análise os sujeitos e as 
forças atuantes nos conflitos sintomáticos do processo de ra-
cionalização capitalista.

Os processos civis2 envolvendo diretamente a proprie-
dade da terra configuram-se, portanto, como demonstrativos 
do estado de tensão em que se vivia na Primeira Repúbli-
ca, do conjunto de regras, de atos e práticas que eram neces-
sárias para a aplicação do direito à terra pela intervenção e 
interpenetração3 da justiça, que tinha o poder de decidir as 
contendas do direito privado. Tomando as especificidades dos 
processos agregados na tipologia propriedade da terra, é pos-
sível caracterizar os conflitos e as controvérsias em torno do 
direito à terra. Nele, as correlações de forças e as relações de 
poderes constituíam-se em fator preponderante nos confron-
tos judiciais do período,4 bem como as concepções normativas 
do governo castilhista-borgista.

Nesse quadro, deu-se o estabelecimento de um elo en-
tre o público e o privado no processo de capitalização sul-rio-

2 Processos judiciais da Justiça Federal da Regional de Passo Fundo, RS, periódicos; laudos 
técnicos da Funai e documentos oficiais do judiciário. Gestão Documental da Justiça Federal 
do Rio Grande do Sul/Seção Passo Fundo AHR/UPF.

3 Interpenetração da justiça é aplicada aqui no sentido da frágil distinção entre direito público e 
direito privado no processo histórico brasileiro e sul-rio-grandense. Assim, a interpenetração 
da justiça configura-se como conceito para explicar o papel da justiça como estratégia/meio 
e agente da racionalização capitalista utilizada pelo partido-Estado e por frações de classe 
do Rio Grande do Sul nos trinta primeiros anos da república.

4 Fontes documentais: Arquivo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Arquivo 
Histórico Regional da Universidade de Passo Fundo – acervo do Judiciário, Arquivo Histórico 
da Casa de Cultura do Município de Soledade, Arquivo Público do Estado, Rio Grande do 
Sul. Disponível em: <http:www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.pnp>. Disponível em: <http://
pib.socioambiental.org./c/noticias/id>. 



Ironita Policarpo Machado

| 189 |

-grandense, na Primeira República, levando-se em conta que, 
de um lado, atuavam as Comissões de Terras e Colonização, 
subordinadas à Diretoria de Terras e Colonização que, por 
sua vez, afetavam a Secretaria dos Negócios das Obras Públi-
cas do Estado, determinando a centralização e o controle do 
poder; e de outro, as companhias particulares de colonização 
e empresas de iniciativa privada de infraestrutura e/ou explo-
ração e comercialização de recursos naturais.

As práticas das companhias analisadas a partir dos pro-
cessos judiciais demonstram o grande interesse na valoriza-
ção de seus empreendimentos por meio da incorporação de 
bens, usos e serviços. A compra de grandes áreas de terras 
para loteamento e colonização pelos capitalistas revela a pre-
ocupação no direcionamento dos recursos para um setor com 
lucratividade garantida em longo prazo. De outro modo, as 
mínimas exigências regulamentadas pelos poderes público 
e judicial para os novos empreendimentos indicam a ampla 
liberdade de ação dos promotores fundiários, que, coinciden-
temente, ocupavam importantes cargos públicos, da mesma 
forma que os operadores de direito, que, em sua maioria, pro-
cediam de acordo com os seus interesses, dos poderes locais, 
de seus aliados políticos e também da oposição pela moderni-
zação, uma vez que a maioria deles ocupava cargos munici-
pais e era filiada ao Partido Republicano Rio-grandense. As-
sim, eles encontravam uma forma de conciliação local com a 
oposição para o apoio ao governo do estado.

Dessa forma, podemos afirmar que, a partir da última 
década do século XIX, a figura do proprietário fundiário co-
meça a se associar e/ou ceder lugar às companhias de lote-
amento, criadas especificamente para atuar no mercado de 
terras e no ideário da modernização das lideranças locais e do 
estado por meio da expansão demográfica e da produção agrí-
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cola da região, pois com elas chegavam, consequentemente, 
infraestrutura, vias de transporte e desenvolvimento urbano. 
Na realidade, é a nova ordem econômica emergente no país 
que exige esses melhoramentos. Assim, os escassos recursos 
disponíveis são canalizados para o centro da cidade – muitas 
foram as emancipações de distritos nesse período – e para 
aquelas áreas em que o grande capital começava a ser loca-
do. Entretanto, com relação às lideranças locais, destacamos 
que as neutralizações das oposições, principalmente por inte-
resses econômicos, deram-se pelas barganhas, ou seja, a per-
manência negociada com as lideranças políticas e econômicas 
locais, também, buscando incorporar os novos segmentos da 
sociedade civil, se não pela participação política, pela coerção, 
pela repressão, pelo consenso via o apoio nas transações eco-
nômicas em torno da terra que chegavam aos juízos distritais 
e de comarca.

Em síntese, o processo de racionalização capitalista 
apresenta uma conjuntura, nas primeiras décadas do século 
XX, em que ocorre a culminância da aplicação das normas e 
das políticas públicas fundiárias, decretadas e sancionadas 
em sua maioria na década de 1900,5 marcada pelo término 
da imigração subsidiada e pela escassez de terras destinadas 
à ocupação e pelos processos judiciais no norte sul-rio-gran-
dense. Assim, refletido nos conflitos e nas contradições das 
mudanças provocadas pela busca de modernização por meio 
de iniciativas políticas oficiais e particulares, das relações so-
cioeconômicas e das normas para libertar o impulso econômi-
co dos entraves da política econômica tradicional, consequen-
temente, não de mentalidade e de práticas da maioria dos 

5 Com o Código Civil brasileiro, sancionado em 1916, e com o Decreto nº 3.004, de 1922, 
é dado novo regulamento às terras públicas e seu povoamento, ambas legislações trazem 
alterações à lei vigente, mas nenhuma mudança substancial sobre a questão da posse e 
da propriedade da terra. 
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sujeitos que constituíam a comunidade rural, da concepção 
de direito à terra e da prática do Judiciário do estado do Rio 
Grande do Sul.

Dito isso, com o propósito de compreender o Judiciário e 
o papel da terra no processo de capitalização no Rio Grande 
do Sul, é necessário ampliar a compreensão da questão da 
terra e das forças atuantes para a constituição do estado para 
além da perspectiva da legislação agrária, dos projetos pú-
blicos e privados de colonização, da organização administra-
tiva. É necessário também considerar que, assim como a lei, 
os princípios das doutrinas sobre a questão da propriedade, 
o pensamento e as práticas jurídicas, o costume, e os lugares 
de conflitos, diante dos imperativos capitalistas emergentes, 
foram evidenciando a luta intraclasse e de frações de classe, 
pela concepção que cada uma tinha em relação à sua posição 
e determinação sobre a posse de terra constituída historica-
mente. Portanto, a ocupação capitalista implica a incorpora-
ção de novas terras, novos sujeitos e novas relações ao modo 
de produção por meio da apropriação da terra para obtenção 
de renda e lucro, com expropriação dos primeiros ocupantes, 
dos colonos e dos trabalhadores, sobrepondo-se, assim, o inte-
resse acumulativo às necessidades de sobrevivência das pes-
soas.

Enfim, o governo do estado do Rio Grande do Sul gestou 
o desenvolvimento da racionalidade moderna capitalista e do 
próprio Estado, entre diversos projetos e práticas políticas 
autoritárias, por intermédio do Poder Judiciário, mas só o fez 
porque pré-existiam condições objetivas e subjetivas, como as 
condições e os interesses intrínsecos de sujeitos da comuni-
dade rural e extrínsecos a ela, sob a influência de sujeitos e 
práticas externas àquele grupo de convivência. Portanto, se a 
propriedade privada fundamenta o surgimento da sociedade 
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civil, que aparece justamente para defendê-la, não parece ló-
gico que a maioria dos homens, sem propriedade, pactuasse 
com uma minoria. Dessa forma, a igualdade estabelecida pelo 
contrato, tão cara ao liberalismo, é uma falácia, pois atrás do 
direito de todos a tudo – a forma ideal da legitimidade da pro-
priedade – esconde-se o privilégio da minoria a tudo – a forma 
real da legitimação da propriedade.

c) Luta pela terra, poder judiciário e movimentos sociais: fru-
to de uma fase de racionalidade capitalista.

O processo histórico de luta pela terra é estudado por 
diversos autores, com diferentes enfoques. Isso porque reco-
nhece-se a importância dessa temática para a compreensão 
da sociedade brasileira como um todo e, também, a importân-
cia dos movimentos sociais do campo na história. Assim, com 
a síntese desta pesquisa pretende-se exemplificar a questão 
da propriedade e a igualdade estabelecida pelo contrato e as 
contradições entre igualdade e legitimidade diante da racio-
nalidade capitalista.

Trata-se da análise específica de dois momentos históri-
cos. O primeiro momento, década de 1950, é quando surgem 
as Ligas Camponesas no Estado da Paraíba (Brasil), e será 
trabalhado a partir do texto Territórios de confronto: uma 
história da luta pela terra nas Ligas Camponesas, escrito por 
Maria do Socorro Rangel (2006, p. 457-501). Já o segundo mo-
mento tratará da década de 1970, e será avaliado o surgimento 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em 
Santa Catarina (2008). Para compreender com profundidade 
o surgimento de um movimento social, sempre é muito impor-
tante reconhecer o contexto em que ele surge e se desenvolve. 
Assim, tratar-se-á de dois momentos distintos e também de 
locais com características socioeconômicas diferentes.
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O surgimento das Ligas Camponesas ocorreu na década 
de 1950, período em que o Brasil é governado por Eurico Gas-
par Dutra. Esse movimento social desenvolve-se em diversas 
regiões do Nordeste do Brasil, mas o texto aqui usado trata 
da Zona da Mata, do estado da Paraíba. Tal região caracte-
rizava-se pelas grandes propriedades, tendo desenvolvido 
os mais ricos latifúndios daquele estado. A população pobre 
da Zona da Mata paraibana sobrevivia trabalhando para os 
grandes latifundiários, organizando-se em duas modalida-
des de trabalho: foreiros e moradores de condição. O foreiro 
era um agricultor que recebia um pequeno lote de terra para 
plantar, tirando dele sua subsistência e pagando um foro para 
o proprietário da terra. Além disso, havia dias de “cambão”, 
que era quando o pequeno agricultor trabalhava para o lati-
fundiário.

Apesar das obrigações para com o proprietário da terra, 
ser morador foreiro era algo bem visto pelos pequenos agri-
cultores, já que sentiam certa autonomia, podendo decidir o 
que e quando plantar. Apesar de não serem proprietários da 
terra, a posse que detinham de seu lote gerava um sentimen-
to de tranquilidade aos pequenos agricultores, mesmo porque 
muitos deles haviam passado pelos engenhos de açúcar, nos 
quais o trabalho era totalmente controlado. Já os moradores 
de condição recebiam um pequeno lote em torno de sua casa, 
no qual podiam plantar mandioca, mas, em troca, precisa-
vam trabalhar de quatro a cinco dias por semana na cana-de-
-açúcar. O morador de condição tinha menos liberdade e mais 
obrigações, definindo seu lugar social abaixo dos moradores 
foreiros.

O contexto do segundo momento histórico é diferente do 
primeiro, em virtude do processo de ocupação da terra de-
senvolvido no estado de Santa Catarina, principalmente na 
região Oeste. Essa foi a última área catarinense a ser coloni-
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zada e tinha características distintas das demais regiões. O 
oeste de Santa Catarina era considerado praticamente des-
povoado, pois os indígenas e caboclos, pelos modos de vida 
diferentes, por não produzir excedentes para comercialização 
e não ter títulos de propriedade, eram desconsiderados pelas 
autoridades (RENK, 2004, p. 2). Preocupado com a ocupação 
desse espaço, o governo organizou um processo de colonização 
baseado em companhias colonizadoras, que eram empresas 
que traziam famílias de pequenos agricultores, principalmen-
te do Rio Grande do Sul, para morar nas terras e organizar 
pequenas propriedades. Com a ocupação do território consti-
tuído, as propriedades organizaram-se sob um modelo mini-
fundista de estrutura agrária. 

Entretanto, as duas realidades descritas sofreram mu-
danças profundas. No caso da Zona da Mata paraibana, a ins-
talação de usinas de cana-de-açúcar mudou a forma de vida 
na zona rural. Essa expansão da indústria do açúcar 

[...] coincide com o zênite de um ciclo de expansão da lavoura ca-
navieira que havia sido inaugurada com a crise do açúcar no mer-
cado europeu no pós-guerra e que, nas décadas seguintes contou 
com um componente interno decisivo: os projetos de desenvolvi-
mento regional [...] (RANGEL, 2006, p. 464).

A partir dos projetos de desenvolvimento regional pos-
tos em prática na década de 1950, os grandes proprietários 
de terra passaram a usar as suas terras para produzir a 
cana, que seria então vendida para as usinas. Com isso, os 
pequenos agricultores tiveram sua vida afetada por inúmeras 
ações, que culminaram na volta de um trabalho plenamente 
dominado pelo dono das terras. A mudança no modo de vida e 
na forma de trabalho foi bastante brusca para os agricultores 
paraibanos e trouxe consigo diversas consequências sobre as 
quais se falará posteriormente. 

Um processo de mudança também aconteceu no caso do 
oeste catarinense, porém, como algo positivo para os peque-
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nos agricultores. O que aconteceu foi a implantação de um 
sistema integrado de produção. Com o incentivo do governo 
do estado, grandes empreendimentos agroindustriais foram 
implantados na região, destacando-se as empresas Perdigão, 
Sadia e Aurora. Com o intuito de promover o desenvolvi-
mento da região, que venderia o produto já industrializado, 
tais empresas organizaram o sistema de produção de inte-
gração. Todavia, esse processo de modernização, que poderia 
ter trazido impactos positivos para o dia a dia do agricultor, 
possibilitando novas formas de atuação e geração de renda, 
exigiu altos níveis de produção, o que não pode ser alcança-
do pelo pequeno produtor. O grande impacto dessa nova for-
ma de produzir e comercializar foi que o pequeno agricultor, 
mesmo sendo proprietário de terras e dos meios de produção, 
passou a seguir normas do sistema de integração. Com isso, o 
pequeno produtor se viu preso às orientações e exigências da 
grande empresa para a qual produz. 

As consequências dos dois processos de mudança, em 
ambos os contextos históricos, foram bastante problemáticas 
para o campo. Começando pelo próprio acesso à terra, já que 
as mudanças descritas pelos moradores foreiros expõem, com 
clareza, um progressivo estreitamento das margens – já mui-
to estreitas – que delimitavam o acesso à terra nesse campo 
de forças que eram as usinas e os engenhos. Essas mudanças, 
nos dois casos descritos, acabam gerando uma reação por par-
te dos pequenos agricultores. Embora muitos sujeitos sociais 
envolvidos nesse processo não tivessem consciência do pro-
cesso de proletarização pelo qual passavam, reagiam e busca-
vam alternativas para a sobrevivência. 

Embora não compreendessem plenamente o processo de 
capitalização do campo que acontecia, muitos pequenos agri-
cultores buscaram reagir às interferências em seu modo de 
vida. Contudo, no caso da Paraíba, os sujeitos viam-se cons-
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tantemente ameaçados pela “prerrogativa legal da proprieda-
de, que garantia ao dono da terra, como estabelecido no Códi-
go Civil, o direito de usar, gozar e livremente dispor de seus 
bens” (RANGEL, 2006, p. 461). Apesar de as leis terem sido 
feitas a partir das bases econômicas capitalistas, o que fazia 
com que a livre concorrência e a propriedade privada fossem 
privilegiadas, os camponeses não se intimidaram. Segundo 
Rangel (2006, p. 468), os camponeses paraibanos reagiram, 
articulando redes de solidariedade quando as tensões se des-
dobravam em violências, como agressões físicas, destruição 
de roçados e/ou de casas e expulsões. 

Para superar as dificuldades encontradas na busca de 
soluções judiciais, os camponeses organizam o movimento so-
cial chamado Ligas Camponesas. Essas ligas nada mais eram 
do que a condensação das lutas pela terra que estavam acon-
tecendo em toda a região, e representavam a transformação 
do desejo de terra em ações visando à garantia desse direito.

Já no caso catarinense, a reação dos camponeses tam-
bém se voltou para a criação do movimento social, no caso o 
MST. É interessante reconhecer que, devido à característica 
da região ser a menos desenvolvida economicamente no esta-
do catarinense, os órgãos judiciais não estavam próximos aos 
camponeses. Esse distanciamento facilitava a manipulação 
da população mais pobre, que tinha, inclusive, dificuldades 
de reconhecer os seus direitos e as leis que os amparavam. 
Reféns de um novo modelo de produção que acabou por ex-
pulsá-los do campo, os trabalhadores rurais criaram o que 
viria a ser o maior movimento social da América Latina. O 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra tinha como 
metodologia a ocupação como forma de pressionar o governo a 
posicionar-se diante dos conflitos. O Poder Judiciário não era 
acionado pelo movimento social, reforçando a ideia de que o 
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direito ou as instâncias jurídicas eram destinados às pessoas 
da classe alta.

O papel desempenhado pelo Judiciário na luta pela ter-
ra no Brasil varia muito, de acordo com o momento histórico, 
o lugar histórico em que a luta acontecia e o olhar de quem 
produz a análise. Assim sendo, reconhece-se que é necessário 
avançar na pesquisa sobre essa questão, a exemplo dos estu-
dos das Ligas Camponesas na Paraíba e do MST em Santa 
Catarina, no que se refere às ordens jurídicas, pois, seguin-
do o pensamento de Bobbio (2003), o desafio na atualidade 
não é justificar a existência dos direitos naturais, mas, sim, 
protegê-los mediante a positivação, sendo esse um problema 
político-jurídico e não ético-moral. Logo, como resultado de 
conquistas históricas, é necessário tornar esses direitos posi-
tivos dotados de eficácia.

Para não encerrar as reflexões

Até mesmo para os mais céticos e seguidores da posição 
metodológica da objetividade/neutralidade do conhecimen-
to histórico, é inegável o poder que a história detém sobre a 
orientação social da sociedade atual, principalmente, quando 
se trata de ordenações econômicas e jurídicas sobre a proprie-
dade da terra.

Com as reflexões expostas neste texto, exemplificadas 
nas problemáticas do direito à propriedade da terra, é percep-
tível o poder da função do conhecimento histórico, ou seja, a 
relevância prática do conhecimento histórico às orientações 
na experiência cotidiana, sobretudo na formação de identi-
dade histórica e antídoto ao esquecimento social. Aqui, ficam 
os questionamentos: como compreender uma problemática 
constituída no pretérito e que ainda permanece no presente? 
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Quantos tempos históricos entrecruzados têm-se neste preté-
rito e presente? 

Portanto, na gênese da questão da terra, nos tratados 
de doutrinas, nas normas, nos códigos escritos e nos litígios 
judiciais, encontra-se a questão da posse e da propriedade da 
terra. Compreendê-la é fazer um olhar retrospectivo sobre o 
processo de ocupação e colonização brasileira e suas regio-
nalidades. Tarefa já realizada por muitos estudos recortados 
sob diversas problemáticas e fontes. Entretanto, tomando-se 
o pressuposto de que, no processo de racionalização capita-
lista, em função das relações de implicações temporais entre 
liberalismo e democracia, justiça e igualdade, em uma socie-
dade desigual, configuram-se dois níveis de realidade: um das 
normas e outro da experiência histórica, é necessário olhar 
o problema por outro ângulo, ou seja, os conflitos atuais, as 
políticas socioeconômicas e as medidas legislativas e jurídicas 
nos indicam que a questão social não foi considerada pelos 
governos em sua realidade existencial, e os conflitos sociais e 
os litígios judiciais são a prova desse fato.
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Região, espaço público e 
relações de poder: perspectivas 
para uma soberania popular 
procedimentalizada

Janaína Rigo Santin  
Marcio Renan Hamel

Considerações iniciais

No sentido da busca de um novo paradigma jurídico con-
temporâneo, a filosofia jurídica e política do pensador 
alemão Jürgen Habermas contribui em um duplo as-

pecto: o primeiro diz respeito à realocação do direito moderno 
com certa desvinculação das teorias hermenêuticas de orien-
tações substancialistas e aquelas provenientes de um dirigis-
mo constitucional hermenêutico (via filosofias de Heidegger 
e Gadamer), bem como das teses substancialistas de defesa 
única da materialidade dos direitos fundamentais (STRECK, 
2004a, 2004b; CAPPELLETI; GARTH, 1988; DWORKIN, 
2003, 2011). O segundo, refere-se ao resgate do potencial 
emancipatório, que desde Marx parece estar desorientado e, 
ao mesmo tempo, esquecido pelas posturas liberais, conserva-
doras e igualitárias, pois seu conceito de pessoa é incompatí-
vel com a igualdade e o reconhecimento, onde, então, emanci-
pação aparece como ampliação das esferas sociais submetidas 
à racionalidade comunicativa. 
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Como consequência, a teoria jurídica e política de Ha-
bermas tem implícita uma teoria da sociedade, pois reconfi-
gura as relações sociais ante a defesa do uso público de uma 
razão comunicativa, em que o agir é orientado pelo enten-
dimento. Para o autor, o direito moderno necessita de uma 
justificação moral, sustentando sua teoria pela ideia de um 
Estado Constitucional Democrático, não renunciando, em 
momento algum, ao seu programa emancipatório, mantendo 
acesa uma influência marxiana antiga em sua obra, assim 
como em todos os pensadores da teoria crítica. A manutenção 
do potencial emancipatório humano é de suma importância 
na filosofia habermasiana, uma vez que tal intuito é definidor 
no empreendimento do autor em prol da sustentação de uma 
teoria da sociedade. 

Para tal objetivo, a filosofia habermasiana deve reco-
nhecer que o exercício comunicativo convive com uma estru-
tura não comunicativa impenetrável, moldada pela raciona-
lidade sistêmica. Dessa forma, se no quadro da teoria da 
ação comunicativa, o modelo da sociedade em dois níveis 
era pensado segundo a metáfora do “sitiamento”, a relação 
entre sistema e mundo da vida será pensada, no quadro 
de Direito e democracia, segundo a metáfora das “eclusas”  
(NOBRE, 1991, p. 389). 

O ponto de partida, então, de Direito e democracia, é a 
situação existente de uma sociedade profanada, na qual as 
ordens normativas têm de ser mantidas sem garantias meta-
sociais, ao passo que as certezas do mundo da vida, já plurali-
zadas e paulatinamente diferenciadas, não fornecessem uma 
compensação para tal déficit. Dessa forma, o fardo da inte-
gração social transfere-se cada vez mais para as realizações 
de entendimento de atores, aos quais facticidade e validade 
são incompatíveis, pelo menos ao nível externo aos domínios 
da tradição e do costume (HABERMAS, 1997a, p. 45). Com 
isso, presente a peculiaridade do direito, mediador capaz de 
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estabilizar essa incompatibilidade, que deve ser reconstruído 
em uma relação complementar com a moral.

Habermas deixa claro que em seu interesse pela teoria 
jurídica estão as questões de uma teoria da sociedade. O mo-
delo desenvolvido por Habermas, de uma democracia proce-
dimental é, segundo aponta, incompatível com o conceito de 
sociedade centrada no Estado, pois, a partir de tal momento, 
a sociedade civil também irá exercer um papel fundamental 
no sistema político. Para a (re)construção tanto do direito 
quanto da democracia, Habermas novamente volta-se para 
o seu empreendimento filosófico da razão comunicativa, pois: 

[...] na teoria do discurso, o desabrochar da política deliberativa 
não depende de uma cidadania capaz de agir coletivamente e sim, 
da institucionalização dos correspondentes processos e pressu-
postos comunicacionais, como também do jogo entre deliberações 
institucionalizadas e opiniões públicas que se formaram de modo 
informal. A procedimentalização da soberania popular e a ligação 
do sistema político às redes periféricas da esfera pública política 
implicam a imagem de uma sociedade descentrada (1997b, p. 21). 

A teoria do discurso conta com a história e a política, de 
um lado, e com o direito, de outro. Por esse motivo, entende-se 
que a proposta de uma democracia procedimental por meio de 
uma política deliberativa não pode ser articulada sem a plena 
participação do direito moderno, que exercerá um importante 
papel de mediador para a institucionalização de procedimen-
tos democráticos.

O esgotamento do que Habermas chamou de “energias 
utópicas” e a dominação do espaço público pelo mercado e pelo 
poder são razões que levaram o filósofo alemão a (re)discutir 
a democracia em suas vertentes liberal e republicana, opon-
do-lhe um terceiro modelo de democracia. O ponto central de 
Direito e democracia é a complementaridade entre autonomia 
privada e autonomia pública, que é discutido há séculos pela 
teoria da democracia. Habermas busca vencer duas teorias da 
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democracia: uma idealizada pela concepção liberal (Locke), 
outra idealizada pela interpretação republicana (Rousseau).6

A necessidade de uma política deliberativa passa, pri-
meiramente, pelo necessário nexo interno entre Estado de di-
reito e democracia bem como por uma relação complementar 
entre direito e moral, já abordada, em que Habermas vê o 
direito como meio organizador da dominação política, requi-
sito necessário para a consecução de objetivos e programas 
políticos. A teoria do discurso assimila elementos de ambos 
os lados (liberais e republicanos), integrando-os no conceito 
de um procedimento de deliberação e tomada de decisão, com 
o que Habermas começa a dar forma ao seu conceito e à sua 
proposição da teoria da política deliberativa. Habermas faz a 
introdução do princípio do discurso no contexto político, pas-
sando a caracterizar o modo discursivo de deliberar, de ma-
neira que “só pode ser tido como legítimo aquilo em torno do 
qual os participantes da deliberação livre podem unir-se por 
si mesmos, sem depender de ninguém – portanto, aquilo que 
encontra o assentimento fundamentado de todos, sob as con-
dições de um discurso racional” (1997b, p. 162). 

Com a encarnação institucional do direito no princípio 
do discurso (D), Habermas passa a apontar para a necessida-
de da existência de procedimentos democráticos de participa-
ção política como forma de legitimação do direito bem como 
de reconhecimento e inclusão de minorias. A concepção de 
democracia procedimental o filósofo alemão intitula “política 
deliberativa”, esclarecendo que a criação legítima do direito 

6 De acordo com Rchlitz, “[...] liberalismo e republicanismo são, todavia, ambos prisioneiros 
de uma filosofia do sujeito: o primeiro parte do indivíduo, o segundo da comunidade étnica 
para definir um certo número de regras. A essas duas concepções – uma que defende em 
primeiro lugar os direitos subjetivos, outra que defende uma ordem jurídica objetiva – Habermas 
opõe um terceiro modelo: o do sistema dos direitos. Baseia-se nos processos intersubjetivos 
pelos quais os cidadãos outorgam-se reciprocamente direitos e deveres, antes de delegar a 
responsabilidade por ambos ao Estado e às instituições judiciárias” (2005, p. 164). 
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depende de processos e pressupostos de comunicação, me-
diante uma figura procedimental.

De acordo com Vallespín, em Direito e democracia, “[...] 
seguem vivos os impulsos emancipatórios derivados do proje-
to da teoria do discurso e o correspondente compromisso com 
uma concepção radical de democracia, que aqui encontra, 
ademais, sua defesa mais elaborada” (VALLESPÍN, 1997,  
p. 201). Habermas busca solucionar um problema antigo da 
teoria política que é a reconciliação entre autonomia privada 
e autonomia pública, em que o direito irá exercer a função 
central de levar a cabo essa função integrativa nas sociedades 
complexas. Tanto o liberalismo quanto o comunitarismo não 
conseguem apontar uma proposta para a equalização entre 
soberania popular e direitos humanos, enquanto que a prag-
mática universal aparece como uma terceira via possível nes-
se debate. 

A partir da proposta de uma política deliberativa, Ha-
bermas defende uma reconfiguração da classificação dos di-
reitos humanos, em que expõe como necessidade de iguais 
liberdades subjetivas a garantia do direito de comunicação e 
de participação política aos cidadãos. 

Dessa forma, os direitos humanos em sociedades mul-
ticulturais e complexas podem ser materializados por meio 
de procedimentos deliberativos. A democracia deliberativa 
tem capacidade para solucionar os problemas sociais, uma 
vez que possibilita aos cidadãos a deliberação acerca de seus 
problemas e demandas na esfera pública, podendo direcionar, 
também, a própria administração pública à resolução das 
questões propostas por meio de procedimentos deliberativos.

A partir daí, Habermas desenvolve uma análise sobre 
as categorias de “espaço público” e “esfera pública”, funda-
mentais para o aspecto deliberativo da teoria do discurso, 
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entendendo ser possível explicar a cooriginalidade da demo-
cracia e do estado de direito por meio da teoria do discurso, 
na qual a discussão democrática é reintroduzida mediante 
um aspecto participativo e social, em que todos os cidadãos 
devem ter oportunidade de expressão. Se a questão abordada 
da atual sociedade contemporânea refere-se ao multicultura-
lismo, quanto ao respeito aos direitos humanos e à inclusão 
social de minorias, o filósofo e sociólogo alemão advoga por 
uma política de reconhecimento dos indivíduos pertencentes 
a esses grupos culturais no marco comum de uma democracia 
deliberativa. É objetivo de Habermas o estabelecimento de 
direitos coletivos para assegurar as pretensões de reconhe-
cimento das identidades coletivas bem como as demandas de 
igualdade formadas pela referidas minorias culturais.

Espaço público

Os espaços públicos são espaços autônomos nos quais 
se desenvolvem a ação comunicativa, a reflexão e a discur-
sividade, produzindo significações e identidades, com vistas 
à formulação de propostas que serão, posteriormente, apre-
sentadas na instância institucionalizada da esfera pública. 
Segundo Touraine:

[...] a cultura democrática não pode existir sem uma reconstrução 
do espaço público e sem um retorno ao debate político. [...] Ora, a 
democracia só existe quando o maior número possível de pessoas 
tem vontade de exercer o poder, pelo menos indiretamente, de se 
fazer ouvir e ser parte integrante das decisões que afetam suas 
vidas (1996, p. 208). 

É preciso, portanto, enfocar a interdependência que deve 
existir entre vida privada e vida pública, aproximando os ci-
dadãos dos espaços públicos, reconhecendo-se mutuamente 
como sujeitos e respeitando a pluralidade social. 
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Teixeira (2001, p. 47-48) apresenta duas dificuldades 
para o equacionamento dos espaços públicos: a) dificuldades 
de coordenação dos diversos espaços públicos para a forma-
ção de conclusões capazes de influenciar as esferas sistêmicas 
(Estado e mercado) dentro do universo de discussão da esfera 
pública, questionando-se como se dará a construção de um 
interesse comum e geral em sociedades plurais e altamente 
complexas; b) dificuldades de articulação dessas instâncias 
características da sociedade civil com as instituições governa-
mentais. Para a primeira dificuldade, busca-se desenvolver 
uma maior articulação em âmbito interno da sociedade civil. 
Nesse sentido, por meio da teoria do discurso, deve-se buscar 
chegar a um consenso mínimo sobre as necessidades primor-
diais daquela comunidade. Mas, conforme aponta Touraine, 
a busca do consenso não poderá abafar o pluralismo cultural, 
tendo em vista que: 

[...] uma sociedade nacional culturalmente homogênea é, por defi-
nição, antidemocrática. [...] Da mesma forma que a liberdade dos 
antigos se baseava na igualdade dos cidadãos, assim também a 
liberdade dos modernos está baseada na diversidade social e cul-
tura dos membros da sociedade nacional ou local (1996, p. 165). 

Dessa forma, Touraine alerta sobre o risco da existên-
cia do uso de recursos de poder dentro dos espaços públicos, 
que são permeados de tensões e conflitos, mobilizações e lutas 
internas, constantemente ameaçadas pelos poderes que es-
tão acima dele. Assim, poderá haver a obtenção de consensos 
mediante a manipulação da opinião pública, caracterizando-
-se por um totalitarismo camuflado de democracia, o que é 
eminentemente perigoso, eis que subliminar. Assim, para o 
autor, o “[...] sujeito político deve ser concebido, simultanea-
mente, como alguém submetido a relações de dominação e 
poder, defensor de seus interesses ao mesmo tempo que cida-
dão, e força de resistência ao controle não só da consciência 
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comunitária, mas também dos grupos dirigentes” (Touraine, 
1996, p. 169). 

Nesse sentido, como resposta aos questionamentos a res-
peito do risco de totalitarismo advindo do consenso, é primor-
dial ressaltar a adoção da teoria do discurso formulada por 
Habermas.7 A superação dos dissensos originados nos espaços 
públicos e não resolvidos pela ação comunicativa será atingi-
da pela teoria do discurso. Trata-se de dois tipos de dissensos: 
a) conflitos individuais inconciliáveis e b) conflitos interpes-
soais contra a persecução de objetivos coletivos. No primeiro 
caso, busca-se resolver o conflito consensualmente, por meio 
da análise dos valores em jogo. No segundo caso, questiona-se 
sobre os tipos de objetivos a serem atingidos e qual o caminho 
a ser tomado. Resolve-se, então, o problema, a partir de uma 
compensação de interesses ou então de um compromisso, nor-
malmente obtido por meio de indenizações por desvantagens 
sofridas. Importante ressaltar que tais soluções implicam a 
existência de mediadores, que promovem as mediações den-
tro do espaço público. Assim, a prática do entendimento dis-
tingue-se da prática da negociação pela finalidade obtida: no 
primeiro caso, a resolução se dá pelo consenso; no segundo 
caso, pelo pacto (HABERMAS, 1997a, p. 176-179). 

Assim, da soma das necessidades comunicativamente 
mediadas haverá a formação da opinião pública, que, conver-
tida em poder comunicativo por procedimentos democráticos, 
poderá dirigir o uso do poder administrativo no atendimento 
das necessidades dos indivíduos (HABERMAS, 1997b, p. 23). 

Quanto às barreiras e às estruturas de poder que pos-
sam surgir no interior da esfera pública, apontadas por Tou-

7 Para Habermas (1997a, p. 145-147), somente serão válidas leis e atos administrativos 
capazes de encontrar o assentimento de todos os parceiros, em um processo jurídico 
decisório discursivo, com o reconhecimento mútuo dos participantes do discurso como 
membros iguais e livres de uma associação estabelecida livremente, garantida em seus 
pressupostos comunicativos. 
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raine e também observadas por Habermas, sua superação 
dar-se-á a partir de uma maior conscientização da cidadania, 
que passe a assumir a sua importância pessoal como membro 
leal de uma comunidade, introduzindo-se na esfera pública. 
De modo que:

[...] para que o processo democrático de estabelecimento do direito 
tenha êxito, é necessário que os cidadãos utilizem seus direitos 
de comunicação e de participação num sentido orientado também 
para o bem comum, o qual pode ser proposto politicamente, porém 
não imposto juridicamente. [...] Para que o direito mantenha sua 
legitimidade, é necessário que os cidadãos troquem seu papel de 
sujeitos privados do direito e assumam a perspectiva de partici-
pantes em processos de entendimento que versam sobre as regras 
de sua convivência. Nesta medida, o Estado democrático de direi-
to depende de motivos de uma população acostumada à liberda-
de, os quais não são atingidos pelas intromissões do direito e da 
administração. Isso explica por que, no paradigma procedimen-
talista do direito, as estruturas de uma sociedade civil viva e de 
uma esfera pública política não contaminada pelo poder têm que 
carregar uma boa parte das expectativas normativas, principal-
mente o fardo da gênese democrática do direito, que se pretende 
normativa (HABERMAS, 1997b, p. 323-324, grifo do autor). 

Para a segunda dificuldade apresentada por Teixeira, 
que será solucionada em nível de esfera pública, tratada a 
seguir, é preciso ressaltar que a sociedade civil não irá se so-
brepor ao Estado, mas exercerá uma pressão sobre as insti-
tuições estatais a fim de que elas, ao definir suas políticas 
públicas, respeitem as necessidades do conjunto da socieda-
de.8 Deve-se, portanto, criar organizações autônomas perten-
centes à esfera pública, capazes de mediar as relações entre 
Estado e sociedade civil, o que será dado na esfera pública a 
partir de uma política deliberativa. 

8 Trata-se de aliar a democracia representativa com a democracia participativa, sem que uma 
subtraia a outra, mas que atuem de forma compartilhada, em que o “[...] espaço público é 
auxiliar poderoso na construção dos sistemas participativos da democracia direta” (BONA-
VIDES, 2001, p. 278).
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Esfera pública

A categoria esfera pública passou a ter maior importân-
cia dentro da teoria democrática a partir do século XX. Con-
forme conceitua Gohn, é caracterizada por um espaço público 
que desenvolve, privilegia e possibilita a: 

interação entre os grupos organizados da sociedade, originários 
das mais diversas entidades, organizações, associações, movi-
mentos sociais, etc. A natureza dessa esfera é essencialmente po-
lítica argumentativa. É um espaço para debate, face a face, dos 
problemas coletivos da sociedade, diferenciado do debate no espa-
ço estatal propriamente dito (2001, p. 36).

Acompanhando esse pensamento, Teixeira define a es-
fera pública como “estruturas mistas, em que se verifica a 
presença da sociedade civil, mas de modo vinculado ao Esta-
do, por sua criação, composição e manutenção ou estruturas 
comunicacionais generalizadas, como a mídia” (2001, p. 46). 
Dessa forma, o autor faz importante distinção entre espaço 
público e esfera pública, sendo que aquele é precursor dessa, 
que passa a ser uma instância mediadora entre Estado e so-
ciedade civil, cidadãos e poder político-administrativo. Impor-
tante ressaltar que, em ambas as esferas, nota-se a presença 
de mecanismos comunicacionais orientando as relações entre 
os indivíduos.

Assim, a esfera pública pode ser tida como um “fenôme-
no social elementar”, não sendo entendida como instituição 
ou organização, já que não se apresenta como uma “estru-
tura normativa capaz de diferenciar entre competências e 
papéis, nem regula o modo de pertença a uma organização” 
(HABERMAS, 1997b, p. 92). Não é também um sistema, já 
que não tem limitação de pautas ou horizontes de discus-
são, os quais são permeáveis entre seus atores e deslocáveis. 
Pode ser descrita, portanto, “como uma rede adequada para 
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a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; 
nela os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, 
a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas 
em temas específicos” (HABERMAS, 1997b, p. 92, grifo do 
autor). Reproduz-se pelo agir comunicativo orientado para o 
entendimento, renunciando a linguagens de especialistas ou 
códigos especiais. As manifestações exaradas na esfera públi-
ca “são escolhidas de acordo com temas e tomadas de posição 
pró ou contra” (HABERMAS, 1997b, p. 94), em que o seu en-
feixamento será transformado em opinião pública,9 tendo em 
vista estar assentado em amplo assentimento (HABERMAS, 
1997b, p. 92-98). 

Fazem parte da esfera pública os seguintes atores: asso-
ciações, organizações sociais, movimentos sociais, que fazem 
parte da sociedade civil e os atores que integram o sistema 
político, como servidores públicos (agentes burocráticos), par-
tidos políticos e governantes eleitos (agentes políticos). Além 
disso, Teixeira (2001, p. 49) enquadra na categoria de atores 
políticos também grupos de interesse, os quais usam a esfera 
pública para capitalizar seu poder social a fim de convertê-lo 
em poder público, e, ainda, grupos de interesses específicos 
(econômicos e políticos), agências de pesquisas de opinião e, 
finalmente, a mídia.

Trata-se, portanto, a esfera pública, de uma “estrutura 
intermediária que faz a mediação entre o sistema político, de 
um lado, e os setores privados do mundo da vida e sistemas 
de ação especializados em termos de funções, de outro lado” 

9 Nesse sentido, a opinião pública, convertida em poder comunicativo por procedimentos 
democráticos, não poderá reinar por ela própria, mas poderá dirigir o uso do poder admin-
istrativo para certas direções, conforme as necessidades detectadas nos espaços públicos 
(HABERMAS, 1997b, p. 22-25). Para uma análise mais aprofundada sobre o conceito de 
opinião pública, consultar Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma 
categoria da sociedade burguesa (HABERMAS, 1984, p. 274-290).
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(HABERMAS, 1997b, p. 107-108).10 É uma rede não estatal 
supercomplexa, ramificada em um sem número de arenas 
articuladas entre si (espaços públicos), que assumem formas 
relativamente especializadas, porém sempre acessíveis ao 
público de leigos que delas faz parte. Estabelece-se de forma 
autônoma e independente com relação à sociedade política e 
às instituições do governo, a fim de democratizá-las, conec-
tando as decisões políticas com as demandas coletivas. 

A emergência da esfera pública como espaço de discus-
são das questões públicas e coletivas da sociedade civil abriu 
canais interacionais que possibilitaram a publicização de pro-
blemas privados, como a questão das mulheres e da violência 
doméstica.11 Nesse sentido, Habermas declara que a aplicação 
da teoria do discurso dentro da esfera pública possibilitou que 
os usuários do direito possam ser também os seus formula-
dores, produzindo legitimamente o direito que irão exercer 
posteriormente. Com o complexo comunicacional da esfera 
pública, composta de pessoas privadas recrutadas da socieda-
de civil, passam as pessoas a determinar suas relações e a de-
finir juridicamente as condições em que elas deverão ocorrer, 
sendo atores e não somente destinatários das decisões jurídi-
co-políticas. A propósito, toda essa articulação dependerá das 

10 Habermas (1997b, p. 107-113) apresenta três tipos de esfera pública: episódica – bares, 
presença organizada – encontro de pais, concertos de rock, e abstrata – produzida pela 
mídia. O autor salienta que, apesar da diferenciação, tratam-se de esferas públicas parciais 
e porosas, umbilicalmente ligadas entre si.

11 Para uma análise mais aprofundada sobre a questão da violência doméstica, tratada de 
forma conjugada entre direito e psicologia, ver: Santin et al. (2002, 2003, 2004).
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contribuições espontâneas advindas do mundo da vida e re-
veladas na esfera pública (HABERMAS, 1997b, p. 157-170).12 

Assim, passa-se à existência, na esfera pública não es-
tatal, de uma união pessoal entre os agentes da sociedade po-
lítica e os membros da sociedade civil, pois eles são “expostos 
às falhas dos correspondentes sistemas de prestação ”. Como 
o Estado já não tem condições de assegurar os direitos sociais 
prometidos, busca-se elaborar soluções para esses problemas 
a partir de uma atuação conjunta, em que os “canais de co-
municação da esfera pública engatam-se nas esferas da vida 
privada”, representadas por família, círculo de amizades, vi-
zinhança, colegas de trabalho, conhecidos, etc., fazendo com 
que a orientação para o entendimento prevalecente nas prá-
ticas cotidianas passe a valer também para esferas públicas 
complexas e ramificadas, comunicando estranhos entre si em 
prol de objetivos comuns (HABERMAS, 1997b, p. 98). 

Verifica-se, portanto, que o desenvolvimento da esfera 
pública foi a mola propulsora da interação entre instituições 
estatais e sociedade civil, especialmente para enfrentamento 
de problemas globais e de superação da crise de governabili-
dade dos Estados nacionais diante da globalização neoliberal 
(GOHN, 2001, p. 36). Trata-se, portanto, de uma “via de mão 
dupla”: a) a legitimidade do poder e a validação racional dos 

12 O autor alerta que se não forem tratadas as questões de gênero em uma perspectiva 
comunicacional desenvolvida na esfera pública orientadora das decisões jurídico-políticas, 
possivelmente serão adotadas decisões errôneas, como afirmar que as mulheres devem 
seguir o mesmo caminho dos homens para conquistar direitos iguais. Na verdade, é preciso 
que a solução para os problemas femininos se deem por meio de discussões públicas, 
desenvolvidas pelos próprios afetados, eis que a compreensão adequada do papel dos sexos 
e suas diferenças variam conforme o tempo e o espaço. Deve-se, portanto, proporcionar aos 
atingidos a “chance efetiva de levantar a sua voz e exigir direitos a partir de experiências 
concretas de lesão da integridade, de desfavorecimento e de opressão”, situação que não 
poderá ser delegada aos juízes, funcionários, nem mesmo ao legislador político. Assim, 
“[...] nenhuma regulamentação, por mais sensível que seja ao contexto, poderá concretizar 
adequadamente o direito igual a uma configuração autônoma da vida privada, se ela não 
fortalecer, ao mesmo tempo, a posição das mulheres na esfera pública política, promovendo 
a sua participação em comunicações políticas, nas quais é possível esclarecer aspectos 
relevantes para uma posição de igualdade” (HABERMAS, 1997b, p. 168-170).
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atos do sistema político virão da esfera pública, em que o in-
tercâmbio discursivo tem a primazia sobre o poder sistêmico 
estatal, já que aquele deriva do poder comunicativo; b) e, por 
sua vez, fundamental, o poder administrativo, já que é o úni-
co capaz de realizar ações efetivas, sendo o Estado necessário 
como poder de organização, sanção e execução, para a implan-
tação dos direitos (HABERMAS, 1997, p. 171). 

Igualmente, mediante a esfera pública, poderá a socieda-
de civil tornar efetivos seus anseios e as necessidades detec-
tadas comunicativamente, influenciando e estabelecendo di-
retrizes às políticas públicas. Passará, portanto, a opinião pú-
blica a exercer duas funções: controlar o desempenho do poder 
político e, em certa medida, também programá-lo. Mostra-se, 
então, imprescindível a vinculação entre a sociedade civil e 
as instituições estatais, fundando-se uma “soberania popular 
procedimentalizada” (HABERMAS, 1997b, p. 22-23).13 

É importante salientar que a noção de esfera pública 
abrange uma multiplicidade de significados, conforme o mo-
mento histórico e a região em que é analisada. Apesar disso, 
verifica-se que o modelo de esfera pública helênica, tal como 
fora transmitido pela interpretação dada pelos próprios gre-
gos, tem força normativa até os dias atuais.14

Assim sendo, o processo democrático concebido no es-
paço público acolherá toda a carga de legitimação dos atos 

13 Conforme dispõe Habermas, “[...] o poder comunicativo é exercido à maneira de um assédio. 
Mesmo não tendo intenções de conquista, ele interfere nas premissas dos processos de juízo 
e de decisão do sistema político, a fim de fazer valer seus imperativos, na única linguagem 
capaz de ser entendida pela fortaleza sitiada: ele administra o pool de argumentos que o 
poder administrativo pode, é verdade, manipular instrumentalmente, porém não ignorar, uma 
vez que é estruturado conforme o direito. É certo que tal ‘soberania popular’ procedimental-
izada não pode operar sem a cobertura de uma cultura política, sem os modos de pensar e 
de agir, mediados pela tradição e pela socialização, de uma população acostumada com a 
liberdade política: não pode haver formação política racional da vontade sem a contrapartida 
de um mundo racionalizado” (HABERMAS, 1997b, p. 274, grifo do autor).

14 Para uma análise mais aprofundada sobre o fenômeno da esfera pública ver a obra Mudança 
estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa, 
de Habermas (1984).
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estatais.15 Pois, conforme Habermas, o direito e os atos ad-
ministrativos não poderão ser formulados adequadamente ou 
implantados politicamente quando aqueles por eles afetados 
não se envolverem previamente em discussões na esfera pú-
blica, a fim de detectar suas necessidades recém-interpreta-
das nos espaços públicos, por meio da teoria do discurso. 

De acordo com Habermas (1997a), a concepção proce-
dimental é tão incompatível com a ideia kelseniana de que 
a lei positiva pode retirar sua legitimidade de uma lei mais 
elevada, quanto com a negação positivista da inexistência de 
qualquer outra forma de legitimidade que não a lei. Ou seja, 
o direito positivo não pode mais derivar sua legitimidade de 
uma lei moral mais elevada, mas apenas de um procedimento 
presumivelmente racional de formação de opinião e vontade, 
à luz do princípio do discurso, capaz de possibilitar aos cida-
dãos testarem entre si quais direitos e atos administrativos 
devem conceder-se mutuamente, em uma espécie de autole-
gislação. 

15 Conforme Habermas, “[...] o processo democrático da criação do direito constitui a única 
fonte pós-metafísica da legitimidade. No entanto, é preciso saber de onde ele tira sua força 
legitimadora. A teoria do discurso fornece uma resposta simples, porém inverossímil à primeira 
vista: o processo democrático, que possibilita a livre flutuação de temas e de contribuições, 
de informações e de argumentos, assegura um caráter discursivo à formação política da 
vontade, fundamentando, deste modo, a suposição falibilista de que os resultados obtidos 
de acordo com esse procedimento são mais ou menos racionais”. Por intermédio do direito, 
há um transporte das estruturas reconhecidas reciprocamente pelo agir comunicativo nos 
espaços públicos para as interações sociais entre estranhos, mediadas pelo sistema nas 
esferas públicas. A legitimação do sistema virá da ideia de autodeterminação, em que as 
pessoas enxergar-se-ão como autoras do direito e das decisões públicas, ao qual estão 
submetidas como destinatárias. São “participantes em processos de entendimento que versam 
sobre as regras de sua convivência”. Assim, será mais fácil impor politicamente as decisões 
legais e administrativas, já que os afetados por elas tiveram a possibilidade de discuti-las 
publicamente, mobilizando o poder comunicativo para considerar as necessidades de modo 
novo. À luz do princípio do discurso, os sujeitos examinam quais os direitos que eles deveriam 
conceder-se mutuamente. Dessa forma, há uma alteração do modelo do contrato social, 
que “é substituído por um modelo do discurso ou da deliberação: a comunidade jurídica 
não se constitui através de um contrato social, mas na base de um entendimento obtido 
através do discurso”. Desse modo, “[...] o princípio do discurso assume a figura jurídica de 
um princípio da democracia” (1997b, p. 308-321).
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Nesse sentido, a ideia de autolegislação de civis exige 
que os que estão submetidos ao direito, na qualidade de desti-
natários, possam também se entender como atores do direito 
(HABERMAS, 1997a, p. 157). Assim, resolve-se o problema 
de legitimação do direito e do poder político mediante a força 
produtiva da comunicação, da negociação equitativa de com-
promissos e da formação discursiva da vontade, que aconte-
cem no locus da esfera pública.

Considerações finais

A partir do exposto, pode-se dizer que Habermas apre-
senta em sua obra uma teoria reconstrutiva da sociedade, na 
qual a integração social dá lugar de destaque ao direito en-
quanto sistema, posto que cabe a ele fazer a mediação entre 
sistemas e mundo da vida. 

Dessa forma, a aplicação da teoria do discurso dentro da 
esfera pública possibilita que os usuários do direito possam 
ser também os seus formuladores, produzindo legitimamente 
o direito que irão exercer posteriormente. Por meio do com-
plexo comunicacional da esfera pública, composta por pessoas 
integrantes da sociedade civil e da sociedade política, passam 
os cidadãos a serem atores, e não somente destinatários das 
decisões jurídicas e políticas. A propósito, toda essa articula-
ção dependerá das contribuições espontâneas advindas do 
mundo da vida e reveladas na esfera pública pluralista e par-
ticipativa, que tem o direito como mediador da institucionali-
zação dos processos democráticos.

A teoria do discurso, enquanto teoria societária, permite 
uma fundamentação teórica para a condição da realização da 
democracia no interior de sociedades permeadas pela multi-
culturalidade e pela diversidade de demandas sociais, pelo 
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que se permitirá construir o modelo sociopolítico (e jurídico) 
de reconhecimento universal de diferentes culturas, a ser 
buscado por meio da qualidade dos processos democráticos.
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Uma região de conflito agrário: 
dimensão simbólica e memória 
na disputa entre índios,  
negros e agricultores

João Carlos Tedesco

O norte do Rio Grande do Sul, historicamente, caracte-
rizou-se como um cenário de conflitos agrários. O pro-
cesso intenso de modernização da agricultura, pós-a-

nos 1960, fruto de políticas públicas que favoreceram a apro-
priação privada da terra, por meio de colonizações privadas 
e públicas e outras formas de apossamento ilegais, levou à 
extinção e/ou à redução de territórios indígenas bem como à 
constituição de grandes latifúndios. Como contradição desse 
processo, produziram-se históricos conflitos sociais de luta 
e defesa da propriedade da terra entre colonos e indígenas, 
pequenos camponeses sem-terra e latifundiários, grupos de 
negros e agricultores, etc.

Nas primeiras décadas do século XX, a luta entre índios 
e colonizadores fez-se sentir com a definição de territórios 
indígenas, aldeamentos, etc., promovida pelos governos por 
meio do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), e intensificou-
-se com as políticas públicas para as reservas indígenas dos 
governos de Leonel Brizola (1958-1963) e de Ildo Meneghetti 
(1964-1969). Atualmente, pós-Constituição de 1988, os confli-
tos são intensos na região, definindo-se por múltiplos concei-
tos, noções e simbologias ligados à cultura, ao território, aos 
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processos de exclusão histórica do acesso à terra, aos horizon-
tes da esfera pública (políticas, ações, deliberações, indeniza-
ções, etc.). 

O pano de fundo de nossa sintética análise é o uso de 
referenciais de memória (familiar, comunitária, étnica, ter-
ritorial, cemiterial, genealógica, etc.) como fator central no 
conjunto dos argumentos dos sujeitos coletivos envolvidos, 
bem como a memória de usos (artesanatos, vividos sociais, 
produção agrícola, instrumentos de trabalho, moradias, ocas, 
matas, etc.) como referenciais de presença temporal e territo-
rial, legitimadoras de direitos sobre determinadas porções de 
terra por ambos os sujeitos sociais envolvidos.

Partimos do princípio de que há sempre seleção, sínte-
se e reconstrução da memória coletiva e individual em razão 
dos interesses do presente. Os usos da memória, nesse sen-
tido, permitem referenciar passados e sujeitos sociais, pas-
sam a integrar um fator de identidade dos indivíduos/gru-
pos, e de sua expressão e manifestação do momento presente  
(HALBWACHS, 1990). Por isso, entendemos que, no cenário 
da luta pela terra, memórias de usos tornam-se usos de me-
mórias para fins de argumento, tanto pela obtenção e con-
quista da terra, quanto pela sua permanência, ganhando, 
desse modo, conotação política de grupo identitário e de iden-
tificação territorial e temporal.

A análise enfatiza a memória material e imaterial dos 
grupos como base argumentativa e central nos conflitos que 
envolvem indígenas, negros e colonos. Em termos do conflito 
que se explicita com grande intensidade a partir do início do 
século XXI, entendemos que são três sujeitos coletivos que, 
na realidade, são vítimas de processos históricos mal consti-
tuídos no passado e, também, mal resolvidos no presente. Os 
pequenos agricultores, entendidos como produtores familia-
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res, além de excluídos e/ou incluídos marginalmente nas po-
líticas de desenvolvimento, atualmente se veem na iminência 
da perda de suas terras, do local de vida e de sociabilidade de 
até então,1 como também sofrem as profundas alterações que 
a sociedade atual está produzindo no interior de suas famílias 
no âmbito cultural, fato que também atinge outros grupos en-
volvidos.

São questões conflituosas e tensas paras ambos os sujei-
tos específicos; são idealizações, projeções negativas e positi-
vas que dependem das decisões que as esferas jurídica e polí-
tica (em nível federal e estadual) produzirão; são conflitos de 
direitos e de luta pela legitimidade da propriedade da terra 
e das especificidades do debate em torno do direito indígena 
ao solo, do direito à propriedade, da vivência e da necessidade 
da terra como sobrevivência de grupos, de políticas públicas 
injustas e equivocadas produzidas na história brasileira. E, 
ainda, são processos em andamento, de difícil resolução e de 
abordagem analítica; realidades que estão em situações de 
análise jurídica e que, por isso, não nos permitiram acessos 
a alguns relatórios técnicos, documentos e, muito menos, a 
conclusões mais efetivas. 

Desse modo, fizemos uma revisão de alguns relatórios 
técnicos, tanto de indígenas, quanto de comunidades de ne-

1’ Uma matéria no jornal Diário da Manhã, de Passo Fundo, sintetiza um quadro de tensões 
e conflitos. Segundo o jornal, “[...] há na região 14 áreas envolvendo em torno de 16 mu-
nicípios”. Algumas dessas áreas necessitando ainda de identificação e delimitação, outras 
em estágios mais avançados, aguardando decisão definitiva da Justiça; outras, ainda, 
buscando identificar indícios de ancestralidade e de legitimidade do domínio da terra e/
ou de sua titulação. O prefeito de um município, defensor dos agricultores de sua região, 
diz que “a área pretendida pelos caingangues abrange os municípios de Mato Castelha-
no, Gentil, Marau e Ciríaco, totalizando 22,5 mil hectares”. Na região do Alto Uruguai, os 
conflitos também estão em eminência. Segundo o referido jornal, “mais de 300 famílias de 
agricultores correm o risco de ser desalojadas de suas terras se a área indígena de 4.230 
hectares, abrangendo parte dos municípios de Erechim, Erebango e Getúlio Vargas. [...]. O 
laudo pretende desalojar mais de 300 famílias da região com intuito de assentar 63 índios 
guaranis”. Rodinei Candeias. Mais de 500 famílias de agricultores da região correm risco 
de ser desalojadas de suas terras. Diário da Manhã, Passo Fundo, p. 5, 25 jan. 2012. 
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gros e de colonos, para entendermos o uso de referenciais de 
memória e a memória de usos que se fizeram presentes na 
história de vida de grupos sociais. 

Uma longa história de expropriação

A ligação com a terra é uma das primeiras manifesta-
ções de memória e de patrimônio material e imaterial de gru-
pos, envolvidos com produção agrícola, extrativismo, saberes, 
experiências e história de vida. A terra, como já vimos, é pa-
trimônio, propriedade, vínculo cultural e histórico, é identi-
dade; sem ela, tudo isso fica comprometido. A sua simbologia 
e o seu pragmatismo no cotidiano dos grupos envolvidos são 
levados em conta em todos os relatórios produzidos2 por an-
tropólogos, historiadores, geógrafos e cientistas sociais bem 
como por representantes de entidades mediadoras dos grupos 
sociais em disputas.

Na realidade, a propriedade da terra no Brasil sempre 
foi o ponto central dos grandes embates sociais e políticos. 
Desde meados do século XIX, com a Lei de Terras, com os 
processos que acontecerem na Europa e no Brasil (as polí-
ticas imigratórias e suas intenções e contextos de lá e de cá, 
as pressões abolicionistas, as suas regulamentações e inte-
resses regionais, o papel da esfera pública e dos grupos que 
compunham o poder político, os atores envolvidos e os grupos 
sociais priorizados, entre outras questões envolvidas), com a 
consolidação da doutrina da mercantilização da terra, da fun-
cionalidade econômica (e política) da grande propriedade, das 
colonizações controladas pela esfera pública, dos privilégios 

2 Não faremos referência específica a nenhum deles para que não haja identificação e nem 
complicações no campo jurídico em razão de que há uma realidade em disputa, nada está 
definido em termos de decisão em relação à propriedade da terra em nosso horizonte de 
pesquisa.



Uma região de conflito agrário: dimensão simbólica e memória na...

| 222 |

a determinados grupos sociais na sua absorção, dentre uma 
série de outros processos que acabaram por produzir, no de-
correr da história, muitos conflitos. 

É necessário lembrar também que, ainda nas primeiras 
décadas do século XX, juntamente com as várias formas de 
apropriação privada da terra, as reservas indígenas começa-
vam a ser redefinidas em termos territoriais pelo SPI. Agen-
tes governamentais entendiam que havia muita terra para 
poucos índios e que era melhor intrusar (inserir colonos nes-
sas áreas com o objetivo de produzir na terra) para alterar o 
quadro de pobreza e de demanda social (RÜCKERT, 1997). 
Esse argumento em torno do excesso de terra para pouco ín-
dio revela a nova concepção da esfera pública e da represen-
tação social produzida em torno da terra e das relações de tra-
balho desenvolvidas pelos seus proprietários, que, no fundo, 
acabou por estender-se, de forma menos enfática, aos negros 
e caboclos no sul do Brasil.

No norte do Rio Grande do Sul, foi marcante, nas pri-
meiras décadas do século XX, a ação do estado na formula-
ção e efetivação do projeto de colonização dessa região, de-
terminando, delimitando e, consequentemente, diminuindo 
área das terras para os indígenas e promovendo, diretamente 
ou por meio de companhias colonizadoras, a venda de terras 
para descendentes de imigrantes.

A filosofia positivista dos primeiros governos gaúchos do 
século XX determinava o controle e a normatização das terras 
pelo Estado. A prioridade da apropriação privada foi concedi-
da aos colonos descendentes de imigrantes; a noção de pro-
gresso, aliada à ordem, estava ancorada na ética do trabalho 
do colono, de sua organização familiar, da grande influência 
da Igreja Católica sobre ele, da cultura da produção de ali-
mentos e dos excedentes. 
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Em tempos mais distantes, ainda na segunda metade do 
século XIX, o governo imperial doou parte das terras de Kain-
gang, no norte do estado, a militares que lutaram na guerra 
contra o Paraguai; grandes sesmarias foram legitimadas a 
partir de então, algumas delas abarcavam toda uma aldeia 
indígena (SIMONIAN, 1981). Tropeiros, milicianos, pecuaris-
tas, imigrantes europeus e seus descendentes também rece-
beram grandes extensões que cobriam aldeias indígenas nas 
regiões de Soledade, Passo Fundo e Palmeira das Missões, no 
norte do RS.

Entre 1920 e 1964, um grande número de reservas in-
dígenas foi extinto ou teve reduzido seu território original; 
foram os casos de Serrinha, Caseiros, Nonoai, Lagoão e Ven-
tarra. “Os governadores Ildo Meneghetti e Leonel Brizola ti-
veram papel de destaque quanto à expropriação dos toldos 
indígenas do Rio Grande do Sul” (SIMONIAN, 1981, p. 122).

Na década de 1960, novamente, o Estado desenvolveu 
uma política que reduziu as terras indígenas, outrora de-
marcadas, vendendo-as para colonos e posseiros sem-terra. 
Essa prática de intrusão e apropriação de terras indígenas foi 
constante a partir desse período na região. A reforma agrária 
pretendida e propagada pelo governador Brizola deu-se em 
grande parte em terras indígenas. Muitas terras indígenas fo-
ram reduzidas, como exemplo, pode-se citar: toldo de Nonoai,  
19.998 ha, e toldo de Serrinha, 11.900 ha. Esse processo pro-
duziu intrusões (entradas de colonos em reservas indígenas), 
aquisições de terra, tensões sociais, expulsões, ações judiciais 
e violências diversas, que marcaram época na região.

Os indígenas de Nonoai, no final dos anos 1970, expul-
saram todos os colonos (mais de mil famílias) intrusados no 
interior da reserva. Os indígenas de Serrinha, Guarita, Inha-
corá, Guarani, Ventarra, Votouro, Monte Caseiros, dentre os 
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de outras localidades que haviam sido extintas ou reduzidas, 
a partir de 1991, conseguiram reaver suas terras em razão da 
Constituição de 1988. O reconhecimento e a homologação só 
foram possíveis no final dos anos 1990.

Essa longa trajetória de inclusão e exclusão permane-
ce viva nos dias atuais, colocando frente a frente, de forma 
conflituosa, de um lado, indígenas e negros (de forma diferen-
ciada entre ambos), que ocupavam essas terras antes do pro-
cesso de colonização, e, de outro, os agricultores que, há um 
século ou mais, construíram suas raízes socioculturais nessas 
mesmas terras.

O pano de fundo é a propriedade da terra, seja ela orga-
nizada por índios ou por comunidades rurais negras ou por 
colonos/agricultores familiares. A terra, para os atores sociais 
envolvidos nos conflitos, carrega consigo horizontes amplos, 
simbólicos e materiais, econômicos e culturais; é sinônimo de 
patrimônio e de reprodução; sua legitimidade funda-se em 
múltiplos horizontes. Há uma relação profunda de ambos os 
grupos com a terra como elemento constitutivo de seu pro-
cesso de trabalho, de sociabilidade, de lazer, de cultura, de 
uma forma ampla, e que fundamenta suas identidades em 
racionalidades adaptativas, que norteiam ações, funções e es-
tratégias para além da produção material. 

Memória e identidade de grupos

Segundo Jeudy (1990), há uma tentativa de simboliza-
ção, de interpretação ativa, do que ocorreu no passado e que 
será constitutivo da lembrança; há um jogo social de constru-
ção de sentidos; mediadores e guardiões da memória são acio-
nados com o intuito de fazer com que determinadas dimen-
sões de vividos e fatos sejam mantidas na memória social de 
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um grupo. Tanto nos relatórios técnicos de indígenas quanto 
de agricultores há relatos de idosos, pessoas que vivenciaram 
por maior tempo a realidade do local, dos fatos, etc.; esses in-
terlocutores passam a representar os guardiães de memória, 
os que legitimam a narrativa.

Dependendo da correlação de forças, da intensidade dos 
conflitos e dos consensos, determinadas formas de expressão 
e ritualização do passado produzem uma memória social, en-
quadrando uma e deixando outras no horizonte subterrâneo 
da lembrança e dos ritos, fortalecendo pertencimentos, senti-
mentos compartilhados, identidades e referências (POLLAK, 
1992). 

Há relatos longos de sofrimento, expulsão, coação para 
tomar determinadas decisões que se revelavam injustas, cons-
tatados com mais intensidade nos argumentos de indígenas 
e negros. Um dos volumes do Relatório Técnico Antropológi-
co, elaborado para a defesa dos índios, apresenta uma ampla 
narrativa cujo tema central trata dos processos de perda, das 
injustiças cometidas por não índios nas estratégias, segundo 
eles, de expulsão e subalternização.

Nessa mobilidade de processos, de seleção de elementos, 
filtros culturais mutantes em relação ao presente, múltiplas 
diferenças e identidades coletivas produzem diversos perten-
cimentos e diversas relações com a memória. Como afirma 
Lucena (1999), sempre que possível, tenta-se estabelecer con-
tinuidade com um passado histórico apropriado. E aí entra o 
papel da memória coletiva, que de sustenta, em nível cogni-
tivo e simbólico, o sentido de identidade coletiva. A memória 
coletiva pode assumir uma veste mais ou menos instituciona-
lizada, objetivando-se em práticas específicas, em lugares de 
cultos ou em coisas/objetos significativos, mas a sua origem e 
a sua reprodução se situam no nível das práticas comunicati-
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vas, cuja função principal é favorecer a coesão do grupo social 
e garantir sua identidade.

Tentativas de acomodação dos tempos e dos fatos ne-
gativos vividos, em geral coletivamente, necessitam de uma 
justificativa para legitimar o apaziguamento. Realidades 
negativas, vividas e acomodadas funcionam como potencia-
lidades, como força de reserva, como munição guardada para 
situações específicas do presente, principalmente no campo 
político e étnico; os argumentos que envolvem os três sujeitos 
coletivos estão sempre carregados nesse sentido. 

Observa-se, em materiais produzidos para a defesa dos 
vários grupos envolvidos, que as histórias e os fatos narrados e 
ritualizados na atualidade são marcados por representações, 
valores e processos internalizados histórica e culturalmente 
no âmbito do contato com a terra (sacrifício para obtê-la, har-
monia e convivência com ela, necessidade para a sobrevivên-
cia, relações de trabalho nela, concepções variadas sobre ela, 
etc.). Essas construções se processam no âmbito individual e 
coletivo, fruto do vivido cotidiano e das mediações produzidas; 
revelam tessituras que identificam identidades, discursos e 
imagens que pressionam a memória de agora para o passado, 
sempre dando ênfase ao grupo específico, às origens comuns.

Os grupos sociais necessitam de referências, de repre-
sentações sociais do tempo, de testemunhos de usos, e usos 
que testemunham, narrações e símbolos compreensíveis e có-
digos de percepção comuns para poder se guiar no tempo e no 
espaço. Nesse sentido, a memória é o componente essencial 
para a identidade do indivíduo e sua integração social. 

Desse modo, a memória não se cristaliza só nos objetos. 
Ela pode servir como suporte de cultura pela sua objetualida-
de ou não, expressão de identidade social e étnica em aspectos 
que dizem e são caros às tradições, aos grupos sociais e cultu-
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rais, aos âmbitos intangíveis da vida humana em sociedade 
(línguas/dialetos, costumes, valores, regramentos, sentimen-
tos de pertença, religiosidade, ideologia política, comunidade, 
etc.).

Memória e identidade estão interligadas; não há como 
ter identidade sem memória; a identidade define um modo de 
ser, de se comportar, por isso, ao perder a memória, é um pou-
co de nós mesmos que se perde, de nossa identidade pessoal, 
da autobiografia, de ausência de pertencer (JEDLOWSKI, 
1989). Desse modo, elementos identificadores favorecem o 
registro memorial; não há nenhum elemento patrimonial 
(matéria-prima) que tenha sentido deslocado ou fora de seu 
vínculo com a sociedade interessada. Identidades poderão ser 
reconstituídas, vidas ressignificadas, amarrações ao passa-
do, pela mediação do testemunho, dos vestígios e dos luga-
res; esses não são apenas materiais. Produzir testemunhos e 
registros visíveis e visitáveis, ainda que muitas vezes sejam 
expressões deliberadas por grupos, pelo campo mais institu-
cional, é permitir fragmentos do tempo com sentido lógico e 
localizado. 

A luta indígena é essa, ou seja, encontrar rastros ma-
teriais, produzir vestígios que se tornem testemunhos de 
presença e de vivências, de ausência no presente, mas que 
possam amarrar os tempos nos territórios. Viver no local de 
nascimento (onde enterrou o umbigo) é muito significativo 
para a cultura Kaingang; buscar referências de família, de 
ancestrais e territorializá-las compõe o quadro argumentati-
vo e o uso da memória; agricultores fazem o mesmo, porém, 
sob a ótica do trabalho, do desbravamento, da constituição de 
famílias, da legitimidade e do ordenamento jurídico e fiscal 
que a propriedade da terra exige.



Uma região de conflito agrário: dimensão simbólica e memória na...

| 228 |

Junto com a terra, há o ambiente construído, que é usa-
do pelos sujeitos coletivos para manifestar memória, patri-
mônio e identidade. A existência de ocas, cemitérios, espa-
ços comunitários, casas, produtos produzidos historicamente 
por determinados grupos, dentre outros elementos, dá o tom 
dos argumentos de ambos os grupos. O ambiente construído, 
aliado ao ambiente natural (matas, rios, nascentes, campos, 
tipos de madeira) e aos animais (para trabalho, domesticação, 
consumo de carnes) produz a interação e a interferência, por 
meio do trabalho e dos saberes, dos sujeitos envolvidos; isso 
tudo lhes dá a conformação identitária e de pertencimento a 
um grupo, marca a passagem no local (territorialidade étni-
co-grupal), é o rastro que deve marcar a continuidade da pre-
sença desses sujeitos, pois os vincula ao seu ambiente.

É nesse sentido que há outro tipo de uso de memória e 
de memórias de usos: é a noção de coletivo, de comunidade, de 
grupo, e suas formas de organização são variadas. Há noções 
que ligam grupos aos antigos quilombos, aos aldeamentos, 
aos formatos de vida comunitária e associativa. A vida em 
comunidade e em agrupamentos solidificou pertencimentos 
de grupos, ou, então, a fuga do passado baseado em relações 
escravistas, a discriminação e exclusão ou inclusão marginal 
nos processos públicos de efetivação ao acesso à terra; o uso do 
mato como identidade étnica (Kaingang, em particular), como 
estratégia de fuga e de proteção, como cenário que viabilizou, 
pelo extrativismo, a vida econômica de grupos e permitiu a 
constituição de roçados e venda de excedentes, indispensá-
veis para a constituição de patrimônios de até então.

Há um grupo indígena na região que, em sua demanda, 
contempla a incorporação de uma reserva florestal – a justi-
ficativa, os argumentos, as narrativas, os saberes, a sobre-
vivência cultural do grupo, etc. –, toda referida ao mato. Os 
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recursos de memória lançados nas narrativas pelos interlocu-
tores centralizam a dimensão totalizante da mata como iden-
tidade, constituição grupal, tradição e sobrevivência. O grupo 
em questão tem, na sua histórica e longa presença no sul do 
Brasil, uma grande identidade com a mata, suas estratégias 
de lutas históricas com não índios e com outros agrupamentos 
indígenas se deram justamente por questões ligadas às ma-
tas. A perda ou a conquista da terra e das matas em disputa 
pode reconfigurar e recompor identidades como também pode 
produzir esfacelamento, rupturas e redefinições.

O universo do simbólico está muito presente nos rela-
tórios técnicos. Na realidade, quase tudo o que é produzido 
e argumentado está carregado de referenciais simbólicos por 
ambos os grupos: referências ao passado injusto e excluden-
te, à dimensão da propriedade e sua deliberação jurídica e 
pública, às concepções diferenciadas em torno da proprieda-
de e apropriação privada da terra, de seus usos e frutos, sua 
ligação identitária e sua necessidade como condição sine qua 
non para a reprodução e continuidade dos sujeitos coletivos 
envolvidos.

A genealogia, a necessidade de demonstrar a ancestra-
lidade, a origem relacionada a uma liderança indígena, a um 
tronco de família imigrante, a um sobrenome, a parentescos, 
à descendência de escravos, como é o caso da figura central da 
Mormaça para os que lutam pela identificação de comunidade 
quilombola em Sertão, etc., também produzem matéria argu-
mentativa e relação temporal com o local.

Interpretações de fatos históricos vividos no local, como 
a expulsão, as coações, as promessas não cumpridas pela es-
fera pública, a aquisição legitimada da terra, os conflitos no 
interior de grupos indígenas (entre caciques), o pioneirismo, 
a vida de muito sacrifício nos primeiros tempos da colônia, o 
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esforço e a dificuldade para pagar a terra, a não contemplação 
de negros e pobres do meio rural nos projetos de coloniza-
ção na região, etc., fazem parte dos relatos que correlacionam 
símbolos de memória de grupos.

É nessa dimensão simbólica que está presente a esfera 
religiosa e sua ligação com a ordem coletiva dos grupos, que, 
nas suas formas variadas, produz o cimento societário e de 
pertencimento dos grupos. A esfera do religioso está presente 
na natureza, nos frutos do trabalho (plantações e colheitas), 
na explicação do mundo, na dimensão da morte, nas doenças, 
nos nascimentos, no enterro do umbigo ao nascer (demarca-
ção territorial), na constituição e na vida em comunidade, 
expressão da devoção, das formas variadas de interpretar a 
dimensão divina, na constituição e nos sumiços de cemitérios 
que, segundo alguns indígenas, como é o caso da região de 
Sananduva, “foram destruídos para não deixar vestígios que 
tivemos por muitos anos aqui, o cemitério vai se fazendo aos 
poucos, então se ele existiu e a gente sabe que sim, é porque 
aqui nós estava”3 (diz-nos o vice-cacique em Passo Grande do 
Forquilha). Essa mesma questão cemiterial serve também 
para os agricultores, pois na área demandada há três deles, 
sendo, inclusive, centenários. O possível sumiço e/ou a possí-
vel retirada de cemitérios carregam, para os grupos envolvi-
dos, significados profundos, referenciais de memória, de pas-
sados afetivos e de pertencimentos com o local.

Os saberes adquiridos e disseminados no interior dos 
grupos, os usos desses saberes na vida cotidiana e a necessi-
dade de sua reprodução no tempo com e na terra, os afazeres 
dos saberes (obrigações e necessidades domésticas e de gêne-
ro nas famílias, ou seja, sua dimensão prática, suas descober-

3 Entrevista direta com Vice-Cacique do Acampamento Passo Grande do Forquilha, em 
Sananduva, no dia 12 de outubro de 2013.
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tas, traduções, tradições e difusões no interior dos grupos), 
tudo isso faz parte do patrimônio e dos argumentos de ambos 
os grupos.

O uso da fonte oral também está muito presente nos re-
latórios e argumentos de ambos os lados. Seu conteúdo está 
carregado de subjetividade, sentimentos que denotam a legi-
timidade do ato (esbulho, compra de terra, sacrifício para pa-
gá-la, trabalho árduo, reprodução de unidades familiares do 
mesmo tronco), enfim, narrativas que revelam sentidos, emo-
ções, com traços e rastros nos lugares passados. Ao transmitir 
os conteúdos subjetivados, delimitam-se sempre as frontei-
ras socioculturais. A memória deve ser a (re)constituidora do 
passado. Por isso, a narração demanda e dimensiona a expe-
riência, guarda a intensidade do vivido, está unida ao corpo 
e aos sujeitos mais legítimos (os que viveram mais tempo no 
local, entre indígenas; há relatos de descendentes de antigos 
caciques que, segundo índios, viveram na região demandada, 
negros que descendem de figuras centrais do grupo, etc.).

A ocupação da terra, a propriedade legítima e legal da 
terra, o seu uso na dimensão econômica (de excedentes), o 
desbravamento na região, a temporalidade da presença no 
local e como proprietários, a conservação e a destruição (des-
matamento e alteração ecossistêmica em razão dos formatos 
dos plantios, do uso e da poluição da água, da redução dos 
banhados, etc.), a ancestralidade, a territorialidade e a tradi-
cionalidade, o longo tempo de inserção e apropriação privada 
na região e na área específica em disputa, etc., fazem parte 
das justificativas ou de permanência, no caso dos colonos, ou 
de inserção, no caso de indígenas e negros. 

A ausência de provas e testemunhos, os preconceitos do 
presente em relação a determinados grupos que disputam 
a terra, os conteúdos infinitos e transversais do passado, os 
meios precários de recuperação (principalmente os que envol-
vem a dimensão material, tanto para indígenas quanto para 
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os negros) e o próprio fato de o passado ser/ter passado fazem 
com que os recursos de memória passem a ser interpretações 
sobre o ocorrido (KOSELLECK, 1986), uma espécie de re-
construção retrospectiva. 

É nesse sentido que, conforme Lowenthal, “[...] a me-
mória do mundo não é um cristal brilhante e reluzente, mas 
sim um amontoado de fragmentos soltos, uns poucos raios de 
luz que atravessam a escuridão” (1998, p. 111). Por isso, há 
batalhas de memória, as quais se afrontam para fazer preva-
lecer suas memórias respectivas, suas imposições culturais, 
políticas e identitárias. Isso é muito visível no atual quadro 
de disputas pela terra no norte do Rio Grande do Sul entre os 
grupos referenciados.

Enfim...
A memória, para os grupos sociais envolvidos nas dis-

putas de terra na Região Norte do Rio Grande do Sul, é um 
recurso, uma ferramenta de luta social, um argumento cul-
tural que intenciona ter um peso jurídico e político. Ela pode 
propiciar uma reconstituição significativa do passado para o 
presente com a intenção de continuidade, de condição para a 
sobrevivência.

Verifica-se que a memória tem uma ligação com a terra, 
com os costumes, com o tempo de vida no local. É um passado 
que se ressignifica a partir de intenções do presente; reconhe-
ce-se o passado, os feitos do passado (ambiente construído, a 
passagem pelo território, as construções, as marcas no ter-
ritório, etc.) e ressignificam-se os tempos e os recursos. Em 
termos práticos, são lógicas de vida na terra, com o ambiente 
natural e o construído por trabalho humano, histórias, cul-
turas, direitos, cidadania, reconhecimento social, econômico 
e político que estão também em questão e que o recurso dos 
usos de memória e as memórias de alguns usos no passado 
podem se tornar relevantes. 
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Uma região em formação: 
atraso versus desenvolvimento 
no discurso midiático da década 
de 1950

Marlise Regina Meyrer

A revista O Cruzeiro representou em suas páginas, na 
segunda metade dos anos 1950, imagens do país que 
refletiam o imaginário desenvolvimentista latino-ame-

ricano do período e, ao mesmo tempo, reforçavam-no, colo-
rindo-o conforme suas convicções sobre a realidade brasileira 
que se configurava na época. Assim, entende-se que as repre-
sentações sociais na revista O Cruzeiro estiveram pautadas 
pelo contexto brasileiro dos anos 1950, em que o crescimento 
acelerado aliado à crise que se afigurava, na segunda meta-
de do período, levaram à intensificação dos debates sobre o 
modelo de desenvolvimento a ser adotado, a fim de garantir 
a continuidade do crescimento, fazendo ressurgir o debate en-
tre liberais e antiliberais, que, nos anos 1940, popularizaram-
-se como entreguistas versus nacionalistas.

Independente do modelo defendido, de modo geral, a 
ideologia do desenvolvimento tinha por base a busca da in-
tegração ao mundo ocidental capitalista, tendo como objeti-
vo central a superação do atraso. A ideia-força atraso versus 
desenvolvimento permeou, assim, todas as discussões so-
bre o tema, constituindo-se no núcleo central das ideias que 
permea ram o imaginário latino-americano e, neste caso espe-
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cífico, do Brasil do período. É nesse sentido que se entende a 
região como espaço simbólico configurado por um conjunto de 
ideias permanentemente em disputa, conflito e negociação. 

Economistas, intelectuais e políticos passaram a discu-
tir, planejar e implementar ações que levassem o país o mais 
rapidamente possível ao futuro. O desenvolvimento nacional, 
sobretudo na sua versão mais conhecida, o desenvolvimen-
tismo,1 tem sido extensamente estudado por historiadores e 
economistas brasileiros que buscam entender tanto o cresci-
mento quanto as crises do período. Pesquisadores estudam os 
planos econômicos, cuja ênfase é o plano de metas, os diag-
nósticos e projetos para o desenvolvimento, tendo por base, 
principalmente, a documentação de instituições criadas na 
época, como a Comissão Econômica para a América Latina, o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e o Instituto 
Superior de Estudos Brasileiros (Iseb).

Embora O Cruzeiro fosse uma publicação distinta das 
revistas especializadas, nas quais eram publicados os debates 
intelectuais sobre a questão, ela não ficou à margem da dis-
cussão e veiculou, de forma mais informal, as imagens – lite-
ralmente – desse debate, na medida em que seu discurso teve 
por base a fotografia. Em conformidade com as discussões, 
enfatizou-se em suas matérias uma ideia força central – atra-
so versus desenvolvimento –, mas também tratou de difundir 
o modelo de desenvolvimento ligado ao grupo de interesse ao 
qual ela pertencia, mais especificamente do seu proprietário, 
Assis Chateauriand. Esse modelo tinha como base o combate 
ao nacionalismo, o apoio ao capital estrangeiro, a crítica à 

1 O desenvolvimentismo foi a ideologia dominante no Brasil dos anos 1950, pautada pelo ideal de 
transformação da sociedade brasileira definida pelo projeto que tem como base a ideia da industrial-
ização como forma de superação do subdesenvolvimento, a necessidade de um planejamento estatal 
consciente que defina os setores a serem investidos e promova e oriente os recursos financeiros 
necessários à expansão (BIELSCHOWSKI, 1996). 
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burguesia nacional, o anticomunismo, a defesa dos cafeiculto-
res e o combate ao intervencionismo estatal.

A leitura das reportagens da revista O Cruzeiro da épo-
ca em questão permite inferir que a publicação reforçou e, 
mesmo, construiu a ideia de desenvolvimento para além da 
perspectiva econômica, mostrando as mudanças em curso em 
todos os setores da sociedade. Assim, em 12 de maio de 1945, O 
Cruzeiro publicava uma reportagem intitulada Fim da guerra, 
na qual, após descrever o novo panorama mundial que se deli-
neava, questionava sobre qual seria a parte do Brasil naquele 
novo contexto, afinal, o país integrava o grupo dos vencedores 
no conflito e o seu apoio aos aliados deveria, agora, resultar em 
algum tipo de dividendos. A matéria relata os problemas de-
correntes do estágio de subdesenvolvimento brasileiro e projeta 
o Brasil do futuro, em que, segundo o repórter, ricos e pobres 
(cada um na sua função) vivam em harmonia, pois “[...] o ho-
mem pobre não se importa que haja o homem rico [...]” (NAS-
SER, 1945, p. 8). 

A reportagem assinala a nova era que se inicia no pós-
-guerra. Mundialmente, o fim da guerra significou uma re-
orientação econômica e política, com os Estados Unidos da 
América e a União Soviética assumindo o papel de potências 
hegemônicas e a vitória da democracia sobre os regimes na-
zifascistas. Nacionalmente, significou o fim da ditadura var-
guista e o ingresso no chamado período democrático brasilei-
ro, quando o futuro (entenda-se como o pleno ingresso do país 
nos sistema capitalista mundial) apresentava-se não só como 
uma possibilidade, mas como uma meta, prenunciando o que, 
anos mais tarde, foi oficialmente efetivado no plano de metas 
de Jucelino Kubitscheck, em 1956. A reportagem apresenta a 
preocupação com os rumos da nação e interpela o leitor sobre 
quais os caminhos que levariam o país mais rápido ao seu 
destino: o mundo desenvolvido. 
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Dez anos mais tarde – 1955 –, a revista propôs-se a fazer 
um balanço do país no último decênio (SILVA, 1955, p. 76). 
Foram oito páginas com charges e piadas, representando os 
principais acontecimentos que marcaram o período nas dife-
rentes áreas: política, economia, sociedade e cultura nacional. 
Os destaques eram: a discussão sobre o monopólio do petróleo 
e a criação da Petrobrás, a crise econômica e o crescente pro-
cesso inflacionário, o papel da burguesia brasileira, conside-
rada ociosa, carnaval, futebol, crise política, com o atentado 
da Rua Toneleros e o suicídio de Vargas.

O título da matéria era significativo: A crise é grande mas 
o Brasil é maior. Dez anos na vida de um Gigante (1945-55).  
A crise aparece como uma conjuntura de um processo maior 
que estava em andamento, ou seja, o desenvolvimento nacio-
nal. O que nos anos 1940 ainda era um projeto, nos anos 1950 
já se tornara realidade. O futuro havia chegado e o país vi-
venciava as transformações que, embora tivessem suas raízes 
nos anos 1930, foi um período profundamente marcado pela 
crise de 1929, da mesma forma como os anos 1940 sofreram 
os efeitos negativos da guerra. Porém, nos anos 1950, esses se 
abrandam, abrindo as portas do futuro caracterizado, em par-
te, pelos avanços tecnológicos e científicos, iniciados na Revo-
lução Industrial e aprofundados durante os anos da guerra. 

Em 1950 foi o período, portanto, em que, no Brasil, o 
discurso em torno do desenvolvimento nacional foi posto na 
agenda, sobretudo na segunda metade da década. Havia um 
consenso entre elites políticas e econômicas, intelectuais e 
opinião pública de que o país vivenciava profundas transfor-
mações e, mesmo passando por crises econômicas conjuntu-
rais, ele estava em desenvolvimento, fase intermediária que 
conduziria a uma estrutura capitalista plenamente desenvol-
vida. Todos os segmentos estavam preocupados com a forma 
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mais adequada de realizá-lo, sendo que, no final da década, 
“são incorporadas definitivamente as ideias desenvolvimen-
tistas pois as elites e o governo tinham ampla consciência das 
mudanças que haviam ocorrido dentro do país ao longo dos 
últimos anos” (GORENDER, 1983, p. 39).

Para entendermos como esse discurso tornou-se nacio-
nalmente aceito, é necessário compreender que o período foi, 
também, o dos avanços dos meios de comunicação de mas-
sa – imprensa, rádio, televisão e cinema –, característica do 
processo de urbanização acelerada. Com exceção da televisão, 
os outros meios já vinham se expandindo desde a década de 
1940. Entretanto, o alcance ainda era restrito a determinados 
setores da sociedade.

O jornalismo teve de se adaptar às novas aspirações da 
população e do mercado. O crescente dinamismo da socieda-
de levava à necessidade de informações rápidas e facilmente 
digeríveis e o aumento da concorrência estimulava inovações 
no setor. Assim, as empresas jornalísticas transformaram-se 
em grandes empreendimentos comerciais detentores de poder 
econômico, introduzindo inovações técnicas, gráficas e edito-
riais. Na esteira dessas transformações, a revista O Cruzeiro 
foi pioneira na utilização do fotojornalismo, inovação que pas-
sa a caracterizá-la, tornando-a um dos principais veículos de 
comunicação do país na década de 1950. 

O formato fotorreportagem, tanto por seu caráter técni-
co quanto por seu apelo visual, contém, por si só, um conjunto 
de significados que remetem à modernidade e ao desenvol-
vimento pelos quais passava o país na época. O grande dife-
rencial da fotorreportagem é a ênfase na imagem fotográfica, 
que passou a ter o mesmo valor do texto verbal, até então 
dominante. 
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De maneira geral, as fotorreportagens de O Cruzeiro 
destacavam os avanços tecnológicos mundiais, a modernida-
de, os valores burgueses, a racionalidade do mundo indus-
trial, ao mesmo tempo em que mostravam, também, os as-
pectos do atraso presentes ainda no país, como a corrupção, a 
falta de infraestrutura, a desordem social e política, a irracio-
nalidade. Esses últimos aspectos aparecem, entretanto, como 
etapa a ser superada. Assim, contrapondo o velho e o novo, o 
moderno e o antigo, o urbano e o rural, a ciência e a magia, 
o erudito e o popular, a revista enfatiza a ideia-força atraso 
versus desenvolvimento como dois lados da mesma moeda – o 
desenvolvimento. 

Mundialmente, o contexto econômico da década de 1950 
foi definido por Hobsbawn como a Era de Ouro. O mundo in-
dustrial expandia-se por toda parte: “nas regiões capitalis-
tas e socialistas e no terceiro mundo” (HOBSBAWN, 1995, 
p. 320). O autor aponta para o desenvolvimento espetacular 
dos países chamados “em recente industrialização”, tendo di-
minuído acentuadamente o número de nações dependentes 
da agricultura para financiar suas importações do resto do 
mundo. A economia mundial crescia a uma taxa explosiva, e 
a produção de manufaturados quadruplicou entre o início da 
década de 1950 e o começo da de 1970, tendo os Estados Uni-
dos da América como a grande potência capitalista mundial, 
expandindo suas filiais estrangeiras, sendo que, “[...] na Amé-
rica Latina, já em 1950, trezentas filiais de empresas nor-
te-americanas respondiam por 90% das inversões realizadas 
pelas empresas estadunidenses na região [...]” (FURTADO, 
1975, p. 73). 

O Cruzeiro saudava esse processo acolhendo de bom 
grado, em suas páginas, as empresas estrangeiras, especial-
mente as norte-americanas, ou por meio de reportagens pa-
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gas, ou com publicidade explícita. A revista especializou-se 
na difusão do american way, pela propaganda e pelo cine-
ma de Hollywood. Os produtos eram anunciados por atrizes 
de Hollywood, que ditavam os novos padrões de beleza e da 
moda. Assim, para ter “dentes perfeitos e um sorriso que se-
duz” – Kolynos; “fazer a barba com maior suavidade e rapi-
dez” – Gillette; ter o “frescor juvenil da cútis de Elizabeth 
Taylor” – Sabonete Lever; “dores, gripes e resfriados: Me-
lhoral, que é melhor e não faz mal”; “saúde e energia de seus 
filhos” – Toddy ou Aveia Quaker; “cútis aveludada como 
pétala de rosa” – Sabonete Palmolive; “proteger o motor de 
seu carro” – Shell; “manter a alegria da mulher ‘mesmo na-
queles dias’” – Modess; “higiene do bebê” – Johson & John-
son; entre tantos outros produtos e bens de consumo ofereci-
dos aos leitores, que chegavam ao consumidor por intermédio 
dos anúncios. 

Nos anos 1950, caracterizados pelo auge do pensamento 
desenvolvimentista no seu viés nacionalista, algumas empre-
sas preocuparam-se em enfatizar a sua grande contribuição 
para o desenvolvimento do país. Assim, o público de O Cru-
zeiro também podia ler, na publicidade, como a instalação de 
fábricas estrangeiras, como a Coca-Cola, auxiliavam no de-
senvolvimento de outras indústrias nacionais, pois, afinal, 
“ela (a tampinha) também é brasileira”.2 A Ford publicava 
diferentes anúncios tematizando o desenvolvimento do Bra-
sil, país no qual ela sempre confiou, antevendo o seu “futuro 
grandioso”.

O período pós-guerra foi marcado, também, pela perda 
do poder de barganha dos países latino-americanos com o go-
verno norte-americano. Os governos desses países não mais 

2 Frase referente a um anúncio veiculado na década de 1950 em que a tampinha do refrigerante 
ganhava mais evidência do que o produto em si, destacando que a sua produção era feita no 
Brasil, com a contribuição de Volta Redonda. 



Marlise Regina Meyrer

| 241 |

puderam negociar entre si, mas tiveram de obedecer a uma 
série de instituições econômicas, como o Fundo Monetário In-
ternacional e o Banco Mundial, criadas pelas principais po-
tências, tendo à frente os Estados Unidos da América, a partir 
da Conferência de Bretton Woods, o que levou muitos países 
latino-americanos a discutir cada vez mais o desenvolvimento 
nacional como forma de integração econômica internacional. 
No Brasil, esse período constituiu-se na etapa final da indus-
trialização, cujo processo havia se iniciado nos anos 1930. As 
forças produtivas estavam plenamente constituídas e cabia 
ao governo articular a grande empresa estrangeira, a privada 
nacional e a pública, a fim de promover o desenvolvimento e 
inserir o país, definitivamente e de forma mais vantajosa, na 
ordem econômica capitalista ocidental.

Mesmo levando em consideração a especificidade do 
conceito de desenvolvimentismo, ele permanece em conformi-
dade com a ideologia geral do desenvolvimento, que visa, em 
última análise, à expansão do sistema capitalista para sua 
própria manutenção. Embora não se possa dizer que os Asso-
ciados3 fossem defensores do desenvolvimentismo no seu viés 
nacionalista, a mesma ideia-chave – atraso versus desenvol-
vimento – permeou os inúmeros artigos publicados em seus 
jornais e as fotorreportagens de O Cruzeiro. Seus discursos 
confrontavam constantemente miséria e riqueza, atraso e de-
senvolvimento, tendo o desenvolvimento do país como objeti-
vo explícito.

Esse posicionamento fica claro em uma reportagem in-
titulada O velho capitão, que ocupou seis páginas da revista. 
O capitão era Assis Chateaubriand. O título referia-se ao seu 
papel de condutor dos Diários Associados, metaforicamente 

3 A revista, ora em estudo, pertencia ao grupo denominado Diários Associados, de proprie-
dade do empresário e político brasileiro Assis Chateaubriand, assim, ao nos referirmos aos 
Associados, estamos tratando do grupo como um todo.
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citado como a nau conduzida pelo capitão. Entretanto, o teor 
da mensagem sugere que o capitão estaria disposto a ajudar 
na condução de outra nau: o Brasil.

O repórter David Nasser, após fazer uma apologia ao 
“patrão”,4 descrevendo seus feitos em prol do país, diz que, 
para ele (Chateaubriand), o Brasil “é um menino pobre, sem 
transporte, sem meios para estudar, sem saúde, precisando 
de tudo e de todos. Ele quer ver a emancipação deste menino” 
(NASSER, 1955, p. 67). Na sequência, Nasser diz que o Bra-
sil de Chateaubriand é diferente daquele ufanista de Afonso 
Celso:

[...] descalço, pobre, fraco, com menos áreas cultiváveis que na rea-
lidade afirmam, cheio de problemas quase insolúveis. Brasil sem 
estradas, sem silos, sem armazéns, sem lavoura mecanizada, sem 
indústria organizada, sem petróleo, um Brasil que não basta a si 
mesmo e vai transferindo o encargo de sua libertação econômica às 
gerações futuras. Esse é o Brasil menino pobre que Chateaubriand 
quer ajudar a criar (NASSER, 1955, p. 67). 

Seu posicionamento, portanto, afasta-se do otimismo 
desenvolvimentista do período e do nacionalismo exacerbado 
explícito no ufanismo de Afonso Celso. Esse entendimento do 
país justificaria as suas críticas duras na imprensa e na Tri-
buna, segundo Nasser, necessárias para combater o atraso. 
Embora todas as discussões acerca do desenvolvimento – pos-
turas analíticas, estratégias propostas, grupos envolvidos – 
divergissem sobre o modelo de desenvolvimento para o país, 
em linhas gerais, o significado era o mesmo, ou seja, era um 
fenômeno tido como universal e inquestionável. A revista O 
Cruzeiro participou ativamente dessa discussão, utilizando-
-se dos recursos da fotorreportagem para difundir um deter-

4 Importante assinalar que essa reportagem é veiculada por ocasião da campanha de Cha-
teaubriand para o Senado pelo Maranhão. 
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minado modelo de desenvolvimento, em grande parte vincu-
lado às ideias do seu proprietário. 

A partir da leitura de parte dos artigos de Chateaubriand, 
publicados na imprensa naquele período e das reportagens vei-
culadas em O Cruzeiro, pode-se concluir que a revista defendia 
um liberalismo favorável ao capital estrangeiro e à exportação 
do café, com combate à inflação e anti-intervencionista. Ao co-
mentar o ideário dos Associados, Wainberg (1977) afirma que 
ele se opunha radicalmente à política nacionalista, que impedia 
a entrada de capitais estrangeiros, conforme verifica-se no dis-
curso publicado por ocasião da inauguração da revista O Cru-
zeiro Internacional, em 1957:

A edição desta revista em língua espanhola [...] tinha que ser feita 
por nós, por nossa organização. Ela significa mais um golpe que 
das nossas fileiras parte contra o nacionalismo caricatural que 
aqui se faz. Nosso povo, senhor presidente, ou se levanta contra 
este nosso estado macrocefálico, contra o dilúvio dos monopólios 
estatais, que todos os dias nos esmagam, e contra a deformação 
da ideia nacional, ou ele sucumbirá nos dias que correm e que sig-
nificam em todas democracias ocidentais, a partir da Alemanha, 
da Inglaterra, dos Estados Unidos e do Canadá, a ressurreição da 
livre empresa (ANDRADE, 1957, p. 90).

1
Entre as formas de representação desse modelo econô-

mico nas fotorreportagens, destacam-se as matérias sobre as 
questões do petróleo e do café. Com relação às primeiras, as 
matérias visavam mostrar aos leitores a situação de atraso em 
que o país se encontrava em termos de exploração do produto 
e, ao mesmo tempo, enfatizava a necessidade da exploração do 
petróleo como pré-requisito para que o Brasil atingisse o nível 
de desenvolvimento desejado. As imagens associavam a explo-
ração à tecnologia avançada e as contrastavam com imagens 
da selva, comumente associada à barbárie e ao atraso.
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A fotorreportagem intitulada Amazônia, petróleo e dóla-
res (MARTINS, 1955, p. 8) era composta por dez páginas de 
fotografias e textos sobre um poço descoberto em Nova Olin-
da. Conforme descrito no lead, a matéria propõe-se a “contar 
em linguagem simples e ao alcance da compreensão de todos, 
a verdade sobre o petróleo de Nova Olinda e sobre o petróleo 
no Brasil [...]”. O autor da matéria afirma que, embora seja 
evidente a existência de petróleo no Brasil, o problema seria 
a necessidade de “furar para localizar e extrair o petróleo”, o 
que era demasiado caro para o país. O problema estava sendo 
posto em bases erradas, devido à “demagogia, os mesquinhos 
interesses eleitorais de politiqueiros, à falta de visão e cora-
gem de grande parte de nossos homens públicos, um certo 
complexo de inferioridade” (MARTINS, 1955, p. 9).

A fotografia principal, que ocupa uma página e meia, 
mostra, em primeiro plano, um cenário selvagem no qual, ao 
fundo, vê-se uma torre de petróleo, evidenciando os contras-
tes entre a tecnologia, representada pela torre – distante –, e 
a realidade amazônica – próxima. Outra fotografia da selva 
amazônica foca grandes árvores, tendo ao fundo a torre de pe-
tróleo, com a legenda: “No meio da selva, dominando as copas 
das árvores, a torre desponta. Para as nossas necessidades, 
precisaríamos de uma floresta delas. Quando a teremos? Será 
breve?” (MARTINS, 1955, p. 12). No mesmo cenário, árvores 
cortadas remetem à ideia da utilização da madeira como fon-
te de energia ainda importante no Brasil, representando o 
atraso. Tal avaliação torna-se mais clara diante de uma série 
de cinco reportagens que a revista publica entre os meses de 
junho e agosto de 1955, intitulada “Brasil: civilização da le-
nha”,5 apresentando informações diversas sobre as vantagens 
e os múltiplos usos do petróleo bem como a necessidade de 

5  O Cruzeiro, 18 jun. 1955, 25 jun. 1955, 2 jul. 1955, 30 jul. 1955, 13 ago. 1955.
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uma exploração adequada, que só seria possível, avaliava a 
reportagem, com tecnologia e capitais estrangeiros.

Em outro grupo de reportagens, o tema era a importân-
cia do café para a economia nacional e a ênfase na vocação 
agroexportadora do país. No entanto, as matérias afirmavam 
que, nesta nova etapa de desenvolvimento e diante das condi-
ções do mercado internacional, o cultivo do café também de-
veria acompanhar esse movimento, superando as formas an-
tigas (atrasadas) de cultivo. A divulgação da campanha Cafés 
Finos, promovida pela revista, tinha esse objetivo. 

Contudo, as reportagens representaram o desenvol-
vimento para além de seu aspecto estritamente econômico, 
enfatizando seu viés cultural. O período desenvolvimentis-
ta também foi o dos “anos dourados”, caracterizado por uma 
efervescência cultural, principalmente a partir da segunda 
metade da década de 1950. A inserção do país no mundo civi-
lizado corresponderia à elaboração de uma cultura nacional 
com a qual pudéssemos ser reconhecidos no contato com os 
povos desenvolvidos. Essa discussão esteve presente em ór-
gãos governamentais, como o Iseb, que pretendiam reelabo-
rar a própria noção de cultura, com um processo de renovação 
cultural.

Da mesma forma que na área econômica, também em 
relação à cultura ocorria uma polarização de posições: um 
grupo – reformista – defendia que a adequação da cultura à 
nova realidade deveria pressupor a conscientização popular 
e, portanto, a inserção do povo; outro grupo – folclorista – 
entendia que a cultura nacional deveria ter por base aspec-
tos folclóricos do país como única fonte fidedigna da cultura 
nacional. Esse debate esteve representado na revista, contri-
buindo para a elaboração e difusão de um discurso sobre a 
cultura brasileira.
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A renovação cultural esteve representada nas fotorrepor-
tagens por meio da divulgação de uma cultura mais refinada, 
baseada nas expressões artísticas europeias e norte-america-
nas. É o caso das reportagens sobre as peças encenadas pelo 
Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), geralmente com autores 
e diretores estrangeiros, as reportagens sobre os espetáculos 
de balé, também sob a organização de coreógrafos estrangei-
ros, e a divulgação das obras do Museu de Artes de São Paulo, 
em conformidade com o projeto empreendido, sobretudo, pela 
elite paulista, sendo que alguns membros passaram a atuar 
como mecenas das artes, entre eles, o próprio Chateaubriand. 

Como exemplo, podemos citar uma série de reportagens 
veiculadas entre julho e agosto de 1956 na revista O Cruzeiro, 
sobre o teatro de revista. As três primeiras integravam uma 
série sobre a Praça Tiradentes com o mesmo título, Praça Ti-
radentes.6 Esse local concentrava a vida artística carioca no 
início do século e, nos anos 1950, tornou-se um espaço fre-
quentado, sobretudo, pelas camadas populares, tornando-se 
reduto, por excelência, do teatro de revista, considerado, en-
tão, de baixo nível. As matérias eram compostas por muitas 
fotografias das apresentações e, principalmente, das vedetes 
da época. A narrativa visual e escrita conta a história das 
montagens e dos atores que atuaram. 

As outras duas reportagens intitulam-se Teatro de re-
vista (ABREU, 1956, p. 20) e As grandes revistas (ABREU, 
1956, p. 36). Novamente, a história do teatro de revistas é 
narrada e entremeada por fotografias dos espetáculos. A ên-
fase é na evolução do gênero. Assim, a segunda reportagem 
enfatiza, como sugere o título, os grandes espetáculos rea-
lizados por Walter Pinto. Eram espetáculos luxuosos com a 
participação de girls internacionais, especialmente francesas. 

6 Reportagens veiculadas nas edições de: 7 jul. 1956; 14 jul. 1956; 21 jul. 1956.
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Nesse sentido, as reportagens construíam uma espécie de li-
nha evolutiva, que culminaria nos grandes shows de Carlos 
Machado nas boates de Copacabana.

Todo o conjunto apresenta uma ordem cronológica e en-
foca o teatro de revista como parte de um passado dessa arte 
no Brasil. Não há uma crítica à modalidade. Ela é apresenta-
da como o passado, a origem tanto espacial quanto cultural do 
teatro brasileiro, representaria a tradição popular do nosso 
teatro, que ora se modernizava, acompanhando a mesma li-
nha evolutiva do país. 

Essa perspectiva torna-se mais clara considerar-se que, 
na edição anterior, que dá início à série, a revista publicou 
uma reportagem de oito páginas duplas com fotografias colo-
ridas sob o título A maioridade do teatro brasileiro (O CRU-
ZEIRO, 2 jun. 1956 ), na qual é relatada a modernização dessa 
expressão artística no Brasil. Para compreender o significado 
dessa matéria, é necessário conhecer o contexto da época no 
que diz respeito a essas questões.

O teatro de revistas, forma hegemônica do teatro bra-
sileiro até então, estava sendo fortemente questionado pelos 
intelectuais desde o final dos anos 1940, pois eles o enten-
diam como uma forma degradada, de segunda categoria, uma 
arte inferior. “Critica-se sua produção rápida, improvisação, 
pobreza de cenografia e indumentária. Enfim, é como se essa 
arte não preenchesse os requisitos básicos para ser reconhe-
cida como tal” (VELLOSO, 2002, p. 176). 

Velloso lista os epítetos que desqualificam o teatro de 
revista como expressão cultural: “Intelectuais da Praça Tira-
dentes, subliteratura, vocabulário de cozinheiras, licenciosi-
dade, analfabetismo, vulgaridade, achincalhe, sujeira (dentro 
e fora do palco)” (2002, p. 179). Nesse clima de crítica ao pa-
drão teatral brasileiro, grupos amadores, formados por uni-
versitários, intelectuais e profissionais liberais, propagam-se 
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em um movimento de renovação, sendo criada a primeira es-
cola de atores do Brasil, a Escola de Arte Dramática, em São 
Paulo, e concomitantemente o Teatro Brasileiro de Comédia.

É a partir dessa visão que se insere a reportagem A 
maioridade do teatro brasileiro, que alterna conteúdos sobre 
as modernas companhias teatrais – sua trajetória, diretores 
e atores – e os referentes às peças por elas encenadas, com 
muitas fotografias coloridas e comentários rápidos (na rea-
lidade uma ficha técnica da peça). As grandes companhias 
nacionais, surgidas nos anos 1950, são tratadas pela reporta-
gem, assim como os mais importantes atores nacionais. Evi-
dencia-se, também, a importância dos diretores estrangeiros 
no processo de renovação teatral brasileira.

Mesmo fundamentadas nos modelos estrangeiros, na 
revista, essas expressões culturais eram associadas à cultura 
nacional. O caráter nacional apareceria na medida em que 
temas nacionais fossem incorporados aos novos espetáculos. 
A cultura popular, como portadora do espírito nacional, servi-
ria de inspiração e, após sofrer o processo de intermediação, 
seria elevada à categoria de cultura nacional. A relação entre 
atraso versus modernidade permeou as representações sobre 
a cultura na revista. Reportagens sobre o passado – atrasado 
– da cultura nacional, como o teatro de revista da Praça Tira-
dentes, ou os antigos bailados, apareciam como contrapontos 
às imagens dos novos espetáculos nas boites de Copacabana 
ou às peças encenadas pelo TBC.

As representações na revista também se direcionaram 
para a produção e reprodução das imagens dos diferentes es-
paços nacionais, promovendo sua classificação. Nesse aspec-
to, foram veiculadas reportagens que tratavam das discus-
sões sobre os problemas estruturais das cidades brasileiras, a 
conquista e exploração do sertão e a divulgação da natureza 
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do país enquanto exótica e, ao mesmo tempo, fonte de rique-
zas a serem exploradas.

As reportagens sobre o interior reforçaram o imaginário 
bandeirante desbravador do sertão que conduziu a chamada 
“marcha para o oeste nos anos 30”. A conquista aparecia como 
necessária ao desenvolvimento nacional. Integrar passava a 
ser representado como sinônimo de civilizar e a ideia-força 
atraso versus desenvolvimento aparece como a oposição cida-
de versus sertão. A imagem do conquistador bandeirante é 
idealizada pela revista, sintetizada pela divulgação hiperva-
lorizada da obra de Rondon. Os indígenas, nessa visão, eram 
considerados parte integrante do espaço incivilizado e, por-
tanto, passíveis de serem conquistados para a civilização na 
luta pela superação do atraso.

Desde o início, a rede Associada aderiu a esse programa 
de expansão do território brasileiro, não só divulgando como 
participando das expedições ao interior do Brasil, sobretudo 
nos territórios indígenas. O marco desse processo foi a cober-
tura da expedição Roncador/Xingu,7 ainda nos anos 1940, fi-
cando célebres as reportagens da revista O Cruzeiro sobre os 
índios Xavante, que teriam sido descobertos pelos repórteres 
da revista e enfrentado as flechas dos índios hostis para a rea-
lização da reportagem. As fotografias mostravam as marcas, 
no avião, que seriam decorrentes das flechas indígenas, em 
uma representação que denota a luta civilização versus bar-
bárie, identificando os indígenas como inimigos da civilização. 

Esse ideário da interiorização do Brasil continuava em 
pauta nos discursos dos anos 1950, como podemos acompa-
nhar pelas extensas reportagens produzidas em O Cruzeiro, 
fruto de verdadeiras excursões realizadas pelos repórteres ao 

7 Essa expedição era considerada a ponta de lança da colonização do Brasil Central e da 
Amazônia. Era o ponto de partida para a colonização das vastas áreas do Araguaia e do 
Xingu, atingindo até Manaus.
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interior do Brasil, como na reportagem Jânio mergulha no 
sertão (FERREIRA, 1955, p. 7), que descreve a viagem do en-
tão governador de São Paulo, Jânio Quadros, pelo interior do 
Brasil para entrar em contato direto com os problemas nacio-
nais. A iniciativa foi acompanhada por autoridades do gover-
no do estado, representantes do SPI8 e pela equipe da revista, 
que documentou toda a excursão em registros fotográficos, 
narrativas sobre as localidades visitadas e entrevistas com 
Jânio, supostamente feitas ao longo da viagem. 

O termo revolução é utilizado para indicar as mudanças 
que estavam em marcha. Os agentes dessa revolução eram 
Jânio Quadros e sua equipe de trabalho, “[...] gente moça, de-
cidida e entusiasta”9 que, já a bordo do avião, promoveram 
um seminário aéreo de estudos dos problemas nacionais. As 
transformações, portanto, dar-se-iam sob os auspícios da téc-
nica, conforme se extrai do discurso que finaliza a reporta-
gem: quando a expedição chega ao Xingu, a reportagem narra 
uma entrevista com Jânio, na qual ele defende a criação do 
Parque Indígena do Xingu.10 No entanto, a preocupação não 
é com a preservação da cultura indígena, mas com a do ter-
ritório para servir de “laboratório de estudos” (FERREIRA, 
1955, p. 9). Jânio teria dito que: “A colonização no interior do 
Brasil deve ser incentivada, quando feita com bases honestas 
e racionais. Dentro de dez anos, no máximo assistiremos a 
um rusch espetacular em direção ao oeste...”. Os indígenas 
eram apresentados como parte integrante da natureza e, tal 

8 Serviço de Proteção ao Índio, criado pela Constituição de 1946.
9 O Cruzeiro, 23 abr. 1955, p. 6. Não descuramos do fato de que existiam interesses políticos 

envolvidos na ampla divulgação que a revista fazia das atividades de Jânio Quadros no 
governo de São Paulo, entretanto, não é esse o enfoque deste texto. Esse assunto foi dis-
cutido no artigo: MEYRER, Marlise Regina. A vassoura, a simpatia e a espada: imagens da 
democracia brasileira nos anos 50. Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 4, n. 2, p. 174-204,  
jul./dez. 2012. 

10 O Parque Nacional do Xingu foi criado em 1961, por decreto do então presidente Jânio 
Quadros. O SPI foi extinto em meados dos anos 1960, já no governo militar, quando foi 
substituído pela Fundação Nacional do Índio. 
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como ela, deveriam ser domesticados de acordo com a lógica 
capitalista e o ideário do progresso nacional. 

Em uma foto impressa em página inteira, o governador 
aparece contemplando as Sete Quedas, cuja legenda dizia: 
“[...] e elas estão aí, virgens esperando pelo homem” ((FER-
REIRA, 1955, p. 10). Tal representação das cataratas vai ao 
encontro da visão de mundo veiculada pela revista, ou seja, 
a paisagem era percebida sob a ótica do progresso enquanto 
potencial de riqueza e possibilidades para o futuro do país. 
“O olhar é dirigido pela técnica, pela ciência para enquadrar 
o território brasileiro numa perspectiva de utilização de seus 
elementos para o progresso” (ARRUDA, 2000, p. 97). Assim, 
ao representar a região sob o prisma de suas potencialida-
des humanas e materiais, a reportagem cumpria a função de 
adequação ou atualização da paisagem ao desenvolvimento 
capitalista que se processava no país.

Para finalizar, podemos dizer que as fotorreportagens 
da revista O Cruzeiro, com a combinação de imagens e textos 
verbais, produziram e reproduziram um determinado discur-
so sobre a sociedade brasileira na segunda metade dos anos 
1950. Pelas especificidades do veículo – revista de variedades 
e fotorreportagens –, ela representou a realidade nacional nos 
seus mais variados aspectos: políticos, culturais, econômicos 
e geográficos. Em todas essas esferas uma ideia-força con-
duziu os discursos, o atraso versus o desenvolvimento, como 
uma etapa do desenvolvimento em si, na época inquestioná-
vel enquanto realidade futura da nação. Assim, a defesa de 
um modelo econômico específico, a busca de uma definição 
da cultura nacional entre o erudito e o popular, a classifica-
ção e integração do espaço nacional as representações sobre 
o desenvolvimento na revista O Cruzeiro, nos anos de 1950 
pautaram as representações. 



Uma região em formação: atraso versus desenvolvimento no...

| 252 |

Referências
ABREU, Bricio de. As grandes Revistas. O Cruzeiro, Rio de Janeiro,  
n. 44, p. 36, 18 ago. 1956.

_______. Teatro de Revistas. O Cruzeiro, Rio de Janeiro, n. 41, p. 20,  
28 jul. 1956.

ANDRADE, Luiz Edgard de. O Cruzeiro Internacional. O Cruzeiro, Rio 
de Janeiro, n. 29, p. 90, 4 maio 1957.

ARRUDA, Gilmar. Cidades e sertões: entre a história e a memória.  
Bauru: Edusp, 2000.

BIELSCHOWSKI, Ricardo. O pensamento econômico brasileiro: o ciclo 
ideológico do desenvolvimento. 3. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.

FURTADO, Celso. A hegemonia dos Estados Unidos e o subdesenvolvi-
mento da América Latina. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1975.

GORENDER, Jacob. A burguesia brasileira. São Paulo: Brasiliense, 
1983.

HOBSBAWN, Eric. A era dos extremos: o breve século XX – 1914-1991. 
São Paulo: Cia. das Letras, 1995.

FERREIRA, Jorge. Jânio Mergulha no Sertão. O Cruzeiro, Rio de Janei-
ro, n. 28, p. 7-10, 23 abr. 1955.

MARTINS, João. Amazônia, Petróleo e Dólares. O Cruzeiro, Rio de Ja-
neiro, n. 26, p. 5-15, 9 abr. 1955.

NASSER, David. O Velho Capitão. O Cruzeiro, Rio de Janeiro, n. 23.  
p. 67-70, 19 mar. 1955.

__________. Fim da Guerra. O Cruzeiro, Rio de Janeiro, n. 29, p. 8, 12 
maio 1945.

SILVA, Alvares da. A maioridade do teatro brasileiro. O Cruzeiro, Rio de 
Janeiro, n. 33, p. 52, 2 jun. 1956.

__________. Dez anos na vida de um gigante (1945-1955), O Cruzeiro, 
Rio de Janeiro, n. 12, p. 76, 1 jan. 1955.

VELLOSO, Mônica Pimenta. A dupla face de Jano: Romantismo e Po-
pulismo. In: GOMES, Ângela de Castro (Org.). O Brasil de JK. 2. ed. Rio 
de Janeiro: FGV, 2002.

WAINBERG, Jacques A. Império das palavras. Porto Alegre: EdiPUCRS,  
1977.



Rosane Marcia Neumann

| 253 |

História e região: movimentos 
migratórios na dinâmica da 
colonização sul-rio-grandense 
(1889-1930)

Rosane Marcia Neumann

Introdução 

Este capítulo apresenta uma análise dos movimentos mi-
gratórios dos imigrantes alemães e seus descendentes 
no Rio Grande do Sul no final do século XIX e início do 

século XX, com base no pressuposto de que os deslocamentos 
sucessivos foram/são parte integrante da trajetória desses in-
divíduos e de suas famílias, motivados, em última instância, 
pela busca por melhores condições de vida. Em escala redu-
zida, investiga-se esse processo no complexo colonial da em-
presa de colonização Dr. Herrmann Meyer, situado nos mu-
nicípios de Cruz Alta e Palmeira das Missões, na região do 
Planalto sul-rio-grandense, na Primeira República.

Para compreender a complexidade do processo de imi-
gração, colonização e movimentos migratórios internos, abor-
da-se a temática, em termos teórico-metodológicos, na pers-
pectiva da história regional. Segundo Van Young, “[…] las re-
giones son hipótesis a demostrar y que, cuando escribimos his-
toria regional, estaríamos tratando de hacer justamente eso, 
antes que describir entidades antecedentes” (1991, p. 257).  
Entende-se a região como: 
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[…] entidad concreta, se concibe como resultante de múltiples 
determinaciones y se caracteriza por una naturaleza transforma-
da por herencias culturales y materiales y por una determinada 
estructura social con sus propias contradicciones. Es particular 
en el sentido de una especificación de la totalidad espacial de la 
cual forma parte; es decir, es la realización de un proceso históri-
co general en un cuadro territorial menor, donde se combinan lo 
general y lo particular (CARBONARI, 2009, p. 28).

No mesmo sentido, Bandieri afirma que a história re-
gional “intenta explicar el funcionamiento de la sociedad a 
través de las relaciones económicas y sociales que caracteri-
zan un espacio determinado, el que a su vez es parte de un 
todo estructural” (2005, p. 104). Considera-se, assim, a região 
como um espaço aberto, um objeto a ser abordado com suces-
sivas aproximações, que apontam em seu conjunto a ideia da 
totalidade, procurando resolver as possíveis tensões que exis-
tem entre a perspectiva micro e macro-histórica. Já Bajaras 
ressalta que há várias formas de abordar a história regional, 
e que a historiografia ainda está construindo os seus aportes, 
mas deve-se prestar atenção para não cair no “regionalismo, 
el afán totalizador y las dificultades para ligar lo regional con 
otros ámbitos” (2009, p. 10). Enfim, “[…] la historia regional 
implica analizar la construcción de un territorio a través de 
sus actores sociales y de las dinámicas políticas, económicas 
y sociales que éstos producen en él” (TARACENA ARRIOLA, 
2008, p. 203).

Com o propósito de compreender as particularidades e 
singularidades implicadas nos movimentos migratórios inter-
nos ensejados pelos colonos, partindo de pistas nominais, in-
dícios, redes sociais e migratórias, o estudo também se pauta  
na micro-história italiana (GINZBURG, 1991, 2007). Nas pa-
lavras de Levi, “trabalhamos para buscar perguntas gerais 
que valham para as situações das quais saímos, porém que 
possam valer em outras situações como perguntas, não como 
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respostas, voltando na sequência aos particulares. Mas so-
mente no sentido de que os particulares são infinitos” (2015, 
p. 247). Portanto, a partir do diálogo entre a história regional 
e a micro-história, objetiva-se compreender a dinâmica do fe-
nômeno migratório do início do século XX e suas particulari-
dades em um espaço-tempo dado.

Movimentos migratórios

Debruçando-se sobre a temática da mobilidade social e 
espacial, Vangelista destaca que essa ainda é uma área pouco 
explorada pelos historiadores, pois só recentemente

[...] novas sensibilidades e novas metodologias levaram os histo-
riadores a considerar os grupos e as sociedades humanas como 
organismos em movimento e, ao mesmo tempo, radicados em 
espaços específicos e construtores de espaços específicos. [...] De 
fato são só, mais ou menos duas décadas que os historiadores 
dos processos migratórios enfrentaram de maneira sistemática 
o tema da mobilidade, desenvolvendo as premissas que estavam 
nos estudos das cadeias migratórias, até chegar à percepção das 
transnacionalidade do contexto migrante e da circularidade de 
muitas migrações (2010, p. 9).

A migração é um fenômeno variado e multiforme, tendo 
a mobilidade dos homens como ponto comum. Um movimento 
migratório aparentemente homogêneo pode apresentar, em 
seu interior, motivações diversas, desde econômicas, sociais, 
políticas, religiosas até demográficas. “Migrar corresponde, 
portanto, a um processo de desajustamento-ajustamento que 
se traduz na recompensa subjetiva que proporciona. Objeti-
vamente, migrar suprime a inadequação entre o sujeito ou 
grupo e a sociedade de origem e restaura, nessa, o equilíbrio 
interno” (MARTINS, 1973, p. 21). Assim, o (i)migrante vive 
em uma constante dialética de expulsão e atração (RAISON, 
1986; SAYAD, 1998).
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O migrante tende a exagerar as possibilidades disponi-
bilizadas pelo local de destino, como se fossem infinitas, em 
que a capacidade de ação não encontra obstáculos, idealizan-
do em excesso. Os relatos de imigrantes sobre as dificuldades 
enfrentadas no novo meio são escassos. A grande epopeia da 
imigração, construída a posteriori, silencia os pormenores, 
afirmando que as dificuldades foram vencidas pelo trabalho:

A Colonização Alemã tornava-se o resultado de medidas e atitu-
des coerentes, decididas e positivas. A miséria transformou-se em 
heroísmo. Os colonos são objetivos, decididos, corajosos e vence-
dores. No imaginário epopeico, o abandono à própria sorte é uma 
grande e constante marca. O abandono de quem escapou da pá-
tria mãe e não volta mais. A narrativa lembra que o filho jamais 
voltará. A epopeia colonizadora é a história do filho pródigo que 
não voltou! (SANT’ANA, 1991, p. 62).

De acordo com Seyferth (2004), por volta de 1840, atri-
buía-se o insucesso da colonização e a mobilidade espacial dos 
colonos, exemplificados no caso de São Pedro de Alcântara, à 
facilidade em obter terra sem pagar nada por ela. Para aque-
les que formulavam as políticas de imigração e colonização, 
a culpa cabia aos próprios colonos, acusados de só pensar 
nos subsídios e de não ter nenhum apego à terra recebida. 
Transformar as terras devolutas em mercadoria seria uma 
das soluções então para atrair novos imigrantes, além de uma 
tentativa de fixá-los.

Para o imigrante, a propriedade da terra era muito im-
portante, pois significava liberdade, possibilidade de ascen-
são social e econômica. Porém, a ligação do imigrante com a 
terra é discutível. Conforme Woortmann:

[...] mais que mercadoria, para aqueles camponeses a terra é um 
valor simbólico, um patrimônio familiar que deve passar de uma 
geração a outra e permanecer na casa-tronco, a Stammhaus. Sua 
representação incorpora o trabalho ancestral e é referência para o 
futuro e para a reconstrução, em novas bases, de uma identidade 
camponesa; é também com relação a ela, como base territorial da 
casa-tronco, que se organizam as alianças matrimoniais (2004, 
p. 25).
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Outros estudos, como de Waibel (1979), Roche (1969) e 
Seyferth (2004), são unânimes ao afirmar que o colono era 
apegado à propriedade da terra como um bem econômico, por-
que os imigrantes haviam perdido uma virtude camponesa 
essencial: o apego à terra. Essa perda cultural seria a res-
ponsável pela venda, na primeira oportunidade, da sua terra, 
abandonando o seu lar, adquirindo um lote mais em conta, 
uma “terra boa” ou gutes Land, um lote com uma localização 
mais favorável, um negócio mais rentável ou, ainda, migra-
vam para os núcleos urbanos, dedicando-se a um ofício, geral-
mente aquele que já conheciam na Europa.

No Brasil, o colono foi menos sedentário do que o cam-
ponês europeu. Caracterizavam-no “a ânsia por novas terras 
e o ‘Wanderlust’ (desejo de peregrinar). Quando encontrava 
terras melhores para si e seus filhos, tornava a se mudar no-
vamente” (FOUQUET, 1974). 

Roche (1969, p. 319) afirma que, excetuando os que per-
maneciam no lote paterno, os descendentes de colonos migra-
vam, em média, uma vez durante sua vida. Os imigrantes 
e seus descendentes alimentavam, então, as migrações in-
ternas. O pioneirismo permanente expandiu rapidamente a 
fronteira agrícola, formando novos núcleos coloniais em áreas 
cada vez mais afastadas da capital. A esse processo de ocu-
pação e expansão das fronteiras agrícolas, promovido pelas 
sucessivas frentes pioneiras, compostas por colonos filhos de 
imigrantes ou eles próprios, Roche denominou enxamagem.

A migração interna, de uma colônia para a outra ou den-
tro da mesma colônia, além do retorno dos imigrantes, mar-
cou todo o processo de colonização no Rio Grande do Sul e em 
Santa Catarina. No final do século XIX, esse movimento de 
pessoas tornou-se ainda mais intenso, e a distância entre o 
lugar de saída e o destino era cada vez maior. Nesse contexto, 
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insere-se a migração das colônias velhas para as colônias no-
vas e, entre as colônias novas, e, principalmente a partir da 
década de 1920, das colônias novas para o oeste catarinense, 
e assim sucessivamente. Todo projeto de colonização, ao se 
lançar, carregava consigo uma leva de migrantes.

A própria estrutura fundiária das colônias e o uso da 
terra impulsionavam esses deslocamentos. Outros fatores so-
mavam-se ao crescimento demográfico da antiga zona de colo-
nização e ao fluxo constante de imigrantes ao longo do século 
XIX e nas primeiras décadas do XX, como a escassez de terras 
para venda, a rotação de terras, acompanhadas de uso inten-
sivo e de queimadas, o que provocava o rápido esgotamento do 
solo, com a queda da produção, a disponibilidade de terras por 
preços mais acessíveis nas frentes pioneiras de colonização, o 
abandono ou a conjugação da atividade agrícola com o artesa-
nato rural e a falta de sociabilidade nas linhas coloniais. 

Seyferth (2004) entende que essa mobilidade espacial 
tinha outros pretextos que também provocaram invasões ir-
regulares de lotes entre colonos e abandono à revelia das au-
toridades: a má qualidade das terras e a distância em relação 
à sede colonial foram causas determinantes da migração, mas 
também a separação da família aparentada ou emigrada de 
uma mesma região, que reflete a impossibilidade de escolha 
da terra, sobretudo nas colônias oficiais.

Esse movimento de vai e vem dos colonos preocupava as 
autoridades envolvidas diretamente com a política de imigra-
ção e colonização pública, como João J. P. Parobé, secretário 
dos Negócios das Obras Públicas do Rio Grande do Sul, que se 
debruçou justamente sobre essa questão em seu relatório de 
1903. Segundo ele, o decréscimo da corrente imigratória nos 
últimos anos tinha como desvantagem “retardar o povoamen-
to”, mas, em compensação, o estado só recebia “pessoal que 
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para aqui vem espontaneamente e com o ânimo de fixar-se, 
o que não se dava outrora, com a imigração oficial, que os 
colonos, em grande número, abandonavam os lotes” (RELA-
TÓRIO..., 1903, p. 9). 

Para Amstad, uma das principais razões para esse des-
locamento era o modelo de colônias públicas fundadas no 
início da República, baseadas na colonização mista, o que 
fazia com que boa parte dos colonos, detentores de capital, 
migrasse novamente para colônias particulares, confessional 
e etnicamente separadas. Outro fator era a especulação dos 
compradores e vendedores de terras, que tinham seus agen-
tes espalhados na capital, nas estações de trem, nas colônias, 
cada qual afirmando que suas terras eram as melhores e as 
mais baratas. Influenciados por essa propaganda, muitos 
migraram para as novas frentes de expansão agrícola. “Em 
questão de 10 a 15 anos o [rio] Ijuí, de Serro Azul até a sua 
desembocadura no rio Uruguai, numa extensão de 70 a 80 
quilômetros, fora ocupado. Acabara-se de fundar a São Leo-
poldo do século vinte” (CEM ANOS..., 1999, p. 129).

As empresas colonizadoras particulares foram funda-
mentais nesse processo, adquirindo grandes extensões de ter-
ras públicas e privadas com o compromisso de colonizá-las e, 
em alguns casos, para especulação.

Colonizadora Meyer e seus migrantes

A empresa de colonização Dr. Herrmann Meyer fundou 
seu complexo colonial em 1898, atuando oficialmente até 
1932, situado nos municípios de Cruz Alta (colônia Neu-Würt-
temberg, atuais municípios de Panambi e parte de Condor) 
e Palmeira das Missões (colônia Xingu, colônia Erval Seco e 
Posse Boi Preto), além da Posse Castilhos, em Júlio de Cas-
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tilhos (NEUMANN, 2009). Tratava-se de uma área de terras 
descontínua, comprada de forma fracionada a proprietários 
particulares e, posteriormente, dividida em lotes coloniais de 
25 hectares. Como colônia particular, o número de lotes era 
limitado e os preços praticados eram elevados, se comparados 
com outros empreendimentos da época na mesma região.

Analisando as descrições sobre o cotidiano da coloniza-
ção nos relatórios da colonizadora, encontra-se nas suas co-
lônias um imigrante/colono com baixo índice de fixação nos 
locais de chegada, circulando de uma colônia à outra, ou den-
tro do próprio complexo colonial de uma linha para a outra. O 
pioneirismo permanente e, por consequência, o abandono do 
lote colonial foram um problema com o qual a empresa con-
viveu no decorrer de sua atuação. A compra e a devolução de 
lotes coloniais, mais a permuta entre os compradores e entre 
eles e a colonizadora, eram corriqueiros. Para um observador 
de fora, tal movimento geralmente era lido como um sinal de 
alerta de que poderia haver algum problema. Dessa posição, 
um artigo publicado em 1912 acusava Herrmann Meyer de 
capitalista e apresentava o fato de que a maioria dos imigran-
tes novamente abandonava a colônia como um indício de que 
não se tratava de um projeto de colonização sério.1

As colônias da empresa colonizadora foram basicamen-
te ocupadas pela enxamagem de colonos da antiga zona de 
colonização. Os colonos assinavam um contrato de compra e 
venda particular com a empresa. Conforme a cláusula 14 do 
contrato, “[...] só depois de ter efetuado o pagamento total e 
de ter feito plantação no terreno adquirido e fixado moradia 
habitual, por si ou por seu representante, dentro da zona co-
lonial, poderá o comprador exigir se lhe passe a competente 

1 Artigo. Brasil – Alemanha (continuação). Tradução [francês-alemão] da Revue Franco-Brésilienne, 
Rio de Janeiro, a. 3, n. 69, p. 2-4, 15 nov. 1912. Museu e Arquivo Histórico Professor Hermann 
Wegermann, Panambi. Caixa 31.
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escritura pública de compra e venda”.2 Os dados sistemati-
zados e analisados a seguir estão baseados nesses contratos, 
tendo como espaço a colônia Neu-Württemberg, no período de 
1900 a 1942, respectivamente, o primeiro e o último contrato 
constantes em uma série arquivada – eventualmente, alguns 
podem ter sido extraviados –, alerta-se, contudo, que não se 
tratam de escrituras públicas, uma vez que esse documento 
foi celebrado em cartório, e significava, automaticamente, o 
rompimento do vínculo entre a empresa e o comprador. Tam-
bém, não estão incluídas nesse rol as transações particulares 
efetuadas após ser passada a escritura.

No total, trata-se de um conjunto de 1.886 contratos, 
desconsiderando, nesse caso, o número total de lotes vendi-
dos, visto que a venda de mais de um lote para um mesmo 
indivíduo geralmente era registrada no mesmo contrato, 
propiciando assim uma amostragem próxima da realidade 
do deslocamento dessa população dentro do espaço colonial. 
Desse total de contratos, no quesito forma de pagamento, 38% 
dos compradores quitaram o contrato no ato da compra, 62% 
parcelaram o valor contratado. Do total, 82% dos contratos 
referem-se a lotes coloniais e apenas 18% a terrenos urbanos 
e chácaras na sede Elsenau e terrenos urbanos na sede Sanga 
do Meio, na linha Hindenburg.

O dado mais evidente nesses contratos é sobre a desis-
tência ou devolução do lote colonial adquirido, assinalada 
pelo carimbo Zurückgegeben/devolvido. Do total de contratos, 
64% dos compradores desistiram da compra, ou transferiram 
o contrato para outro, ou permutaram o seu lote, enfim, as-
sinaram um termo de devolução do lote com as benfeitorias, 
desistindo de todos os seus direitos em favor da empresa. De-

2 Conferir contratos de compra e venda. Caixas 1 a 12, Museu e Arquivo Histórico Professor 
Hermann Wegermann.
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pendendo do acordo, era concedido um prazo de trinta dias 
para a retirada das benfeitorias. Ainda, a empresa era obri-
gada a devolver os valores já pagos, descontada a multa res-
cisória. Em apenas 36% dos contratos, os seus compradores 
permaneceram com o lote contratado, solicitando posterior-
mente a escritura pública.

Na fase inicial da colonização, as desistências apresen-
taram índices mais elevados quando venciam os prazos para 
a quitação do contrato. Aqueles contratos assinados entre 
1900 e 1906, na sua grande maioria, foram quitados até o 
prazo de vencimento, que então era de seis anos. Em 1906, 
em razão das dificuldades econômicas dos colonos, o parágra-
fo 2, que tratava dos prazos, foi modificado, concedendo mais 
dois anos, totalizando oito anos para o pagamento da última 
parcela. De um total de 202 contratos assinados até então, 
130 já tinham sido liquidados, enquanto 71 contratos foram 
prorrogados.

Estabelecer uma relação direta entre pagamento à vis-
ta/parcelado e escrituração/desistência do contrato, até 1912, 
é possível, pois se percebe que geralmente o comprador desis-
tia da compra no momento do vencimento da primeira pres-
tação do contrato, após quatro anos, ou da última prestação, 
em seis ou sete anos, caso não fossem cumpridos esses prazos, 
a empresa poderia solicitar a desocupação da área. Muitas 
vezes, a devolução do lote ocorria de forma fracionada, em 
uma tentativa de permanecer em uma área menor e pagável. 
Um caso excepcional de pagamento para os primeiros anos 
da colonização foi o de José Weber, que adquiriu, em 10 de 
março de 1903, os lotes numerados de um a onze da linha  
7 de Setembro, perfazendo 269 hectares pelo valor total de 
Rs. 11:000$000, tendo pago no ato da compra Rs. 9:509$200.3

3 Contrato n° 104, Caixa 1-2, Museu e Arquivo Histórico Professor Hermann Wegermann.
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Todavia, de 1912 em diante, tal afirmação torna-se arris-
cada, pois nota-se um gradual aumento do número de colonos 
que quitavam o seu contrato no ato da compra, mas, mesmo as-
sim, o índice de desistência do contrato não diminuiu. Isso pode 
ser um indício de que, uma vez quitada a dívida, o comprador 
passava a ser proprietário de seu bem, com liberdade para dis-
por dele, mesmo sem escritura em mãos. E eram justamente 
esses que desistiam com mais frequência dos contratos. Nesse 
caso, tratava-se de uma poupança, pois, no ato da desistência, 
o valor pago era restituído, podendo ser aplicado em outro ne-
gócio. Especialmente a partir de 1916, o perfil do comprador 
de terras de Neu-Württemberg mudou, chegando próximo ao 
imigrante/colono ideal, ou seja, aquele que tinha recursos fi-
nanceiros suficientes para quitar a sua dívida no momento da 
compra, o que sinaliza para a melhora material dos colonos já 
estabelecidos, então já em condições para adquirir um segundo 
lote ou terreno urbano, como forma de investimento.

Um problema mais grave era a inadimplência dos colo-
nos. Em situações delicadas, a colonizadora procurou renego-
ciar o contrato, em outras, pressionou pela devolução do lote 
e, como última medida, executou a dívida em juízo. A política 
interna de relacionamento com os colonos tinha por princí-
pio evitar processos judiciais de qualquer natureza, para não 
expor a sua imagem e, com isso, afastar os potenciais com-
pradores de terras. A empresa priorizava, então, os acordos 
internos e diretos entre as partes envolvidas.

Outro dado interessante, que passa despercebido nas 
análises gerais, relaciona-se ao preço de um lote colonial. A 
tendência natural seria de o preço aumentar, conforme o de-
senvolvimento da colonização. Porém, na colônia Neu-Würt-
temberg, em 1900, um lote custava Rs. 800$000; a partir de 
1901 até 1907, o valor foi elevado a Rs. 1:000$000, chegando a 
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Rs. 1:200$000. Entretanto, a partir de 1908, com a ampliação 
da colonização além dos rios Fiúza e Palmeira, extrapolando 
os limites da velha Neu-Württemberg, verificou-se justamente 
o contrário, ou seja, uma redução sensível no preço de um lote 
colonial, voltando a Rs. 800$000, e na área ao norte do Rio Pal-
meira, o preço médio era de Rs. 600$000, com prazo de até sete 
anos para pagar. Com essa alteração no mercado de terras, 
compensava ao colono desistir do contrato anterior e reiniciar 
todo o processo pioneiro em outra linha colonial, recém-aberta. 

Logo, a própria variação dos preços dos lotes dentro dos 
limites da colônia e dos prazos de pagamento incentivava a 
migração de uma linha à outra, e de uma colônia à outra. 
No período de 1912 a 1926, o preço do lote ficava entre Rs. 
500$000 e Rs. 6:000$000, e os prazos, de seis meses a quatro 
anos. Ainda, a venda de partes de lotes tornou-se comum, como 
um quarto de lote, meio lote, e assim por diante, reduzindo os 
custos e resultando no fracionamento do lote, especialmente 
na colônia de Erval Seco, formando uma estrutura de chácara.

Tal redução substancial ou estagnação do preço de um 
lote colonial contrariava e comprometia a sustentabilidade 
econômica da colonizadora. Uma das razões para esse com-
portamento foi a concorrência, pois vários empreendimentos 
do gênero na região e no oeste catarinense, públicos ou pri-
vados, conseguiam oferecer preços mais competitivos. Com 
isso, para se manter no mercado, a empresa via-se obrigada 
a reduzir os preços também. Outros fatores foram os conflitos 
verificados na região, que criaram um clima de instabilidade 
bem como os conflitos externos, além das sucessivas crises 
econômicas do país. Esse contexto reduziu a demanda por ter-
ras e, por decorrência, os preços decaíram.

A transferência do contrato para terceiros, até ser escri-
turado, era uma prática corrente. O deslocamento migratório 
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interlinhas também acompanhou o movimento de colonização 
desses espaços, visto que os primeiros compradores de lotes 
coloniais nas linhas em formação foram os próprios colonos já 
estabelecidos na colônia ou seus filhos. Dessa forma, as estra-
tégias da colonizadora na tentativa de estabelecer primeiro 
os colonos nos lotes mais afastados e acidentados, como era 
o caso da linha Rincão, não alcançou o êxito esperado, justa-
mente em razão da realocação por conta própria dos colonos, 
seja por questões financeiras, de parentesco, por relações pes-
soais, etc. Fato é que a colonizadora não conseguiu controlar 
nem deter esses deslocamentos internos.

Ao acompanhar a trajetória migratória de alguns desses 
colonos, percebe-se pelo menos dois tipos: o primeiro tipo era 
aquele que tinha interesse ampliar a sua propriedade, adqui-
rindo ou permutando novas áreas de terras nas imediações 
do lote original; o segundo tipo, mais comum, era o colono 
errante, ou talvez justamente o empreendedor, que aprovei-
tava as ofertas de terras, transferindo com muita frequência 
o contrato para terceiros. Outros adquiriram sucessivamente 
vários lotes e terrenos urbanos, em diferentes linhas coloniais 
e na sede, devolvendo ou transferindo-os em seguida, por ve-
zes, pagaram o preço total no ato da compra, outras, parce-
laram, até permanecerem definitivamente com uma ou mais 
propriedades. Por sua vez, Jakob Bock apresenta ainda, tal-
vez, um terceiro tipo, minoritário, o de imigrante/colono mais 
financeiramente favorecido, que tratava a compra de terras 
como aplicação de capital ou, simplesmente, com fins de es-
peculação, pois chegou a despender Rs. 21:150$000, divididos 
em duas parcelas, para o pagamento de uma área de 211,5 
hectares.4 Bock comprou lotes em várias linhas coloniais, to-
talizando uma área descontínua de 564,65 hectares, descon-

4 Contrato nº 629, Caixa 5-6, Museu e Arquivo Histórico Professor Hermann Wegermann.
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tadas as áreas devolvidas, restaram ainda 442,35 hectares, 
ou 17,6 lotes.5 É fato que a colonizadora procurava coibir a 
especulação, mas, em momentos de dificuldades financeiras, 
esse ideal era suplantado pela necessidade de manter a en-
grenagem da empresa em funcionamento, com a injeção de 
mais capital.

Naturalmente, depois de quitada a dívida colonial, a co-
lonizadora passava a escritura definitiva em cartório do lote 
ao seu proprietário. Na prática, esse sistema foi falho, pois 
nem a empresa nem os compradores se preocuparam com a 
escritura pública das terras, principalmente durante a admi-
nistração dos negócios por Hermann Faulhaber (1908-1926). 
Por isso, no próprio contrato ficavam registradas as desistên-
cias de compra, as transferências de contrato, permutas e os 
contratos particulares entre os colonos. Com essa sistemáti-
ca, a empresa detinha um maior controle sobre os colonos e 
as transações de terras e os interessados economizavam com 
custos legais para as transferências. Por vezes, a família via-
-se obrigada a exigir a escritura de suas terras no momen-
to da morte do titular do contrato, para então dar entrada 
ao inventário. E, ainda, os herdeiros, em comum acordo, na 
ausência da escritura, alegavam não haver bens a partilhar, 
fazendo o inventário com atestado de pobreza, escriturando 
posteriormente a propriedade para um dos herdeiros, ou em 
caso de venda, diretamente para o comprador.

A migração não se restringiu apenas ao aspecto inter-
no da colônia. Na abertura de uma nova frente de coloniza-
ção, os filhos dos pioneiros ou aqueles que já contavam com 
algum capital remigravam novamente. Na metade da década 
de 1920, quando não havia mais a possibilidade de adquirir 
terras na colônia Neu-Württemberg, ou as disponíveis eram 

5 Contratos, Caixas 1-14, Museu e Arquivo Histórico Professor Hermann Wegermann.
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muito caras, iniciava-se a venda de terras na colônia Erval 
Seco, por preços mais baixos, atraindo considerável número 
de compradores. Outro destino, no início dessa mesma década, 
foi a colônia Porto Feliz (atual Mondaí), no oeste catarinense.

Portanto, o (i)migrante vivia nessa gangorra, dividido 
entre o permanecer e o partir, vivendo uma situação de provi-
soriedade (SAYAD, 1998). Nas zonas de colonização, indepen-
dente do grupo étnico ou da região de origem, a mobilidade 
social e espacial foi uma constante, esse indivíduo aprovei-
tava as oportunidades que lhe surgiam, encarando a terra 
como uma moeda corrente e uma opção para a aplicação do 
seu capital, foi o responsável pela expansão da zona colonial 
antiga bem como das colônias novas na região do Planalto 
sul-rio-grandense, com o avanço da fronteira agrícola e o de-
senvolvimento da agricultura. O imigrante/colono real, então, 
jamais deixou de ser um migrante, especialmente nas colô-
nias privadas, em que a disponibilidade de terras era menor 
e a possibilidade de expansão mais limitada. Por fim, a dis-
tância temporal entre o chegar e o partir poderia passar pelo 
permanecer o resto da vida no lugar de destino, ou apenas 
alguns dias ou semanas. 
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Uma região fortificada na 
fronteira ibérica da América 
meridional

Tau Golin

O processo de disputa ibérica do Rio Grande do Sul en-
gendrou um sistema de fortificações entre 1737 e 1777. 
O auge do processo ocorreu no território estratégico 

centralizado pelo canal de entrada do Atlântico para a La-
goa dos Patos. A partir da vitória militar castelhana em 1763, 
com o estabelecimento da fronteira da Tratada, na Ponta 
Rasa – recuada para o canal em 1767 – hispano-americanos e 
luso-brasileiros ampliaram e edificaram linhas de fortes, for-
talezas e baterias nas margens da divisória líquida.

Quando se estabeleceram as posições dos exércitos e es-
quadras para a guerra de 1774-1776, a Espanha sustentava 
seus limites com oito fortificações principais, e Portugal, com 
seis. Além disso, contavam com diversas baterias fixas e vo-
lantes. Esse sistema de defesa passou a ser desmontado com 
a vitória luso-brasileira em 1776, especialmente devido às ga-
rantias do Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, que mudou a 
divisória da fronteira, adotando o sistema de bacias dos rios e 
áreas neutrais entre os reinos ibéricos. 

Na linha de tempo desse processo, a Guerra dos Sete 
Anos na Europa, que antagonizou França-Espanha e Ingla-
terra-Portugal, forneceu o arcabouço jurídico e bélico – ou 
interpretações instrumentais – para as expedições do gover-
nador de Buenos Aires, Pedro de Cevallos, que ocuparam a 
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Colônia do Sacramento, a Fortaleza de Santa Teresa, o Forte 
de São Miguel, a vila de Rio Grande, a Guarda do Norte (São 
José) e avançaram até a Ponta Rasa, península setentrional 
do canal do Rio Grande, na Lagoa dos Patos. O armistício de 
1763 sustou as ações bélicas e congelou as posições dos exér-
citos. Todavia, enquanto a diplomacia conferenciava e Por-
tugal mantinha como estratégia internacional a aliança com 
a Espanha para extinguir a Ordem dos Jesuítas, os sul-rio-
-grandenses e os paulistas, em 1767, com oficiais europeus 
e recrutas de regiões do Brasil, fizeram um ataque naval e 
desembarque frustrado na vila de Rio Grande. Prosseguiram 
com a ofensiva e, no mesmo ano, retomaram a Guarda do 
Norte, acrescentando-lhe o nome de São José, em homena-
gem ao soberano português.

Bloqueados no canal do Rio Grande, os brasileiros foram 
gradativamente ocupando o território norte dos rios Guaíba 
e Jacuí, progredindo na conquista do oeste. Os aventureiros 
paulistas, em especial, ousaram transpor o Guaíba/Jacuí e in-
corporar, de fato, o território castelhano. Guardas foram mon-
tadas nos passos de seus afluentes e na Serra de Tapes. As 
unidades militares espanholas e missioneiras, em especial de 
Caiboaté, São Martinho, Passo do Jacuí, e piquetes volantes 
indígenas, não conseguiram conter a ocupação. A guarnição 
da vila de Rio Grande destacava patrulhas que vadeavam o 
São Gonçalo, procurando os intrusos nas regiões de Pelotas e 
Canguçu. Todavia, suas tropas de cavalaria eram ineficientes 
contra aquela gente de tradição bandeirante, afeita ao mato, 
ao monte, à convivência com os rios, com o talento de canoei-
ros e balseiros, que preferia deslocar-se a pé, tirando vanta-
gens do território, emboscando e embretando os cavalarianos, 
os “centauros” que pretendiam desalojá-los. 

A infiltração expandia-se por uma área irregular de, 
aproximadamente, 300 km por 200 km, banhada pelo leste 
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pela Lagoa dos Patos e pelo Rio Guaíba. Conforme protesto 
castelhano, autoridades portuguesas chegavam ao desplan-
te de conceder posses e, inclusive, cartas de sesmaria para o 
território que não lhe pertencia. De Rio Pardo, os povoado-
res já tinham avançado para Cachoeira e mantinham fluxo 
constante a cavalo, mulas e carretas, com a região de Encru-
zilhada, Camaquã e Canguçu. Pela Lagoa dos Patos, faluas, 
sumacas e batelões sustentavam o comércio com a margem 
oeste, transportavam passageiros e mercadorias.

Tal ocupação representava um vexame para o governa-
dor de Buenos Aires, Vertiz y Salcedo. Agravava-se o fato de 
que os castelhanos malevos, os gaudérios, os contrabandis-
tas, já negociavam livremente com os intrusos. Os roubos de 
campo, as arreadas de rebanhos particulares e de estâncias 
missioneiras tinham aquele destino. Bandos de gaúchos eram 
recebidos livremente em Rio Pardo, onde negociavam seus 
roubos ou contratavam arreadas para serem executadas nas 
propriedades espanholas, cujas razias consumavam a barbá-
rie nos campos. Nesse panorama, Vertiz classificava Rio Par-
do como um “covil de ladrões”.

Em 1772, o governador de Buenos Aires convenceu 
a Corte em Madri a autorizar a execução do plano iniciado 
por Pedro de Cevallos, que previa a expulsão dos portugue-
ses do Continente do Rio Grande, apoiando-se juridicamente 
no antigo Tratado de Tordesilhas. A ideia era edificar uma 
fortaleza em Torres, que, com a Serra Geral, fecharia a pas-
sagem brasileira pelo litoral. A campanha foi desencadeada 
em 1773-1774, com colunas que marcharam de Buenos Aires, 
Montevidéu e São Miguel das Missões. No entanto, Vertiz co-
meteu um erro capital ao formar o seu exército quase que 
exclusivamente com tropas de cavalaria e baseando sua lo-
gística em carretas e não em canastras de mulas. As carretas 
foram quebrando pelo caminho, abandonadas em banhados, 
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danificadas na transposição dos arroios e rios. E os cavalos, 
transporte e veículo de combate, alimentados unicamente pe-
las pastagens naturais, definharam na marcha, tornando-se 
inúteis. Praticamente desmontados, os cavalarianos hispa-
no-americanos foram emboscados, importunados constante-
mente em sua marcha quando penetraram no Escudo Rio-
-Grandense.

Derrotado pelos cavalos e pelos aventureiros paulistas e 
sulinos, quando chegou próximo a Rio Pardo, Vertiz y Salcedo 
teve que ordenar uma dramática retirada pelo dificílimo ca-
minho à vila de Rio Grande. Por cerca de 300 km, suas tropas 
penaram pela falta e fraqueza dos cavalos, o transporte das 
restantes carretas pela serra, o translado dos arroios e rios. 
Recuo acompanhado pelas operações de guerrilha dos luso-
-brasileiros, sabotando os flancos e a retaguarda, em especial 
à noite, com gritarias e disparos, mantendo os súditos da Es-
panha em constante sobressalto. 

Assim que a notícia sobre a expedição de Vertiz chegou 
à Europa, o gabinete português, ao contrário de comemorar a 
retirada, interpretou a campanha do governador de Buenos 
Aires como o início das ofensivas da Espanha para ocupar o 
Continente do Rio Grande. Então, antes que Madri fortale-
cesse suas tropas no Prata e enviasse mais contingentes da 
Europa, decidiu ir à guerra.

Pombal, o estrategista

O primeiro-ministro conde de Oeiras (depois, marquês 
de Pombal), após ouvir sua assessoria, elaborou o Plano Mili-
tar, com a concepção de formação do Exército do Sul e o Plano 
de Guerra, com as estratégias portuguesas para a América 
meridional. Notáveis em suas formulações eram os pressu-
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postos do território, da qualificação do exército português em 
relação ao inimigo (POMBAL, 1941d, P. 294-299).

As instruções de Pombal para o marquês do Lavradio 
tinham movimentos de sua concepção geopolítica, os quais se-
riam adotados conforme as oportunidades conjunturais. Em 
seus fundamentos, a guerra seria de reconquista da vila de 
Rio Grande, dos fortes e do território litorâneo ao sul do ca-
nal, até o Chuí. Nesse arroio, Silva Pais havia instalado uma 
guarda em 1737; e na margem do San Miguel, um forte. Ele-
mentos incontestes do direito português naquela região, na 
visão de Pombal. Em todo o espaço a ser reconquistado, com 
aproximadamente 250 km de comprimento, o Exército do Sul 
se fortificaria e aguardaria o contra-ataque espanhol.

Contudo, caso as condições fossem favoráveis, as tropas 
luso-brasileiras desencadeariam a progressão tipicamente 
de conquista, avançando para Santa Teresa. Nessa projeção, 
Pombal ainda supunha a existência de condições para alme-
jar a fronteira “natural” do Rio da Prata.

Acompanhava o Plano de Guerra, um Compêndio Histó-
rico. Ali estavam os argumentos a serem utilizados pelo vice-
-rei, por governadores e comandantes do Exército e da esqua-
dra. Imputava aos espanhóis as primeiras agressões, em des-
conformidade aos tratados de Madri (1750) e de Paris (1763), 
responsabilizando-os pela guerra (POMBAL, 1941b, p. 302). 

Nas Instruções, Pombal informou que o Exército do Sul 
constituía a maior força militar já formada por Portugal no 
Brasil. O rei “mandou que todas as suas tropas desse conti-
nente do Brasil fizessem causa comum de forças militares”. 
Apenas em 1752 ocorrera outra junção expressiva, com 1.200 
homens regulares, além dos milicianos, também destinada 
ao Rio Grande. Esse continente continuava a sua sina de ser 
conquistado e mantido permanentemente pelas outras capi-
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tanias e pelo reino. Agora, estava sendo formado um exér-
cito com 7.394 combatentes projetados, além das forças na-
vais. Esperava-se que os castelhanos pudessem chegar a um 
número semelhante. Em ambos os lados, constituiria-se “o 
maior corpo regular que até agora viram esses países, que 
hão de ser os teatros da guerra”. 

O controle do espaço teria influência direta no conflito. O 
primeiro-ministro, no entanto, baseava o seu pensamento em 
alguns dados falsos, a exemplo das vantajosas posições forti-
ficadas nas nascentes da margem direita do Jacuí, existentes 
apenas na correspondência do governador José Marcelino de 
Figueiredo. Ao chegar ao Sul, o tenente-general Boehm, co-
mandante do Exército do Sul, inspecionou a Fronteira do Rio 
Pardo e não encontrou as supostas fortificações alardeadas. 
De qualquer forma, a ocupação do território, para Pombal, 
determinava possibilidades para desdobramentos do plano 
geopolítico de Portugal, considerando as gradativas incorpo-
rações para o sul e para o oeste.

Em 1774, argumentava pela terceira Instrução, que 
quem dominasse o território do canal do Rio Grande e as ter-
ras adjacentes à Lagoa Mirim, no futuro, incorporaria as Mis-
sões. “Se os batermos em tão grande distância do Rio da Prata 
e Buenos Aires ficarão inteiramente perdidas todas as suas 
tropas e as suas Missões do Uruguai, inteiramente sacrifica-
das debaixo da sujeição do Exército português vencedor”. 

Todavia, o Estado consumaria a expansão somente se 
incorporasse tropas irregulares. “É indispensavelmente ne-
cessário que os Auxiliares, Ordenanças, Caçadores e Aventu-
reiros do Brasil defendam o Brasil.” Como tinham interesse 
na posse, “farão sempre melhor serviço do que as tropas pa-
gas [regulares]”. 
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Controlado o território contornado pelas fronteiras das 
águas dos rios Jacuí (até o seu passo além Vacacaí Mirim), 
Guaíba, Lagoa dos Patos (e seu sangradouro, o canal do Rio 
Grande) e o Atlântico, por orientação da Corte, o vice-rei or-
ganizaria um sistema de correio eficiente. Deveria permitir 
conexão rápida entre o Continente de São Pedro, os governa-
dores da Colônia do Sacramento, Santa Catarina e São Paulo 
com o Rio de Janeiro; e, dessa capital, com Lisboa (POMBAL, 
1941d, p. 302-305). Para seu fluxo, mais tarde, o marquês do 
Lavradio combinou estafetas de terra com pilotos de embar-
cações. Internamente, no teatro de guerra, os cavalarianos e a 
marinharia das águas internas encarregaram-se dos malotes.

A outra importante novidade no plano militar era a for-
mação de uma esquadra naval no Brasil e a transferência 
de navegadores para a América (POMBAL, 1941a, p. 296;  
GOLIN, 2013, 2015). 

Conforme o Plano de Guerra inicial, a esquadra daria o 
primeiro combate às forças navais espanholas, faria fogo so-
bre seus fortes e transladaria as tropas de terra para a mar-
gem sul do canal do Rio Grande. Porém, no futuro, depois 
de combates de maior envergadura, o tenente-general Boehm 
mudaria a concepção lisboeta da operação, dando às embar-
cações de baixo calado, miúdas e jangadas, a vanguarda, as-
sociadas aos granadeiros e infantes; e, às robustas, o segundo 
movimento em água, depois dos primeiros choques em terra, 
na margem sul. 

A reconquista, na verdade, era uma ofensiva, mas que 
fora denominada de guerra defensiva. A concentração de tro-
pas luso-brasileiras tinha como missão o ataque à margem 
sul, perdida em 1763. Como os castelhanos poderiam socorrer 
o Forte da Barra, localizado no pontal meridional, previsto 
como objetivo do primeiro ataque, e, logo, passarem a atacar 
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os atuais estabelecimentos no lado setentrional, Pombal clas-
sificou a operação como sendo de defesa. Com alguma imagi-
nação, protegia-se na formulação de guerra defensiva, retro-
agindo a um direito de represália ainda à expedição de Pedro 
de Cevallos, realizada havia nove anos.

Estímulo português às tropas

O corolário da guerra, por sua vez, implicava no regra-
mento do espólio. Uma carta régia mandava dividi-los entre 
seus oficiais e soldados, com uma boa e justa proporção. O 
estímulo pela recompensa da presa também estava embutido 
no projeto de possível ofensiva no futuro. Por isso, Pombal ins-
truía que “os despojos dos castelhanos vencidos se repartam 
pelos oficiais da Marinha e soldados das tropas regulares, das 
ligeiras e dos aventureiros vencedores, sem diferença algu-
ma”, conforme as proporções designadas em bando específico.

Durante a suposta preparação do general de Buenos Ai-
res para “a vingança daquela expugnação e marchar para vir 
atacar-nos”, estimava Pombal, “teremos nós todo o tempo ne-
cessário para bem fortificar e guarnecer os passos”. 

A expansão da conquista da vila de São Pedro até o Chuí 
poderia implicar no enfraquecimento do Exército do Sul, na 
medida em que seus efetivos, caso realmente expulsassem os 
espanhóis, seriam espalhados em amplo território, conforme 
registrou em suas Memórias. Em carta ao vice-rei Lavradio, 
o comandante Boehm, conforme registrou em suas Memórias, 
não estava tomado do espírito ofensivista da Corte: “Nos irí-
amos pondo cada dia mais distantes” dos portos do canal do 
Rio Grande, “onde, é certo, devemos conservar unidas todas 
as nossas forças”. Avizinhando-se e se metendo “debaixo do 
peso de todas as tropas que os castelhanos têm no Rio da Pra-
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ta”, seriam derrotados. Na visão do general, manter a linha 
Chuí-São Miguel já seria complicado se ocorresse uma nova 
expedição espanhola. Prosseguir, “nos exporíamos a ser cor-
tados e batidos longe da nossa casa, sem possibilidade para 
nos retirarmos”. 

Em julho de 1774, as defesas portuguesas na margem 
setentrional do canal do Rio Grande tinham como principais 
redutos:

a) Forte de São José, ou do Norte. Sua origem era a 
Guarda do Norte, ocupado pelos castelhanos em 1763, 
foi reconquistado pelos luso-brasileiros em 1767. sua 
estrutura contava com uma paliçada;

b) Bateria das Figueiras. Deu origem ao Forte do Pa-
trão-Mor, passou a ter quartéis em seu interior e 
acampamento no seu torno, defendia o canal e as em-
barcações portuguesas ancoradas na enseada de seu 
domínio;

c) Bateria da Conceição, ou Conceição do Pontal. Cons-
truída em novembro de 1774; 

d) Bateria de São Jorge. Organizada no quartel dos dra-
gões;

e) Bateria de São Pedro. Cobria o Lagamar e a entrada 
da barra, deu origem ao Forte do Lagamar; depois da 
chegada de Boehm, em 1775, foi reconstruído;

f) Bateria Nova. Mandada construir por Boehm, fixada 
em meia-lua na ponta da península do Forte do La-
gamar, auxiliava na cobertura da barra e do canal de 
navegação (BARRETO, 1979a, p. 219, v. 2, tomo II). 

A esta linha de artilharia, mais tarde, o tenente-general 
Boehm agregou outros baluartes.

O plano de defesa castelhana estava baseado na mili-
tarização das Missões, em uma linha com os fortes de São 
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Martinho, Santa Tecla e diversas guardas fixas e volantes, 
fechando o seu lado leste com os luso-brasileiros. Na Fron-
teira do canal do Rio Grande, funcionavam associadamente 
às forças navais e às fortificações, cujos trabalhos de aper-
feiçoamento eram constantes. Quando Lisboa adotou o seu o 
plano militar da guerra, sete redutos procuravam garantir as 
defesas espanholas. 

1) Forte da Barra, ou de San Juan Baptista. Situado em 
lugar estrategicamente privilegiado, no pontal meri-
dional, tinha em seu domínio a entrada geral; ficava 
sob sua proteção a entrada do canal e a barra auxiliar, 
junto à costa.

2) Bateria de Santa Bárbara. Considerada ineficiente, 
foi desativada, seus canhões foram transferidos para 
a trincheira do Morro do Vigia. Nesse local, a partir 
da entrada de mais embarcações castelhanas, em 4 de 
abril de 1775, foi construído o Forte do Mosquito.

3) Bateria Nova de Santa Bárbara. Recebeu obras de 
melhorias e foi transformada em forte; após o com-
bate naval de 19 de fevereiro de 1776, em que os cas-
telhanos proclamaram-se vencedores, foi batizada de 
Forte do Triunfo. 

4) Bateria do Pontal do Saco da Mangueira. Recebeu 
novo projeto de engenharia e foi transformada no For-
te [do Saco] da Mangueira durante a guerra, cobria a 
entrada do Saco da Mangueira, um dos ancoradouros 
espanhóis de defesa, em que permaneciam ancoradas 
duas corvetas e uma sumaca de guerra.

5) Forte do Ladino, igualmente denominado Forte do 
Padre. Construído em setembro de 1775 na ilha que 
dava proteção à vila e à boca do Saco da Mangueira; 
protegia também a esquadra espanhola, fundeada na 
boca do Saco da Mangueira.
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6) Forte da Vila, ou denominado de Fortaleza do Rio 
Grande. Suas fundações eram ainda do tempo de Sil-
va Pais, de 1737.

7) Forte do Arroio. Cobria a base da península, na entra-
da por terra para a vila de Rio Grande, a uma distân-
cia de aproximadamente duas léguas.

Assim como os luso-brasileiros, o sistema contava com 
artilheiros móveis, com equipamentos para se deslocarem às 
regiões de conflito.

A reconquista

As instruções do marquês de Pombal ao vice-rei para ir 
à guerra contra os espanhóis continham orientações abran-
gentes, prevendo operações específicas com estratégias mili-
tares e diplomáticas. O Brasil tomava a consciência de que, 
após o vexame da expedição Vertiz e da ocupação portuguesa 
de amplo território espanhol, Madri estava formando uma po-
derosa esquadra no porto de Ferrol. Ao mesmo tempo, ações 
portuguesas em conjunto com a Inglaterra postularam que a 
marinha britânica impedisse a saída da esquadra castelhana 
para a América.

A guerra que se avizinhava precisaria de recursos con-
sideráveis. Pombal determinou a criação da Junta da Fazen-
da, para prover os gastos bélicos. Ordenou a concentração 
das forças regulares na margem setentrional do canal do Rio 
Grande, reforçadas pelos corpos de aventureiros. Incorporou 
aos dragões do Rio Pardo aventureiros paulistas, catarinen-
ses e de outras capitanias brasileiras, o que permitiu que o 
tenente-general Boehm organizasse a Fronteira do Rio Pardo 
como unidade militar articulada ao sistema do Exército do 
Sul.
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O Continente do Rio Grande de São Pedro transforma-
ra-se no principal quadrante do tabuleiro da geopolítica colo-
nial dos reinos ibéricos. No centro do território beligerante, 
encontravam-se os dois sistemas de fortificações, divididos 
pelo canal do Rio Grande. Em 19 de fevereiro de 1776, ocor-
reu o primeiro combate naval e de terra, sem que houvesse 
mudanças na posse dos territórios. 

Todavia, pelo oeste, tropas regulares e aventureiros lu-
so-brasileiros, destruíram o Forte de São Martinho e toma-
ram o Forte de Santa Tecla. E, na madrugada de 1º de abril 
de 1776, com o uso de jangadeiros e embarcações miúdas, o 
tenente-general Boehm conseguiu introduzir tropas de gra-
nadeiros na margem meridional, os quais iniciaram o assal-
to de surpresa nas guarnições espanholas (GOLIN, 2012,  
p. 413-428). 

A seguir, deu-se o translado de granadeiros e infantes, 
combates com embarcações inimigas e a consequente derro-
ta castelhana. Em dois dias, Portugal reassumiu o território 
até a fronteira Chuí-São Miguel. Boehm conteve a vanguarda 
nessa fronteira de 1737. Em cartas ao vice-rei argumentou 
que uma ofensiva de perseguição aos castelhanos, que recu-
avam, à medida que se afastaria do enclave da vila de Rio 
Grande e suas fortalezas, poderia significar a futura derrota 
do Exército do Sul.

Com o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, definindo 
a nova fronteira, as fortificações foram gradativamente per-
dendo importância estratégica. No futuro, seriam destruídas 
e degradadas. O Rio Grande do Sul perdia um dos seus mais 
impressionantes patrimônios. 
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Figura 1 – Sistema de fortificações de Portugal e Espanha na disputa pelo 
Continente do Rio Grande de São Pedro, Brasil meridional

Fonte:GOLIN, 2015, p. 762-763.
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