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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 A MATERIALIDADE DA CULTURA PORTUGUESA NO ESPAÇO 
CRUZALTENSE EXPRESSA MEDIANTE CÓDIGOS CULTURAIS MATERIAIS E 
IMATERIAIS. 

  
 O Município de Cruz Alta/RS, tem atual configuração sócio-cultural e 

econômica caracterizada pela grande diversidade cultural, em virtude de sua formação 
histórica onde, pode-se destacar, por intensos processos de povoamento e colonização. Por 
situar-se em uma região cultural mista (Brum Neto, 2007) no Noroeste do Estado, Cruz 
Alta teve contribuições de etnias diversificadas devido à proximidade com regiões culturais 
alemãs e italianas. 

A influência da cultura portuguesa, como principal etnia formadora do município e, 
portanto, participante da organização do espaço deste município é verificável através da 
análise da gênese e evolução de Cruz Alta. 

Antes da chegada dos europeus, viviam na região, indígenas da tribo dos Gês, 
principais habitantes do Planalto. Entre 1605 e 1640 (Cavalari, 2004) deu-se a atuação das 
Missões (do lado Português) e as Reduções (do lado espanhol). Os Jesuítas tinham como 
principal objetivo, a introdução dos indígenas à vida cristã. A expulsão desses missionários 
e escravização dos indígenas deu-se com a chegada, entre 1636 a 1641, dos bandeirantes 
paulistas. Muito da cultura portuguesa presente nos bandeirantes influenciou a gênese da 
cidade e toda a região, principalmente,com relação à habilidade que eles tinham em realizar 
atividades comerciais.  

Entre 1682 e 1707 (Cavalari, 2004), os jesuítas atuam novamente e fundam os Sete 
Povos das Missões.2 Cruz Alta sediou a antiga redução chamada Natividade. Em 1756 os 
Sete Povos são atacados pelos portugueses e espanhóis e, em 1801, não havia mais 
indígenas. Os portugueses passam a dominar a região e todo o Rio Grande do Sul. 
Zamberlam.; Baiocchi.; Florão, (1989) afirmam que “a partir daí Portugal tem consolidado 
sua conquista do Sul do País e passa a reocupar o território com a introdução de imigrantes: 
açorianos, alemães, italianos, poloneses,entre outros”. 

                                                 
1  8-Movilidad de la población e identidad cultural 
2 Os Sete Povos das Missões foram: São Lourenço, São João Batista, Santo Ângelo, São Borja, São Luís 
Gonzaga, São Nicolau  e São Miguel. 
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As primeiras estâncias da região de Cruz Alta, surgem com a chegada dos paulistas, 
que se fixaram por todo o sul do Brasil, atraídos pela mineração. A  partir daí iniciam-se as 
tropeadas. Os tropeiros foram os grandes responsáveis pela formação e desenvolvimento do 
Município3. O gado era deslocado a pé para Sorocaba/SP e, depois, até Minas Gerais, 
abrindo caminhos que possibilitaram a circulação do gado e de outros produtos para 
comercialização, iniciando, assim, a integração econômica do Rio G. do Sul ao centro do 
país. De acordo com Zamberlam.; Baiocchi.; Florão (1989, p. 99) 

 
A integração econômica do Sul do país – Rio Grande do Sul – onde está inserida 
Cruz Alta, desde sua origem, a partir de 1600, esteve condicionada à fatores 
físicos, políticos, militares e econômicos. A comunicação com o centro, em 
razão dos poucos pontos de acesso pelo mar, fez-se via os caminhos – tropeadas 
por onde passavam os animais e mercadorias carregadas por animais. (...) Cruz 
Alta surge como um desses importantes pontos ligados ao caminho das 
tropeadas. (...) Esta, gradualmente, vai tornando-se pólo irradiador da economia 
gaúcha, ligando o extremo Sul do país ao centro do país. Quase todas as 
mercadorias: gado em pé, sebo, charque, escravos, couro, milho, batata, 
mandioca, trigo, muares, eqüinos, banha, toucinho, café – que eram levados ou 
trazidos do centro do país – passavam por Cruz Alta. 

 
 A região que compreende Cruz Alta, desde os primórdios da ocupação portuguesa, 
ficou conhecida pelo bom pasto e pelos rios de regime perene, condições perfeitas para o 
desenvolvimento da bovinocultura. Esta foi uma das atividades de maior tradição no 
Município e região. 
 Muito da cultura portuguesa existente no município não se deve, somente, à 
presença da população portuguesa que, desde 1801, tomando posse definitiva das terras do 
Sul, espalharam a cultura lusitana. Os Açorianos também contribuíram muito para a 
afirmação dos elementos culturais portugueses, principalmente a língua. O idioma 
português prevaleceu nas terras cruzaltenses. 
 Em 1732 (Cavalari, 2004) chegaram à capitania de São Pedro centenas de 
Açorianos para ocuparem o canal de Viamão.  Por causa das constantes guerras entre lusos 
e castelhanos, grande parte das famílias de açorianos dirigiram-se para o centro da 
Capitania, tornando-se os primeiros moradores de Cruz Alta.  
 A presença das tradições portuguesas, reflete-se, também, na política pois durante a 
Revolução Farroupilha, as principais autoridades de Cruz Alta, defendiam a Coroa 
Portuguesa. Os principais monarquistas da cidade eram Vidal José Pilar e Antônio Melo 
Manso Albuquerque que representavam o conservadorismo das figuras ilustres da cidade, 
intensamente ligadas à Portugal.  
 Durante a Revolução federalista, Cruz Alta foi apelidada de Ninho dos Pica-
paus,porém, contrariou a lógica de seu conservadorismo e tornou-se um dos maiores focos 
republicanos do Estado. 
 Os elementos culturais trazidos pelos portugueses eram extremamente visíveis, 
principalmente nos primeiros habitantes do Município. O tipo físico, a organização 
familiar, a arquitetura das casas, os festejos e os hábitos da população local formaram 
culturalmente a cidade e caracterizam, até hoje, a etnia predominante no Município. 

                                                 
3 Um dos primeiros habitantes de Cruz Alta, foi Vidal José Pilar, sobrinho do tropeiro João José de Barros, 
considerado como o fundador do Município. Posteriormente, José de Barros comprou muitas terras na região, 
além de ter possuído muitos escravos. 
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 A organização da família, extremamente patriarcal configura cultura portuguesa da 
época. O pai de Firmino de Paula, ilustre figura de Cruz Alta era conforme Cavalari (2007) 
“um homem de baixa estatura, era enérgico com os filhos e herdou seguramente muitos 
hábitos de Portugal, pátria de seu pai Manoel da Silva Jorge, natural da Ilha do Faial”. 
 O tipo físico dos típicos habitantes da cidade, muito tostados e de estatura variável 
caracterizam o imigrante do norte de Portugal. Cavalari (2007, p.50) reforça 
 

Em várias janelas, alheias a tudo, podia se ver as típicas moçoilas desta região, 
com a tez pendendo para o moreno e os cabelos negros bem amarrados por trás, 
que em duplas, confabulavam, “bombeando”, ora para um cavalheiro que 
passava pelas calçadas, ora para outro cavaleiro, que a trote lento percorria a via 
pública, exibindo a bela montaria com aperos de couro trançado, argolas e as 
bombas de prata.  

    
Outros hábitos portugueses da população cruzaltense, era de apelidar lugares, 

pessoas e tudo o que fizesse parte do cotidiano do povo local. Lugares típicos da cidade, 
eram conhecidos através de uma nomenclatura popular como “Rua da Igreja”, por causa da 
primeira Igreja Matriz, “Rua da Fonte” porque havia uma pequena fonte onde, atualmente, 
encontra-se o Fórum da cidade, e outras como “Rua da Ladeira”, “Rua do Arvoredo”, “Rua 
da Panelinha”, “Rua do Beco da Escuridão”, “Rua do Barro Preto”. Tipos folclóricos 
também eram apelidados, como o Apiaí, o Cabeleira, o Zé Mutuca, entre outros. Cavalari, 
(2007, p.51) afirma “[...] A propósito, o povo habituou-se a apelidar tudo o que via pela 
frente e do jeito mais natural possível, numa clara mania herdada dos portugueses, que por 
sinal residiam em número expressivo na cidade”. 

As festas típicas da cidade, de influência lusitana, ocorriam em clubes respeitados  
como a “Sociedade Bailante Progresso de Cruz Alta”, criada em 9 de agosto de 1879. 
Outras comemorações eram de cunho religioso, como a Festa do Divino, em que as famílias 
da antiga Cruz Alta seguiam para lugares determinados pelo trajeto da bandeira e, à noite, 
concentrava-se grande parte da população na Praça da Matriz, onde eram vendidos quitutes, 
com muita música. As cavalhadas também eram realizadas no Município porém, esta 
comemoração, além de ser de herança portuguesa, também tem influência espanhola, pois 
remonta os tempos de dominação luso-espanhola em nosso território. As cavalhadas eram a 
dramatização das lutas entre cristãos e muçulmanos, e ocorriam em toda festa cívica e 
religiosa do Rio Grande do Sul.  

No período da Quaresma, muitas lojas da cidade preparavam-se para oferecer 
diversos apetrechos para a população divertir-se. O hábito de esguichar água nas pessoas 
era uma forma de marcar este período do ano e, acabou originando o Carnaval d’ Água de 
Cruz Alta, recentemente extinto na cidade. Cavalari (2004, p. 217) afirma 

 
Os muitos portugueses de origem, que vieram para Cruz Alta, nos primórdios de 
sua fundação, trouxeram alguns hábitos de sua terra, como o intróito, uma orgia 
pagã que simbolizava a introdução à quaresma. O intróito virou entrudo, mas a 
brincadeira em Portugal era de certa forma violenta e até suja, pois as pessoas 
jogavam umas nas outras todo o tipo de líquidos... e sólidos. 

 
 O estilo arquitetônico das antigas residências da cidade representa com extrema 
fidelidade a relação entre arquitetura e contexto cultural. A arquitetura expressa o momento 
histórico em que essas casas foram construídas, além de expressar culturalmente a 
sociedade local que vivia em Cruz Alta nos primórdios de sua ocupação.  
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 Residências com configuração espacial interna nos moldes da arquitetura colonial, 
com a fachada frontal construída com características da arquitetura oficial, casas erguidas 
em estilo neocolonial, marcando o período posterior à Primeira Guerra Mundial, ou aquelas 
de estilo ribatejano e açoriano, exemplares arquitetônicos de Cruz Alta, que relatam cada 
período cultural e histórico vivido pelo Município, além das tendências econômicas, da 
situação política e da função que aquele prédio iria exercer. Cavalari (2007, p. 50) 
acrescenta 

 
Ainda residiam de pé, algumas casas erguidas no começo da povoação. Umas de 
“porta e janela” que lembravam o estilo açoriano, desafiavam a “modernidade” 
da era republicana; outras com a fachada mais alta, quase um sobrado, 
ostentando a já desgastada madeira de lei que ornava os marcos das aberturas, 
pareciam orgulhar-se de sua imponência. O reboco de outras tantas, no entanto, 
já despencara pelo chão de tonalidade marrom, resultado do barro ressequido, 
que revestia com relativa profusão, as calçadas, a parte inferior das casas e 
obviamente as ruas desta importante cidade rio-grandense. 

 
 A presença da etnia portuguesa em Cruz Alta é demonstrada nos códigos culturais 
relatados anteriormente e em muitos outros. O imigrante português está presente, também, 
na figura típica do Rio Grande do Sul: o gaúcho. O colonizador luso, ao disputar terras com 
os espanhóis, misturou códigos culturais específicos de cada etnia e originou novos 
códigos, também presentes no Município. A pecuária gaúcha originou o peão de estância, 
ou seja, o imigrante luso, miscigenado com o espanhol e inserido nos costumes indígenas. 
Assim, tem-se a gênese da cultura do gaúcho, extremamente cultuada no Rio Grande do Sul 
e em Cruz Alta, com o hábito do chimarrão, vestir-se ao modo campeiro, comunicar-se 
através de uma linguagem típica e instituir o churrasco como principal alimento da 
culinária do Rio Grande do Sul. Procurando preservar esta cultura, Cruz Alta, anualmente, 
promove eventos de conteúdo tradicionalista, como a Coxilha Nativista, um festival de 
música campeira, com espetáculos que valorizam a cultura gaúcha, e a Mateada, que une a 
população local e turistas para valorização da bebida típica do Estado, com apresentações 
artísticas. A realidade cultural de Cruz Alta valoriza a herança do patrimônio cultural local 
como importante fonte de desenvolvimento socioeconômico, além de reforçar a 
importância da cultura como organizadora do espaço. 
 
1.2 A PRESENÇA DA CULTURA PORTUGUESA NA PAISAGEM DE CRUZ 
ALTA: DESTAQUE PARA A ARQUITETURA 

  
A arquitetura urbana de Cruz Alta materializa a cultura portuguesa, predominante na 

cidade, e expressa o momento histórico da sociedade nos primórdios da formação do 
Município. A arquitetura era, para os primeiros imigrantes portugueses, uma forma de 
expressão cultural, identificando este grupo social pelo estilo de suas construções. 

Uma das primeiras construções de Cruz Alta, data de 1826 (Silva, 2000) e pertencia 
a um dos fundadores do Município e grande chefe político da região, o Coronel Vidal José 
do Pillar. Era o único sobrado, construído com materiais insuficientemente sólidos e, por 
isso, começou a deteriorar-se em 1865. Indubitavelmente, a construção original possuía 
alguns elementos da arquitetura colonial, de influência portuguesa. O Coronel Pillar nasceu 
em Curitiba, no ano de 1780, descendente de família portuguesa, filho de Luís José de 
Oliveira e Ana Maria Trindade.  
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Silva (2000, p.13) acrescenta que “Durante sua existência, o prédio abrigou vários 
usos, tais como: residência, prefeitura municipal, câmara de vereadores, sede da polícia 
(cadeia), entre outras”.  

Outras casas, construídas no período anterior a 1912, apresentam porão alto, para 
oferecer maior privacidade ao interior da residência, aproveitando o espaço inferior para 
depósito, artigos de serviço e alojamento de empregados. Silva (2000, p.46) afirma que 
“este recurso começou a ser empregado nas residências urbanas brasileiras a partir do séc. 
XIX e marcava uma mediação entre os sobrados e as casas térreas coloniais”.  A 
configuração espacial interna era tradicional, com materiais importados e uso de 
vocabulário da linguagem historicista de arquitetura. O acesso principal dessas residências, 
geralmente, era guarnecido por um portão de ferro, além de ser utilizado o mármore e 
outros materiais importados, na decoração externa dessas construções.  

Como elemento paisagístico, introduzido no Brasil, no Século XIX, o jardim 
residencial estava presente em algumas casas. Estas se distanciavam dos limites laterais do 
terreno, dando espaço para o jardim. As fachadas frontais eram muito elaboradas, com 
aberturas com peitoris de balaustrada na fachada lateral ou balcões de ferro batido4 na 
elevação principal. 

A partir da Primeira República, a arquitetura do Município apresenta estilo de 
características ecléticas e grande liberdade compositiva, com elevações principais em linhas 
barrocas. Algumas construções urbanas retomam características da arquitetura colonial, 
ornamentadas pelos balcões de ferro e outros elementos que comprovam a ascensão da 
população no âmbito político e econômico, com o progresso do comércio em Cruz Alta. 
Em boa parte dos prédios da cidade, existe grande presença do vocabulário neoclássico. 

Em muitas residências podia verificar-se a presença de gateiras, que não passavam 
de orifícios para a ventilação  da estrutura de madeira do assoalho e, também, para a 
circulação de gatos, conforme o nome indica. As gateiras localizavam-se na parte inferior 
dos planos externos das casas. Silva (2000, p.46) acrescenta que “elas tinham o objetivo de 
“minimizar a existência de ratos no local. Providências como esta fazem parte de um plano 
sanitarista do espaço urbano no final do século XIX e início do século XX”. 

 A casa de Firmino de Paula Filho5, importante figura política de Cruz Alta, foi 
construída no início da segunda década do século XX. A localização da casa fica junto à 
Praça General Firmino de Paula e, dentro do contexto urbano das cidades portuguesas, esta 
localização tem um significado específico. Silva (2000, p. 48) destaca que 

 
No modelo urbano renascentista utilizado na implantação das cidades da 
América Portuguesa, a praça principal é o centro de poder, reunindo os poderes 
religioso (igreja), político (intendência) e social representado pelas residências  
dos grandes proprietários/detentores de poder político. Homens como o Cel. 
Firmino de Paula Filho participam deste conjunto.  

 
 Esta edificação fez uso de materiais industrializados, como o vidro e o ferro, com 
técnicas construtivas elaboradas, denunciando forte influência do ecletismo. 

                                                 
4 O balcão de ferro batido é decorrência da introdução de produtos industrializados, importados de países 
europeus.  Esses produtos da construção civil chegaram graças a abertura do portos por D. João VI e, 
posteriormente, com a construção da estrada de ferro . 
5 O Cel. Firmino de Paula Filho foi importante chefe político do PRR (Partido Republicano Rio- grandense), 
aliado de Borges de Medeiros  no período da Primeira República . 
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 O estilo neocolonial de algumas casas evidencia uma arquitetura do pós- primeira 
guerra, com retorno às tradições coloniais brasileiras e do barroco português, como o uso de 
beirais e dos frontões de linhas barrocas. As residências tinham uma linguagem própria, de 
cunho nacionalista.6 O surgimento da arquitetura neocolonial reflete, também, a elevação 
do nível técnico dos sistemas  e dos materiais de construção. 
 A chegada da mão-de-obra assalariada do imigrante e sua elaborada técnica 
construtiva e os materiais industrializados para a construção de elementos típicos da 
arquitetura portuguesa em Cruz Alta, como balcões, grades e portões de ferro, trazidos pela 
estrada de ferro, retratam a evolução técnica e as modificações culturais, que transformaram 
a arquitetura brasileira, no final do século XIX e início do século XX. Algumas construções 
da cidade, erguidas no período anterior a 1941, refletem essas inovações do estilo 
arquitetônico. Muitas, são edificações térreas, implantadas no alinhamento da via pública, 
com porão alto e recuo em ambos os lados, e acesso principal através de um alpendre.  
 Silva (2000, p.54) acrescenta que 
 

O alpendre constitui-se em uma área de transição entre o espaço público e o 
espaço privado, que remete à arquitetura residencial de algumas regiões de 
Portugal, como por exemplo o Conselho de Murtosa, e do período do ecletismo 
no Brasil. 

 
 O atual Museu Érico Veríssimo foi construído em 1883 por Franklin Veríssimo, avô 
do escritor. O primeiro representante da família Veríssimo, pai de Franklin,  chegou em 
torno de 1810, oriundo de Portugal. 
 A construção é um exemplar da arquitetura militar, com uma estrutura de pedra 
aparente e elementos decorativos de inspiração eclética. Na fachada principal, verifica-se a 
introdução de balcões. Silva (2000, p.18) afirma que “os materiais e técnicas empregados 
na construção foram alvenaria de tijolos nas paredes externas e, nas internas, estuque, 
sistema construtivo que alterna o uso de peças, madeira e argamassa”. 

Em 1968, a Prefeitura Municipal adquiriu esta edificação e, em 1986, a construção 
foi transformada em Museu, sofrendo muitas transformações internas. 

Em 4 de janeiro de 1892, uma das mais grandiosas obras arquitetônicas de Cruz 
Alta, começou a ser construída: a Estação Ferroviária. Em 20 de novembro de 1894 foi 
inaugurado o tráfego entre Santa Maria e Cruz Alta, juntamente com a Estação Ferroviária.  

Silva (2000, p.18) afirma 
 

Segundo o histórico da Rede Ferroviária no RGS, a linha de Cruz Alta fazia 
parte do projeto da Rede, que partiria das margens do Rio Itararé, na divisa das 
Províncias de São Paulo e Paraná, e terminaria em Santa Maria da Boca do 
Monte, na então Província do Rio Grande do Sul. 

 
 A Estação Ferroviária de Cruz Alta possui uma plataforma de embarque e 
desembarque constituída numa espécie de galeria longitudinal. Na sua construção, foram 
utilizados novos materiais, representando o desenvolvimento da arquitetura de ferro 
importada para o Brasil. A cobertura da plataforma de embarque e desembarque está 
apoiada sobre uma grande estrutura de ferro, tipo mão francesa. A horizontalidade do 
prédio, simetricamente construído para oferecer maior número de acesso à fachada frontal, 
                                                 
6 A arquitetura neocolonial foi uma reação às arquiteturas de abrangência internacional, como a neoclássica e 
eclética.  
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constitui-se num exemplar da arquitetura tradicional, marcado pelo pragmatismo da função 
à qual se destina esta edificação. Silva (2000, p.18) acrescenta 
 

A Estação Ferroviária de Cruz Alta foi construída obedecendo às regras 
postuladas pela Academia de Belas Artes, a partir das quais os edifícios públicos 
deveriam assumir um “caráter”, ou seja, sua forma deveria identificar sua 
função. Também, segundo as normas vigentes, os diferentes programas deveriam 
seguir sempre o mesmo partido. 

 
 Entre os anos de 1911 a 1914, foi construído o prédio da Prefeitura Municipal de 
Cruz Alta, obra do arquiteto Theodor Wiedersphan, que reúne em sua elevação frontal, um 
grande número e variados recursos estilísticos da arquitetura historicista. A magnitude desta 
construção, atribui-se à presença de rica ornamentação, principalmente, na parcela superior 
da fachada do prédio, além de torreões de lâminas de bronze importado, no vestíbulo do 
segundo piso. A bela escada iluminada no térreo, destaca o acesso principal do prédio, com 
ornamentação mais sóbria. 
Silva (2000, p.34) afirma 

 
O jogo de reentrâncias e saliências da elevação principal, a maestria no uso da 
diversidade de elementos decorativos e o cuidado com os detalhes na totalidade 
da obra distinguem o seu autor e atribuem ao volume, monumentalidade e 
intensidade plástica. 

 
A arquitetura urbana cruzaltense materializa os diferentes períodos históricos da 

cidade. A cultura portuguesa permanece materializada através de inúmeras construções, 
com variados elementos arquitetônicos, representando o anseio dos proprietários de 
preservarem a cultura portuguesa através de inúmeras ornamentações, diferentes materiais e 
técnicas de construção. A arquitetura do Município, devido a sua beleza, conservação e 
magnitude de estilo, pode ser considerada como um dos mais representativos códigos 
culturais da cidade, capaz de ilustrar diferentes épocas e culturas dentro do espaço urbano 
municipal. 
 
1.3 A CULTURA COMO MEDIADORA DA INTERFACE SOCIEDADE-
NATUREZA: AS TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS NO ESPAÇO 
GEOGRÁFICO DE CRUZ ALTA EXPRESSAS NA PAISAGEM PELAS ETNIAS 
FORMADORAS, MEDIANTE A INSERÇÃO DE CÓDIGOS CULTURAIS 
CARACTERÍSTICOS. 
  

Cruz Alta, através do intenso processo de ocupação, organizou-se espacialmente, 
através dos diferentes grupos sociais que se fixaram no Município e contribuíram com 
diferentes elementos culturais para o desenvolvimento da cidade. O Município progrediu 
significativamente ao tornar-se um “corredor”, recebendo um grande fluxo de pessoas das 
mais variadas atividades, como desertores do exército, comerciantes, contrabandistas, 
imigrantes, entre outros. A cruz alta representou, também, ponto de invernada e local de 
pouso para milhares de tropeiros, que chegavam das fronteiras com a Argentina e Uruguai 
e, posteriormente, se dirigiam até a Feira de Sorocaba para comercialização dos animais. 
No final do século XVIII,o local consolidou-se ainda como Pouso dos Tropeiros. Muitos 
deles passaram a residir nas proximidades, até que, no início do século XIX, mudaram-se 
mais para o norte estabelecendo-se onde hoje está o município de Cruz Alta.  
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 Algumas lendas conhecidas pelos moradores locais e da região, ajudam a identificar 
a cidade, valorizando a importância dos recursos naturais e da história de Cruz Alta. A 
Lenda da Panelinha, é uma delas, e conta que as boas águas do Arroio Panelinha, que 
abasteciam os viajantes pelas mãos das nativas do lugar, faziam com que os mesmos 
retornassem à Cruz Alta. 
 Como uma das mais importantes cidades do Rio Grande do Sul, o território cruz- 
altense era enorme em extensão, com uma área que hoje comporta 219 municípios. Pela 
representatividade política e econômica, Cruz Alta atraiu muitos imigrantes, que 
construíram culturalmente e organizaram espacialmente a cidade. 
 A presença dos bandeirantes, resultado da miscigenação entre portugueses, índios e 
negros, acrescentou para Cruz Alta, elementos variados, produto da mescla desse povo. As 
diversas danças birivas; o arroz de carreteiro, o talento para as atividades comerciais, a 
capacidade de percorrer grandes extensões em busca de riquezas, são características que 
destacam os mamelucos bandeirantes como grupo étnico de grande valor cultural. 

A presença de estancieiros no território, grandes proprietários de sesmarias  pela 
influência que mantinham com a Coroa, por prestarem serviços de cunho militar permitiu 
formar a primeira elite da região. As estâncias prosperaram economicamente com a 
pecuária ao utilizarem a mão-de-obra escrava.  
 Os negros chegaram a partir de 1725 (Cavalari, 2004) e foram responsáveis pelo 
desenvolvimento das charqueadas. Foram carreteiros, peões de estância, soldados e 
domadores. Quando esses escravos conseguiam fugir das grandes propriedades, formavam 
quilombos. Os elementos culturais deixados pelos negros pode ser verificado, não só no 
Município, mas em todo o Estado. A feijoada, servida por muitos restaurantes da área 
urbana de Cruz Alta, ou consumida tradicionalmente nas reuniões familiares; o mocotó e o 
quibebe. No linguajar típico do Município e do Rio Grande do Sul, muitas palavras são de 
origem africana como “sanga” e “cacimba”. 
 Os espanhóis, em períodos de conflitos com Portugal, inseriram no espaço 
municipal e por onde passavam, muitos elementos que permanecem até os dias atuais na 
cultura local e em grande parte do RS, como os trajes, as invasões militares e o linguajar. A 
presença espanhola foi tão marcante no oeste e sul do Estado, que se verifica uma grande 
proximidade cultural com países fronteiriços de colonização espanhola, como o Uruguai. 
Outras influências de origem espanhola, presentes no cotidiano da população cruzaltense e 
gaúcha refere-se  aos jogos de truco e tava. A Guerra da Cisplatina também permitiu grande 
inserção de elementos culturais espanhóis no território gaúcho.  
 Os açorianos, grupo étnico com diversas características peculiares, acrescentaram 
em Cruz Alta, elementos culturais de enorme valor para a formação do Município. Eram 
expansivos e festeiros, nos legaram muitas danças que, ainda hoje, são relembradas através 
dos eventos nativistas realizados na cidade, como a chimarrita, o tatu e a tirana. Muitas 
festas religiosas como procissões e a Festa do Divino Espírito Santo também foram 
heranças deixadas pelos colonos açorianos. O gosto pela pesca, as trovas, as canções, os 
provérbios e o uso popular do “tu”. A ênfase do elemento açoriano em Cruz Alta, 
caracteriza uma herança da matriz lusitana, com grande fortalecimento do conceito de 
“família” que temos nos dias atuais.  
 A colonização alemã em Cruz Alta, teve como principal colônia a de Neu-
Württemberg, atual município de Panambi (Neumann, 2007). 

Foi a  Empresa de Colonização  Dr. Herrmann Meyer, que atuou na região do Alto 
Uruguai a partir de 1897, quando efetivou as primeiras aquisições de terras localizadas nas 
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circunscrições de Cruz Alta. Essas colônias formadas pela Colonizadora Meyer 
destinavam-se a imigrantes alemães protestantes e a maioria dos seus colonos era oriunda 
da antiga zona de colonização. Neu-Württemberg (atual Panambi) foi a posse de maior 
extensão e serviu de modelo para a expansão da Empresa.  

De acordo com (Neumann, 2007), “o povoamento efetivo de Neu-Württemberg 
deu-se a partir de julho de 1899, quando chegaram os primeiros colonos”. A fase de 
implantação da colônia  se consolidara 1902, quando 90 famílias haviam se fixado nas 
diversas linhas coloniais. Em 1906, já  se delineava uma pequena vila, com a multiplicação 
  de casas. O colono alemão adquiria um lote de 25 hectares, assinando um contrato de 
compra e venda e recebia a escritura apenas após a quitação de sua dívida. Os alemães que 
se fixaram neste território destacaram-se pelas habilidades nas áreas agrícola,artesanal, 
administrativa, comercial e militar. A introdução da religião protestante, pelo grande 
contingente de alemães, também auxiliou para inserir novos elementos constituintes da 
cultura no Município.  
 Os imigrantes italianos, chegaram em Cruz Alta por volta de 18787 (Cavalari, 
2004), tanto na área urbana do Município, como na Colônia Visconde de Rio Branco (atual 
município de Pejuçara). Esses imigrantes chegaram das províncias italianas de Veneza, 
Verona, Vincenza, Trevizo, Pádua, Beluno, e das Colônias Velhas, como Bento Gonçalves, 
Silveira Martins e Guaporé. 

Ao estabelecerem-se no território, os colonos iniciavam o árduo trabalho de 
desmatamento para o cultivo da lavoura de subsistência. Com a capacidade e a força de seu 
trabalho, muitas técnicas de plantio foram desenvolvidas,os elementos necessários para 
plantar e produzir. O excedente de seus produtos não era o bastante para comprar o que não 
era produzido (sal, querosene, tecidos). Por isso, muitos imigrantes italianos trabalhavam  
para o governo na construção de rodovias e ferrovias, obtendo recursos financeiros 
necessários para a compra destes produtos e, futuramente, de uma outra colônia. Na década 
de 20, com a elevação da Colônia V. de Rio Branco (Pejuçara) a Distrito de Cruz Alta, as 
famílias começaram a aumentar seus bens de produção.O plantio de trigo em pequena 
escala começou a ser desenvolvido. Muitos colonos aumentaram a produção de milho e a 
criação de suínos na região, características típicas da pequena agricultura. Cruz Alta, graças 
à Colônia Visconde de Rio Branco, destacou-se, também, na produção de alfafa. Na década 
de 30, com o cultivo da cana de açúcar na região surgiram os alambiques e a cachaça era 
exportada principalmente para Santana do Livramento. 
 As habilidades mais notórias dos colonos italianos em Cruz Alta, refere-se à 
capacidade de desenvolvimento das potencialidades industriais e comerciais. O cultivo da 
uva, em pequena escala, além das danças, culinária e arquitetura formaram um conjunto de 
elementos culturais que contribuíram, de forma significativa, para o desenvolvimento de 
Cruz Alta e sua grande representatividade na região. 
 As etnias que ocuparam Cruz Alta, foram responsáveis pela organização social, 
política e econômica do Município, desenvolvendo a cidade e firmando as bases para a 
enorme representatividade local-regional exercida por Cruz Alta, com relação aos 
Município da região, além de tornar-se, graças ao seu processo de ocupação, uma das mais 
importantes cidades do Rio Grande do Sul. 
 

                                                 
7 Cruz Alta comemorou, em 2008, 130 anos de imigração italiana.  
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2 METODOLOGIA 
  
 Primeiramente foram consultadas bibliografias referentes ao estudo do município de 
Cruz Alta/RS pelo viés cultural, obtidas através de visitações à Biblioteca Municipal da 
Casa de Cultura Justino Martins, detentora de grande número de obras que contam a 
história do Município analisado. Realizou-se, também, uma entrevista com o Secretário de 
Cultura de Cruz Alta, Rossano Viero Cavalari, autor de obras que relatam o processo de 
formação e desenvolvimento do Município, com a finalidade de analisar a influência da 
cultura portuguesa através da materialização dos códigos culturais no espaço do município 
de Cruz Alta/RS, enfocando os processos simbólicos de identificação e a conseqüente 
materialização da cultura no espaço local  
 Para a visualização da materialidade da cultura portuguesa em Cruz Alta, fez-se 
visitações ao museu da antiga Estação Ferroviária de Cruz Alta, atual Centro de 
Convergência Cultural, para a captura de fotografias das ilustres figuras que participaram 
da história do Município. Foram capturadas, também, fotografias de móveis e objetos 
pertencentes às antigas famílias de origem portuguesa e de detalhes da arquitetura do 
Município, expressos em antigos desenhos e fotografias expostas no museu. Visitou-se, 
também, a Fundação Casa de Érico Veríssimo, para captura de fotografias que ilustram os 
primeiros integrantes da família, oriundos de Portugal. Foram capturadas, ainda, fotografias 
de antigas residências da área urbana do Município e, posteriormente, pesquisou-se o Guia 
de Arquitetura de Cruz Alta, com a finalidade de verificar quais delas tinham estilo 
arquitetônico típico da etnia portuguesa. Depois de se obter material suficiente, 
desenvolveu-se o Arquivo Histórico Fotográfico do Município. 
 Com a finalidade de fornecer subsídios para a realidade cultural local a fim de que 
se possam obter conhecimentos das distintas formas de organização do espaço em Cruz 
Alta, estas atividades de pesquisa foram divulgadas na Secretaria de Cultura do Município 
de Cruz Alta através da entrega de material referente às propostas e pretensões da mesma, 
como forma de contribuir para o estudo do Município. Foi desenvolvido, também, um 
fotolog, que reúne as imagens capturadas com as informações de bibliografias relacionadas 
à temática cultural e a história de Cruz Alta. Este fotolog pode ser acessado facilmente pelo 
endereço www.flog.clickgratis.com.br/sicaetano e contribui para auxiliar o estudo sobre a 
realidade cultural local, possibilitando o acesso, de forma simples, à informações 
relacionadas às distintas formas de organização do espaço em Cruz Alta.  
 

3 RESULTADOS 
 

 Consideram-se como resultados principais: a elaboração de um questionário para 
entrevista com o Secretário de Cultura do Município, com a finalidade de identificar as 
transformações ocorridas na paisagem de Cruz Alta com a chegada dos imigrantes, 
evidenciando a presença portuguesa no Município; a construção de um Arquivo Histórico 
Fotográfico para a visualização dos elementos culturais típicos da etnia portuguesa, 
presentes na paisagem do Município analisado; a divulgação desta pesquisa na Secretaria 
de Cultura de Cruz Alta, com a finalidade fornecer auxílio para que a população conheça as 
diferentes formas de organização do espaço de Cruz Alta. Criou-se, também, um fotolog , 
disponível pelo endereço www.flog.clickgratis.com.br/sicaetano como um instrumento 
didático com predomínio de fotografias e textos explicativos disponibilizados via internet. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
A Geografia Cultural, ao longo de sua evolução, apresentou diferentes conceitos 

sobre a paisagem e suas transformações. Salientando o caráter transformador das culturas, 
Claval (1999, p. 87) afirma que “As culturas mostram-se freqüentemente com um nível 
elevado de plasticidade, nada pode frear a incorporação de elementos novos quando são 
apresentados como substitutos ou complementares dos já existentes”. 
 A perspectiva da compreensão da paisagem pelo viés cultural, teve  na concepção de 
Vidal de La Blache, a valorização dos atributos materiais e imateriais como modificadores 
humanos na paisagem observada. 
 A paisagem cruzaltense, através da vinda de diferentes etnias, transformou-se de 
forma significativa, agregando diversos elementos de distintos grupos sociais. As inúmeras 
etnias que se fixaram em Cruz Alta, manifestaram seus atributos culturais através de 
diferentes elementos como a arquitetura, os objetos e móveis, a religiosidade, as 
festividades, as danças, entre outros códigos. 
 Como grupo cultural, evidenciou-se a ocupação portuguesa no território cruzaltense, 
destacando seu pioneirismo no processo de povoamento do Município. Nesse sentido, a 
etnia portuguesa inseriu códigos culturais marcantes na paisagem municipal, enfatizando os 
valores e os objetos característicos deste grupo social. 

Desta forma, o desenvolvimento de recursos que possibilitem a visualização dessas 
marcas culturais possui grande relevância para o estudo do processo de ocupação e 
desenvolvimento do Município perante a temática cultural. Nesse sentido, a elaboração de 
um Arquivo Histórico Fotográfico relativo ao assunto abordado, mostra-se pertinente para 
tal objetivo. 

Através da realização deste trabalho, os resultados referentes ao mesmo puderam ser 
divulgados para a população interessada, através da transmissão de suas proposições e 
pretensões na Secretaria de Cultura de Cruz Alta, além da elaboração de um instrumento 
didático com predomínio de fotografias e textos explicativos disponibilizados via internet 
conhecido, também, como fotolog. 

O desenvolvimento desta pesquisa mostrou-se relevante por permitir um estudo 
mais aprofundado sobre a manifestação cultural da etnia portuguesa em Cruz Alta, através 
de suas marcas culturais mais expressivas na paisagem do Município. 
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