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RESUMO 
 
A Região Sul do Brasil é composta por três estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Paraná. Destes, Rio Grande do Sul é o que apresenta uma maior discrepância regional 
interna, tanto em termos econômicos, quanto sociais, resultando em uma organização 
espacial que sugere a “divisão” do estado em duas grandes mesorregiões, comumente 
denominadas de “Metade Sul” e “Metade Norte”. Neste contexto, o presente trabalho 
pretende efetuar alguns esclarecimentos a respeito do processo histórico em que se 
insere as desigualdades regionais do estado, contextualizando o processo de declínio 
econômico e social da Metade Sul, mesorregião em que está localizada a cidade 
portuária do Rio Grande, nosso objeto de estudo, que será trabalhado através da 
categoria de Formação Sócio-Espacial, buscando elementos que nos guiem para a 
compreensão da gênese e evolução do espaço urbano rio grandino.  
 
 
INTRODUÇÃO  

 
A ocupação do território gaúcho, primeiramente, deu-se em função de questões 

militares, basicamente pela defesa frente às tentativas de invasões espanholas. Em 
seguida, o Rio Grande do Sul integrou-se ao centro do País através do abastecimento de 
carne seca e animais de transporte (mulas) devido à atividade mineradora que se 
instalava em Minas Gerais, no início do século XVIII. Entrando em decadência a 
atividade mineradora, floresceu a agricultura cafeeira, onde o Rio Grande do Sul 
integrava-se ao mercado nacional através da exportação de charque e trigo. 

Neste sentido, o presente artigo tem o objetivo de compreender o processo de 
gênese e formação do município do Rio Grande, buscando, através da categoria de 
Formação Sócio-espacial analisar a constituição do capital comercial e a transferência 
deste em atividades industriais, correlacionando o período de desenvolvimento 
econômico ocorrido na cidade do Rio Grande, com o contexto histórico-econômico 
verificado em escala regional, nacional e mundial.  

Dos movimentos migratórios para o Rio Grande do Sul, ocorridos entre os 
séculos XVIII a XX e seus processos diferenciados de apropriação da terra que lhes 
corresponderam, derivou a formação de duas sociedades. Essas permaneceram 
relativamente separadas até as primeiras décadas do século XX. Distinguiam-se por sua 
posição geográfica e por suas características sociais e econômicas, sendo estas, a 
sociedade da pecuária e a sociedade da colônia (ALMEIDA, 1992). 
 A distinção das referidas sociedades, tanto a da pecuária como a colonial, é bem 
sintetizada por Paul Singer (1977), que as descreve como duas sub-regiões econômicas 
diferenciadas em vários aspectos, sendo caracterizadas como se segue: “Abre-se desse 
modo à história econômica do Rio Grande do Sul, denominada desde o início pela 
dicotomia: pastoreio e lavoura. Duas sociedades distintas passaram a coexistir: a dos 
estancieiros e a dos pequenos lavradores. Distintas geograficamente: uma na Serra do 
Sudeste e Campanha, outra na Depressão Central (e depois na região serrana). Distintas 
socialmente: uma rigidamente hierárquica, formada por latifundiários, peões e escravos; 
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outra mais igualitária, constituída por pequenos proprietários (embora estes utilizassem, 
sempre que economicamente viável, escravos). Distintas economicamente: uma 
produtora de charque e outros produtos de origem animal; outra produtora de trigo e 
produtos da lavoura” (SINGER 1977, p. 145-146). 
 A principal atividade econômica do Rio Grande do Sul durante o Império foi à 
pecuária (charque). Esta era praticada de maneira extensiva e em grandes propriedades, 
onde se situavam os melhores e mais valorizados campos de pastoreio e rebanhos do 
estado. Situava-se abaixo da linha formada pelos rios Ibicuí e Jacuí e junto à fronteira 
com o Uruguai, e tinha nas cidades de Rio Grande e Pelotas o papel de centro 
comercial. Nesta região, de melhores pastagens e melhores gados, situavam-se oito 
dentre os 10 municípios com maior rebanho bovino do país em 19201, colonizados 
principalmente por portugueses e espanhóis. 
 Neste período, o sul, de um modo geral e a Campanha em particular detinham a 
hegemonia econômica da província, neste período, e para as cidades comerciais desta 
área, Pelotas e Rio Grande, desviou-se numa grande parte do comércio da província 
com o exterior, (SINGER, 1977, p. 153). Pelotas como centro de charqueadas e Rio 
Grande, como porto, eclipsaram Porto Alegre, que ficou reduzida, do ponto de vista 
econômico, ao papel de capital regional de uma zona secundária2. 

A cidade do Rio Grande, na condição de sitiar o único porto marítimo do Estado, 
apresentava melhores condições de exportar esta produção, além do mais era por onde 
entrava a maior parte dos produtos manufaturados consumidos na maioria do território 
que hoje forma o Rio Grande do Sul.  
 

Entrada única da província quando a navegação se constituía no principal 
meio de transporte, a vocação urbana do território rio-grandino instituiu-
se como decorrência de uma situação geográfica. Se nos primórdios 
produziu algum trigo e moderadamente foi exportador de produtos 
agrícolas, a comunidade nunca teve destaque agrícola e menos ainda 
antes do advento do arroz irrigado (COPSTEIN, 1974, p. 10). 

  
A zona sul do estado, caracterizada pelo subsistema econômico da pecuária, 

defrontou-se com importantes transformações no período que se refere até o final da 
República Velha. Caracterizada pela produção de charque e couros, estes produtos 
durante o período analisado sofreram grande perda relativa na pauta de exportações de 
produtos gaúchos vis-à-vis os produtos coloniais. Estas exportações embora não 
permanecendo estagnadas, apresentaram fraco dinamismo. A economia charqueadora, 
desde aproximadamente metade do século XIX começou a enfrentar sucessivas crises 

                                                 
1 Herrliein Jr. (1993, p. 7.). 
2 É interessante notar que embora Rio Grande tenha sido o primeiro estabelecimento português no Rio 
Grande do Sul, fundado em 1737, e embora tenha sido capital da capitania até 1763, ela sofreu total 
decadência quando da ocupação espanhola (1763-1777) e mesmo depois da reconquista portuguesa. Rio 
Grande só voltou a ser elevada a vila em 1809. Em 1820, Saint-Hilaire observou: “Não resta dúvida de 
que esta cidade passou a florescer depois da insurreição das colônias espanholas...” “Mas depois da 
Guerra, Rio Grande tornou-se o centro deste comércio – carne seca – e por isso um importante porto para 
o Brasil”. Também Pelotas resultou do “ciclo do charque”. Fundada apenas em 1812, ela resultou da 
concentração das charqueadas à margem do São Gonçalo. Ao mesmo tempo em que estas duas cidades 
passam por um período áureo de desenvolvimento, sofre Porto Alegre de relativa estagnação, que se 
prolonga até o último quartel do século passado. É o que podemos comprovar, observando os dados do 
crescimento demográfico da cidade. Durante os primeiros vinte anos do século XIX, Porto Alegre cresce 
rapidamente, impulsionada pelo desenvolvimento do comércio do trigo. Entre 1820 e 1858, quando o 
charque substitui o trigo e Porto Alegre perde a primazia comercial para Rio Grande e Pelotas, a cidade 
apresenta um índice de crescimento bem reduzido (1,1% e 0,8%), que se vai elevando à medida que nos 
aproximamos do fim do século (SINGER, 1977, p. 153). 
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face à concorrência do charque platino de melhor qualidade. O charque platino chegava 
nos principais portos brasileiros com o preço inferior ao charque gaúcho3. 
 Em contraste com a decadência da economia pecuária-charqueadora, a sociedade 
colonial a partir do final do século XIX vê-se em rápido crescimento e diversificação da 
sua produção agrícola. Caracterizada pela pequena propriedade rural e pelo elevado 
contingente populacional4, a zona colonial encontrava-se em vigorosa expansão das 
exportações gaúchas de produtos agrícolas. A evolução da participação nas exportações 
gaúchas de produtos característicos da economia charqueadora e colonial pode ser mais 
bem visualizada pela Tabela 1. 
 
TABELA 1 - Participação percentual de alguns produtos no valor das exportações 

do RS – 1861 - 1927 
 
DISCRIMINAÇÃO 1861 

 
1890 

 
1923 

 
1927 

 
  A – CHARQUE 

 
37,7 

 
30,3 

 
19,2 

 
17,7 

 
B – COUROS 

 
37,2 

 
24,4 

 
14,3 

 
6,8 

 
C - A+B 

 
74,9 

 
54,7 

 
33,5 

 
24,5 

 
D – ARROZ 

 
- 

 
- 
 

7,8 
 

13,0 
 

E – BANHA 
 

- 
 

11,5 
 

13,3 
 

19,7 
 

F - FARINHA DE 
MANDIOCA 

 

1,4 
 

6,5 
 

2,7 
 

1,8 
 

G – FEIJÃO 
 

4,0 
 

9,2 
 

1,4 
 

3,3 
 

H – FUMO 
 

- 
 

2,0 
 

4,2 
 

3,2 
 

I – VINHO 
 

- 
 

- 
 

2,5 
 

2,9 
 

J - (D + ... + I). 
 

5,4 
 

29,9 
 

31,9 
 

43,9 
 

TOTAL (C + J) 
 

80,3 
 

83,9 
 

65,4 
 

68,4 
 

FONTE: Almeida (1992, p. 553). 
 

Desde a vinda dos primeiros imigrantes alemães, no século XIX, a agricultura 
gaúcha adquiriu não mais o caráter de agricultura de subsistência familiar, mas sim o de 
uma agricultura comercial de gêneros de subsistência para a capital da província. Já a 
partir dos anos 70 do século XIX, a agricultura colonial alcançava o mercado interno do 
centro do país, exportando produtos demandados pela economia do café. O comércio 
articulado pela zona colonial foi de vital importância para o processo de industrialização 

                                                 
3 Assim, como assinala Pesavento (1997), a produção de charque gaúcha vinha perdendo mercado devido 
à concorrência e os meios encontrados para solucionar a questão não estavam ao alcance do governo 
gaúcho, sendo necessária uma política de âmbito nacional para solucionar o problema. Segundo a autora: 
“No mercado interno brasileiro, defrontavam-se os produtos de uma economia subsidiaria escravista 
(riograndense) em crise e os de uma economia central assalariada (platina) em ascensão. A forma que o 
Rio Grande do sul teria para vencer o concorrente seria pelo controle dos mecanismos decisórios de 
poder, subordinando a orientação da política econômica nacional aos interesses sulinos (...). As 
pretensões riograndense esbarravam no fato de que a economia do estado estava subordinada aos 
interesses do centro do país (...). O interesse do centro, no caso, era baratear o charque do qual era 
comprador” (PESAVENTO 1997, p.43-44). 
4 Em relação à sociedade da pecuária. 



 4 

gaúcho, porque os capitais acumulados provindos das trocas realizadas dentro do 
próprio estado e também relacionadas ao mercado do centro do país eram investidos em 
indústrias dentro do território gaúcho5. 

A partir da acumulação de capital comercial, resultado das exportações dos 
minifúndios coloniais para o mercado do sudeste brasileiro, é que se geraram as 
precondições para investimentos em indústrias. A acumulação de capital encontrou na 
dinâmica do complexo colonial-imigrante suas precondições necessárias, muito mais 
que no complexo da pecuária. 

Este breve resgate histórico, econômico e social, localizado geograficamente, 
esboça a dicotomia existente entre as áreas e campos e matas, culminando na formação 
de latifúndios e minifúndios e serve para elucidar a situação em que surgem as 
principais cidades comercias do Estado do Rio Grande do Sul (Rio Grande, Pelotas e 
Porto Alegre), e mostra que em ambos os casos o capital oriundo da atividade 
comercial, via de regra geram as bases para os investimentos em atividades industriais.  

A cidade do Rio Grande aparece como principal centro exportador da produção 
proveniente da atividade da pecuária, assim como o principal centro redistribuidor dos 
artigos importados pela província, experimentando precocemente o surgimento de 
atividades industriais relacionadas à produção têxtil 6.   

Rio Grande, único porto marítimo da arenosa e retilínea costa gaúcha, durante 
muito tempo, foi a maneira exclusiva de comunicação comercial brasileira da então rica 
hinterlândia criatória com o resto do país e com o exterior. A condição portuária foi o 
atrativo para o estabelecimento de grandes casas comerciais de estrangeiros e para 
transformar, também, os mais audaciosos dos varejistas bem sucedidos em negociantes 
por atacado. No decorrer do tempo, uma indústria de moldes modernos para a época 
surgiu e incorporou-se à paisagem urbana. O desenvolvimento desse setor foi, 
principalmente, iniciativa estrangeira. 

Segundo Copstein (1975, p. 42), o atacado e a indústria foram o destino do 
capital acumulado pelos pequenos comerciantes mais empreendedores. A aplicação em 
casas de aluguel refletindo-se, evidentemente, na área urbana foi outra preferência de 
comerciantes retirados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
5 As dificuldades de transporte determinavam um alto grau de isolamento das unidades de produção 
colonial, que se tornavam dependentes do capital comercial. As colônias sobreviviam visto que 
produziam sua subsistência e tinham em seus excedentes, mercadorias para vender. A questão principal 
era vender, com a finalidade de ter acesso aos bens que a colônia não conseguia produzir ou para saldar 
dividas da compra de lotes para plantio e moradia. Dependiam assim dos comerciantes, e estes impunham 
elevados preços para bens importados e baixos preços para os produtos de exportação. Assim, o processo 
de consolidação do setor agrícola no Rio Grande do Sul gerou renda para a acumulação comercial às 
custas dos produtores. 
6 No campo fabril, Rio Grande até 1870 contava apenas com estabelecimentos artesanais. Sua 
importância era principalmente comercial (...). Em 1873, sediava a 1ª fábrica brasileira de fiação e 
tecelagem de lã. Foram Guilherme Rheingantz, brasileiro de ascendência e formação alemãs e Herman 
Vater, alemão, os criadores do que posteriormente se denominou Cia. União Fabril. O empreendimento 
ampliou-se para incluir uma tecelagem de algodão, englobar uma fábrica de chapéus (COPSTEIN, 1974, 
p. 25). 
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Figura 01: Mapa de Localização da Área de Estudo: localização no Brasil e no 
Estado do Rio Grande do Sul 
 

 
Fonte: Cadernos do Núcleo de Análises Urbanas (FURG). 
 
 
 
ESTRUTURA E EVOLUÇÃO DA FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA 
 

Até a Revolução Industrial, ocorrida nos fins do século XVIII, a humanidade 
conheceu ritmos climáticos nas suas atividades econômicas. Porém, o advento da 
máquina a vapor deu início a ritmos industriais de varias durações. Dentre estes estão: 
os ciclos decenais (Juglarianos), e os Ciclos Longos, com duração de cinqüenta anos, 
cada ciclo com fase expansiva (“a”) e fase depressiva (“b”).  
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 A fase de expansão econômica (fase “a”) tem duração de aproximadamente 20-
25 anos, na qual a reserva de capitais é aplicada em infra-estrutura visando o aumento 
da produção e a consolidação de novos projetos e tecnologias, gerando o aumento de 
preços. Já a segunda fase é caracterizada pela recessão (fase “b”), onde o excesso de 
capacidade produtiva instalada gera desequilíbrio entre as necessidades de mercado e a 
quantidade produzida, ocorrendo uma superprodução, diminuindo a margem de lucro. 
As flutuações cíclicas da economia capitalista mundial (Ciclos de Kondratieff), os 
Ciclos Médios Juglarianos e a dualidade da economia e da sociedade brasileira fazem 
que, na condição de formação social periférica, o país reaja de maneira singular aos 
ciclos de longa duração. Assim, “no caso brasileiro, a economia tem encontrado sempre 
meios e modos de ajustar-se ativamente à conjuntura implícita no ciclo longo”. Em 
especial, confrontada com o fechamento do mercado externo para os nossos produtos, 
“(...) resultante da conjuntura declinante dos países cêntricos, temos reagido por uma 
forma qualquer de substituições de importações, ajustada ao nível de desenvolvimento 
de nossas forças produtivas e ao estado das nossas relações de produções” (MORAES 
apud RANGEL, 2003, p. 44). 

A industrialização brasileira, já iniciada por volta de 1880, segundo autores 
como Rangel e Caio Prado, adquiriu um impulso extraordinário desde a Revolução de 
30, em conjuntura com forte contração do comércio internacional. Como menciona 
Fausto (1970), citado por Mamigonian (1999, p. 45), “a revolução de 30 teve relação 
direta com o período depressivo do 3º Kondratieff (1920-1948) e com o final da 
hegemonia industrial britânica e da economia agroexportadora, inaugurando o período 
de expansão da economia nacional, sob dinamismo próprio”. Segundo Pereira (1984, p. 
18), “nossa indústria surgiu como um rebento da economia semicolonial, nas fissuras da 
atividade agrária”. 

Fausto (1970, p. 19) confirma ao dizer que, “se é certo que já existe no país um 
processo instalado de industrialização, como tantos autores têm assinalado, a indústria 
se caracteriza nesta época (década de 20), pela dependência do setor agro-exportador, 
pela insignificância dos ramos básicos, pela baixa capitalização e pelo grau incipiente 
da concentração”. Müller (1989) destaca que nesse período (1880-1930), a economia 
caracterizava-se por um padrão de acumulação agroexportadora e relações entre 
latifúndios e minifúndios. 
 Ignácio Rangel foi o primeiro a relacionar a estrutura e evolução da formação 
social brasileira aos modos de produção dominantes no centro do sistema. A revelação 
que me parece mais fundamental foi a respeito da estrutura política brasileira: 1) a 
ligação entre os grandes acontecimentos políticos brasileiros, aqueles de significado 
nacional e a estrutura da dualidade. A abertura dos Portos/Independência, 
Abolição/República, Revolução de 30..., passam a ter efetivamente um significado 
também econômico revelando o rosto híbrido das classes dominantes brasileiras.  
 O escravismo como criação do capital comercial europeu, nas condições 
específicas das forças existentes em certas áreas da periferia, estava maduro para 
assumir o poder no Brasil durante o período depressivo do 1º Kondratieff, em sociedade 
com o capital comercial brasileiro, que se havia formado nas principais praças 
portuárias (Rio, Recife, Salvador, etc.), ao longo do período colonial, como dissidência 
do capital comercial português. “Esta aliança de classes dominantes brasileiras havia 
rompido sua subordinação ao capital comercial da metrópole portuguesa e passava a se 
relacionar com a capital industrial inglês, ao redor do qual passou a girar de 1808 a 
1930” (Mamigonian, 2000, p. 28). 
 A vinda de imigrantes estrangeiros para o Brasil, no século XIX é um 
movimento que se insere no processo mais amplo de expansão do capitalismo a nível 
mundial. Na Europa, foram países de imigração para o Brasil, justamente aqueles países 
que mais tardiamente se industrializaram, como Alemanha e Itália. 
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 Para o Brasil, a entrada de imigrantes estrangeiros se vincula ao momento no 
qual se realiza, em âmbito nacional, a transição de uma economia fundamentada na 
mão-de-obra escrava para uma economia baseada na mão-de-obra livre. No contexto 
brasileiro, esse movimento orientou-se para o fornecimento de braços para o setor de 
ponta da economia: as lavouras de café de São Paulo. Esse processo não pode ser um 
fenômeno desvinculado daquele mais amplo de internalização do modo capitalista de 
produção no Brasil. O capitalismo, ao implantar-se, gera diversificações na estrutura 
econômica, com desníveis e necessidades, entre as quais se insere a política de 
colonização dirigida. 
 No caso específico do Rio Grande do Sul, deve ser acrescentado ainda o fato de 
que os colonos seriam localizados em terras até então virgens, não aproveitadas pela 
pecuária extensiva, o que implicaria, pelo povoamento, a abertura de estradas, 
facilitando, conseqüentemente, as comunicações (PESAVENTO, 1985, P.27). 
  
 
RIO GRANDE DO SUL: FORMAÇÃO DO CAPITAL COMERCIAL E AS 
PRIMEIRAS INDÚSTRIAS 
 

Os primeiros imigrantes a chegar foram os alemães, praticando uma agricultura 
de subsistência em pequenos lotes de terra, utilizando mão-de-obra familiar. Singer 
(1977, p. 156), corrobora ao afirmar que, foi deste modo que se iniciou a colonização 
alemã no Rio Grande do Sul, com a fundação de São Leopoldo, ao norte de Porto 
Alegre, em 1824.  
 Entre 1830 e 1844 a imigração européia para o Rio Grande do Sul cessa 
completamente, por motivos políticos: todas as verbas destinadas à colonização são 
eliminadas do orçamento imperial, por pressão dos fazendeiros que encaravam a política 
de colonização como “concessão política abolicionista” preconizada pela Inglaterra” 
(ROCHE, 1969, p.82). Com a “Guerra dos Farrapos7”, Porto Alegre fica isolada do 
restante da província nas mãos dos rebeldes, passando a ser abastecida por São 
Leopoldo. Segundo Singer (1977, p. 157), é a partir daí que se desenvolve a agricultura 
comercial na colônia. As exportações triplicam entre 1842 e 1853 e sextuplicam entre 
1854 e 1860.  

Portanto os primeiros 20 anos de colonização no Rio Grande do Sul (1824-1840) 
se resumem no desenvolvimento de São Leopoldo8. Estes venceram a fase de 
abastecimento próprio do núcleo colonial, e foram capazes de gerar um excedente 
comercializável, que passou a ser vendido para o mercado regional e, posteriormente, 
nacional, mais ou menos a partir de 1870.  

Paralelamente as atividades ligadas ao trato da terra ou constituindo-se em 
atividade separada, surgiu o artesanato nos núcleos coloniais, baseado 
fundamentalmente na “habilidade técnica” do imigrante, muitas vezes conhecedor de 

                                                 
7 As relações sociais no interior da formação social brasileira alcançaram graus de maior tensão nos 
períodos depressivos dos ciclos longos, como as lutas regionalistas que sacudiram o Brasil durante o 
período regencial (Baianada, Cabanada, Farrapos, etc.), as rebeliões que antecederam a Abolição-
República, o Tenentismo das décadas de 1920-30, que conduziram à formulação de pactos de poder 
dominantes (MAMIGONIAN, 2000, p.30). 
8 Em 1824 se dirigiram 198 imigrantes alemães. O seu número foi aumentando nos anos seguintes (1.331 
em 1825, 828 em 1826, etc.), até atingir um total de 5.350 imigrantes entre 1824 e 1830. Neste primeiro 
período tentaram-se criar outras colônias – São João das Missões (1825), São Pedro das Torres (1826), 
etc. – mas as tentativas fracassaram, pois estas colônias foram sediadas muito distantes de qualquer área 
já povoada e por isso desapareceram ou estagnaram no isolamento. São Leopoldo, sendo a única bem 
localizada, com fácil acesso a Porto Alegre, concentra em si quase todo esforço colonizador deste 
primeiro período, constituindo-se em ponto de partida para a colonização alemã nos períodos seguintes 
(SINGER, 1977, p. 156). 
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um ofício na sua terra de origem. “O próprio desenvolvimento da atividade agrícola 
permitiu que uma parte dos colonos não se dedicasse integralmente ao cultivo da terra e 
pudesse especializar-se e na venda do seu produto para o mercado” (PESAVENTO, 
1985, p. 27). Trata-se, basicamente de uma produção mercantil não capitalista9, onde o 
artesão produzia para o consumo local e para o mercado, com o auxílio da mão-de-obra 
familiar, utilizando ferramentas simples. 
 É de suma importância ressaltar que a produção agrícola colonial e o artesanato, 
desde o início da venda de seus produtos, estavam subordinados ao capital comercial. O 
comerciante alemão foi quem realizou uma forma de apropriação do excedente 
econômico produzido pela pecuária colonial, pois este contribuía para impedir que 
determinadas condições favoráveis propiciassem benefícios para o pequeno produtor. 
 A partir de 1875, o Rio Grande do Sul passa também a receber colonos italianos 
na encosta da serra. Estes, já encontraram uma rede de comercialização estabelecida 
pelos alemães, o que permitiu a colocação quase imediata de seus produtos ao mercado. 
Contudo, os italianos também criaram seus mecanismos de comercialização, eliminando 
a figura do comerciante alemão.  
 Percebe-se que esta economia engendrada por esta pequena produção mercantil 
propiciou a existência de atividades produtoras não capitalistas, que favoreceram, 
sobretudo, para figura do comerciante uma acumulação de capital.  
 Porém, neste circuito de acumulação, conforme observou Pesavento (1985, p. 
29), há que distinguir pelo menos três instâncias:  

 
Os comerciantes rurais (das “vendas”), que se disseminavam pelo 
interior, junto aos lotes coloniais, e que recolhiam os produtos agrícolas 
para venderem ao comerciante do núcleo; os comerciantes do núcleo, ou 
sedes das microrregiões, os quais se colocavam como intermediários 
entre o comerciante da venda rural e o comerciante e o grande comércio 
da capital; o comerciante da capital, da então província, o qual se 
dedicava especialmente as atividades de exportação e importação com 
outros centros maiores. 

 
 Nestas três instâncias, o surgimento de estabelecimentos industriais foi uma das 
formas encontradas pelos comerciantes para diversificar o capital. Contudo, a partir de 
Porto Alegre (escoadouro dos produtos coloniais), que entrava a maior parte dos 
produtos manufaturados. Na medida em que estas firmas se dedicavam a importação, 
foram elas responsáveis, não somente pela entrada destes produtos manufaturados, mas 
também de máquinas para a nascente indústria (PESAVENTO, 1985, p. 30). 
 Houve casos em que a indústria já nasceu pronta, ou seja, transferência de 
capital gerado da atividade comercial, em um empreendimento que já nasceu como 
indústria propriamente dita, caracterizada pelo uso de máquinas associado ao emprego 
de ferramentas, um determinado nível de capital, e empregando força de trabalho 
assalariada. Por outro lado, têm-se o caso no qual o capital comercial viria a ser 
acrescentado, por associação, a uma empresa já constituída como pequena manufatura 
que, a partir deste momento, encontra condições para expandir-se. 
  Paralelamente, desenvolvia-se outro circuito de acumulação no processo 
de industrialização do Rio Grande do Sul, este vinculado à pecuária tradicional da zona 
da campanha gaúcha. Onde a presença do comerciante também se faz onipresente. 
Conforme afirma Pesavento (1985, p. 37), 
 
                                                 
9 As unidades de produção artesanais, disseminadas por toda a colônia, apresentaram alta diversificação, 
produzindo toda sorte de artigos, como objetos de selaria, tecidos, azeite, licores, farinha, banha, vinho, 
chapéus de palha, ferramentas para lavoura, cerveja, charutos e cigarros, tijolos, sapatos, panelas, rodas de 
carroça, etc. (PESAVENTO, 1985, p. 27-28). 
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Tanto este setor da economia, quanto o colonial/imigrante eram voltados 
para o abastecimento do mercado interno brasileiro, e neste sentido 
ambos geram acumulação de capital a partir da comercialização destes 
produtos. Assim sendo, da mesma forma que o comerciante aparece 
como detentor de um capital-dinheiro que passou a ser investido na 
indústria na área coberta pela imigração, também os produtos da pecuária 
tradicional deu margem a que este processo acorresse nos centros urbanos 
daquela região.  

 
 No período em que o sul do Rio Grande do Sul de um modo geral e a Campanha 
em particular detinha a hegemonia econômica da província, desviou-se numa grande 
parte o comércio da província com o exterior, inclusiva para as cidades comerciais 
como Pelotas e Rio Grande. Singer (1977, p.153), confirma ao afirmar que “Pelotas 
como centro da produção e Rio Grande como porto eclipsaram Porto Alegre, que ficou 
reduzida, do ponto de vista econômico, ao papel de capital regional de uma zona 
secundária”. 
  
A CIDADE PORTUÁRIA DO RIO GRANDE E O SURGIMENTO DA 
ATIVIDADE INDUSTRIAL  
 

O esquema migratório para Rio Grande manteve a linha geral que por muito 
tempo orientou o deslocamento europeu. Primeiro a contribuição proveio da Europa 
ocidental e Central. Posteriormente, os migrantes da Europa Meridional e Oriental 
foram majoritários. No caso rio-grandino, o esquema só foi quebrado pelos portugueses 
cuja constância se ocorreu em todo período. Copstein (1975, p. 23) faz uma observação 
importante a respeito das colônias estrangeiras na cidade do Rio Grande:  
 

A fixação de estrangeiros, no porto do provincial, refletiu a combinação 
de fatores internos e externos responsáveis pela posição geográfica do 
Rio Grande. Entre os primeiros deve-se distinguir: a peculiaridade 
física do local diante do conjunto costeiro rio-grandense, as relações 
comerciais com a principal área econômica da Província, o sistema 
viário então dominante (hidrovias) e a instalação de alfândega rio-
grandina. Externamente, contribuíam a existência de um comércio 
europeu agressivo e, particularmente, no âmbito americano, a 
desorganização da área concorrente platina envolvida nas lutas de 
independência. 

 
Apesar das alterações sofridas, a cidade do Rio Grande desenvolveu-se por ser 

um traço de ligação entre o Rio Grande do Sul pastoril e o exterior, aproveitando sua 
vocação marítima por mais de um século. 

Segundo Pesavento, (1985, p. 37), em Rio Grande, o comerciante Carlos 
Guilherme Rheingantz fundou, em 1873, a primeira fábrica de tecidos do Rio Grande do 
Sul; em 1891, Gustavo Poock, filho de um fabricante de charutos da Alemanha, fundou 
um fábrica desse tipo, e, no mesmo ano o comerciante Albino Cunha formou a Moinhos 
Rio-Grandenses para fabricação de farinha de trigo.  

A fábrica de Guilherme Rheingantz aparece como um marco na cidade do Rio 
Grande, pois até 1870, a cidade contava apenas com estabelecimentos artesanais e sua 
importância era principalmente comercial. Coube a iniciativa de origem alemã a 
iniciativa na atividade industrial pela criação de indústrias que podem ser classificadas 
como modernas para o período.  

Copstein (1975. p. 25) refere-se a Rio Grande, dizendo que: 
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Em 1873, sediava a primeira fábrica brasileira de fiação e 
tecelagem de lã. Foram Guilherme Rheingantz, brasileiro de 
ascendência e formação alemãs e Hermam Vater, alemão, os 
criadores do que posteriormente se denominou Cia. União Fabril. 
O empreendimento ampliou-se para incluir uma tecelagem de 
algodão, englobar uma fábrica de chapéus. (...) Tão notável 
quanto o pioneirismo industrial foi à assistência social dispensada 
aos seus funcionários. Casas para trabalhadores, escola, 
biblioteca, assistência médica, cooperativa de consumo, banda de 
música e esporte eram propiciados ou estimulados e apoiados 
pela direção da fábrica. 

 
Independentemente da importância intrínseca de um estabelecimento deste porte, 

as grandes fábricas tiveram um papel saliente na vida urbana, pois foram responsáveis, 
por exemplo, pela gênese do que se conhece hoje como bairro “Cidade Nova”. 
Seguindo o pensamento do autor em tela, pode-se dizer que a fábrica de tecidos 
modelou inclusive a rua Rheingantz, que reproduz o exemplo da influência germânica 
na arquitetura da cidade e salienta ainda a necessidade de mão-de-obra apropriada, 
buscando pessoal qualificado em várias procedências que acabaram se difundindo na 
população local. 
 Parece-nos explícita a vinculação básica do surgimento das indústrias no Rio 
Grande do Sul com o processo de imigração/colonização, mesmo na área relacionada à 
pecuária tradicional. 
 Com relação à formação de uma massa de trabalhadores livres nesta área, deve 
ser considerado que o êxodo rural não era significativo na zona da campanha no período 
formativo das indústrias no Rio Grande do Sul. Segundo Pesavento (1985, p.40), “o fato 
de a população da campanha ser rarefeita e de as relações assalariadas na estância não 
serem predominantes (ou seja, o trabalhador rural recebia muitas vezes casa e comida 
em lugar de um salário monetário) fez na zona da pecuária tradicional um mercado 
consumidor de menores proporções que aquele da zona colonial. 
 Deve ser ressaltado que grande parte das empresas fabris puderam adquirir 
máquinas, mesmo num período desfavorável para a importação de tecnologia do 
exterior. Este pode ser um indício da existência um montante de capital disponível, 
presente, seja na constituição da empresa ou a ela posteriormente agregado, que 
permitiu a importação desta tecnologia, mesmo em condições favoráveis do câmbio. 
 Entre o ano da independência brasileira e os anos 1930, verificou-se a ascensão e 
redução da procura do Rio Grande por parte dos estrangeiros. Conforme elucida 
Copstein (1975, p. 23) “as duas guerras mundiais, as profundas alterações na economia 
brasileira, as modificações de normas comerciais, mudanças no sistema viário, altas 
taxas portuárias, adoção de normas nem sempre condizentes com os interesses rio-
grandinos por parte do poder de decisão, foram fatores que influenciaram pesadamente 
na cidade e por conseqüência sobre as “colônias estrangeiras”. 
 As colônias urbanas foram atraídas pela função redistribuidora. Desta forma a 
obra que surgiu em função da atividade portuária foi exitosa enquanto as ligações do 
Rio Grande asseguraram-lhe uma boa situação diante do conjunto regional e extra-
regional. Quando estes laços perderam importância, o alto comércio e parte da indústria 
retraem-se consideravelmente. 
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