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A. Introdução 
 

A Geografia de um modo geral, incorporou a dimensão histórica no seu objeto 
de estudo muito recentemente, a partir do final dos anos 1970. No Brasil, 
especificamente, o encontro da Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) em 
Fortaleza, 1978, marcou simbolicamente o início da Geografia “crítica”. Esta corrente, 
sob a influência do materialismo histórico e dialético, construiu as bases teóricas para 
uma visão do espaço como um processo em constante evolução.  

Todavia, os estudos de caso que incorporam essa perspectiva temporal no 
processo de produção do espaço ainda são incipientes; ainda é forte a visão de que “a 
Geografia é a História do presente” ou que “a Geografia é o palco da História”, visões 
que, de acordo com Moraes (2005, p. 26) contribuem mais para dissociar do que 
aproximar os dois campos do conhecimento.  

Ao mesmo tempo, os estudos históricos sobre um dado recorte espacial 
apresentam um grande problema quanto à escala geográfica: ou são eminentemente 
locais, resumindo-se aos aspectos mais específicos, ou são de cunho mais global, 
incorrendo em generalizações nem sempre proveitosas para o entendimento do espaço.   

Há ainda mais um desafio a ser enfrentado: no Sul do estado do Rio Grande do 
Sul (Brasil) existem poucos estudos sobre a formação tanto regional quanto das cidades 
nos seus casos específicos. As principais contribuições são da história militar – 
obviamente focada nas guerras e tratados – e também monografias locais, específicas de 
cada município. 

Partindo de todos esses pressupostos teóricos e práticos, esse trabalho se 
propõe a estudar a produção do espaço do município de Arroio Grande, desde os 
primórdios da ocupação de seu espaço – ação aqui marcada simbolicamente pelo 
Tratado de Madri (1750) – até a data de sua emancipação, no ano de 1873.  

Para enfrentar o problema do que estudar numa visão histórica do espaço, mas 
também para abordar os diferentes aspectos da construção do espaço, o trabalho foi 
dividido em quatro partes: 

- A formação do território, o espaço político, onde são abordados os conflitos 
de fronteira entre Espanha e Portugal (depois Brasil e Uruguai – Argentina) e os 
tratados originados dessas disputas; 

- A inserção dentro de uma região, tomada como espaço econômico, onde a 
escala ajusta-se para a produção pecuária e seus derivados em âmbito platino; 

- A criação de um lugar, a formação de um cotidiano e de uma centralidade que 
se tornará um núcleo urbano;  

- A construção da paisagem urbana do atual município de Arroio Grande, onde 
se materializam os processos que impulsionaram o surgimento da cidade;  

O interesse dessa pesquisa geográfica histórica está em mostrar que a cidade, 
formação espacial, não nasce pronta nem por acaso num lugar aleatório com uma forma 
qualquer, mas sim com motivações históricas, advindas de processos de diversas 
naturezas (econômicos, espaciais, simbólicos…).  

O município pesquisado está localizado no Sul do estado do Rio Grande do 
Sul, Brasil, a 40 km ao Norte da fronteira com o Uruguai, departamento de Cerro Largo, 
e 90 km ao Sul da cidade de Pelotas. Atualmente, o município conta com 18.358 



habitantes, distribuídos em 2.518 km², possuindo uma densidade demográfica de 7,30 
hab/km²; 81,9% da população vive na zona urbana1. 

 
 

 
                                                                                                          

Figura 1. Localização do município de Arroio Grande 
Fonte: Microsoft Encarta 2007 
 

 
B. A formação de um território  
 

A ocupação das terras do Rio da Prata se pautou por duas vontades distintas: 
por um lado, a coroa espanhola buscava garantir a linha de Tordesilhas, que – apesar de 
muitos cálculos conflitantes – marcava o limite Sul das possessões portuguesas na atual 
cidade de Laguna, no estado de Santa Catarina. Por outro lado, Portugal desejava a 
fronteira entre as duas coroas no Rio da Prata; até meados do século XIX esse será o 
embate principal.  

Assim como existiram duas “vontades” diferentes, existiram duas dinâmicas de 
ocupação e conquista do território diferentes. De sua parte, a Espanha estava mais 
concentrada nas minas de Potosí, encontradas logo após a chegada a América; ao 
mesmo tempo, os espanhóis contaram com a ajuda dos padres jesuítas para colonizar 
desde o atual Paraguai até o Rio Grande do Sul, atuando quase como uma “barreira” 
entre os territórios portugueses nas imediações de São Paulo e Rio de Janeiro e as minas 
da Bolívia. Por sua vez, os portugueses tiveram uma tendência de expansão quase 
espontânea, por meio dos “bandeirantes”2. Estes fundaram uma série de cidades no 
litoral da América portuguesa, principalmente nos meados do século XVII, chegando ao 
limite da linha de Tordesilhas em 1676.    

De começo, como era previsível, ocorreram vários conflitos entre os jesuítas e 
bandeirantes (note-se que estes últimos escravizavam a “matéria-prima” dos primeiros). 
Na província jesuítica do Guairá – nas proximidades do atual Paraná – os jesuítas foram 

                                                            
1 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em <www.ibge.gov.br>.   
2 Aventureiros oriundos principalmente da Capitania de São Paulo que desbravavam o interior do país em 
busca de índios para serem escravizados e ao mesmo tempo, ocupando os “sertões”.  



definitivamente expulsos nos primeiros conflitos; na província do Tape – 
aproximadamente o Rio Grande do Sul atual – os combates foram mais duros, 
ocorrendo algumas vitórias jesuítas, mas também um recuo destes para a margem direita 
do Rio Uruguai. 

Completando esse quadro, a coroa portuguesa – agora intervindo diretamente – 
funda a Colônia do Sacramento em 1680, na frente da cidade espanhola de Buenos 
Aires. Obviamente, ocorreram inúmeros conflitos, sendo que Sacramento foi 
conquistada e reconquistada por várias ocasiões. Para os portugueses, os mais de 1000 
km entre Laguna e Sacramento eram um problema, que ficou mais grave ainda com a 
fundação de Montevidéu em 17273. 

Nesse sentido, em 1737, Gomes Freire de Andrade sai com uma partida do Rio 
de Janeiro para fundar um forte na metade do caminho entre Laguna e Sacramento; é 
fundado então o “Presídio de Jesus-Maria-José”, embrião da atual cidade de Rio 
Grande. Desde o começo, a fortaleza sofreu o ataque dos índios tapes, que habitavam a 
área do escudo sul-rio-grandense, que incluía também a futura área de Arroio Grande4.  

A questão da indecisão dos territórios se aprofundou. O geógrafo português5 
Alexandre de Gusmão começou a articular um plano de divisão das terras da América 
do Sul. Sua visão era de que Sacramento, constantemente atacada, era um sacrifício 
custoso demais para a coroa portuguesa. Juntamente com o Marquês de Pombal, 
elevado à categoria de “ministro plenipotenciário” de Portugal, negociou com a Espanha 
o Tratado de Madri, assinado em 1750.  

Portugal entregava a Colônia do Sacramento e parte da sua hinterland à 
Espanha, enquanto esta entregava o território das Missões Jesuítas Orientais6. Portugal 
garantia as vertentes da Lagoa dos Patos e da Lagoa Mirim, enquanto a Espanha 
mantinha os afluentes do Rio da Prata. Em oposição ao limite de Tordesilhas – um 
meridiano – é adotada a ideologia das “fronteiras naturais”, ou seja, os limites deveriam 
ser marcados por montanhas, cursos d’água. Uma vitória parcial portuguesa, já que, por 
essa ideologia, o Rio da Prata era a fronteira “incontestável” entre as duas possessões, 
mesmo que o tratado assinado desse concessões aos espanhóis.  

No processo de demarcação do Tratado de Madri, os portugueses fundaram 
uma série de fortins e fortalezas tanto para dar apoio ao Exército Demarcador quanto 
consolidar as fronteiras recém acordadas; um desses é o Fortim de São Gonçalo, ao 
Norte da atual área de Arroio Grande. Ao mesmo tempo, foram trazidos colonos da ilha 
dos Açores para povoar a área das Missões entregue a Portugal. Entretanto, houve tanto 
reações contrárias dos habitantes portugueses da Colônia do Sacramento mas 
principalmente dos padres jesuítas e dos nativos das reduções, que pegaram em armas 
para resistir à expulsão7. O Tratado de El Pardo (1761) anula o de Madri.  

Em 1763, com a deflagração da guerra entre Portugal e Espanha, o governador 
de Buenos Aires, D. Pedro de Ceballos, aproveita para invadir a Colônia do 
Sacramento, conquistar o forte de Santa Tereza, a cidade de Rio Grande e a ilha de 
Santa Catarina, praticamente impondo as fronteiras desejadas pela Espanha. A 
população de Rio Grande – incluindo os açorianos que acabaram nunca chegando ao 
                                                            
3 Antecipando os planos portugueses de fazer esta fundação.  
 
4 O próprio arroio Grande, que dá nome a cidade, aparece em mapa da época do Tratado de Santo 
Ildefonso (1777), como “Rio dos Tapes”.  
 
5 Nascido na América portuguesa, em Santos.   
6 Depois da fuga da margem oriental do Rio Uruguai no início do século XVII, no final do mesmo século 
os jesuítas voltaram e estabeleceram 7 povoações, chamadas reduções.    
7 A própria Companhia de Jesus seria extinta primeiro em Portugal, depois na Espanha (década de 1760). 



seu destino – ou fugiu para o Norte, atravessando o canal do Rio Grande, ou foi para o 
interior ou também foi levada para a povoação espanhola recém fundada de São Carlos 
de Maldonado, no atual Uruguai. Muitos dos primeiros habitantes de Arroio Grande 
foram “retornados” de São Carlos, já que as condições de vida por lá não foram 
satisfatórias. 

Imediatamente à conquista do Rio Grande pelos espanhóis de Ceballos, 
começou a ser empreendida uma guerrilha de reconquista, a partir, principalmente, da 
cidade de Rio Pardo. Estas guerrilhas foram comandadas por Rafael Pinto Bandeira, que 
se tornaria uma figura muito importante na formação territorial do Sul do Rio Grande 
do Sul, a frente da sua companhia de guerrilha, chamada “Dragões do Rio Grande”. 
Estabelecendo bases no interior, roubando gado dos castelhanos e aliado à um 
conhecimento notável do espaço, os Dragões foram bem sucedidos na reconquista, 
avançando de Rio Pardo ao Sul, tomando o Forte espanhol de Santa Tecla e por fim a 
cidade do Rio Grande (1776). A tropa oficial do exército português concentrou-se no 
Estreito e em Porto Alegre.  

Ambos militares ou milicianos que participaram da reconquista foram 
premiados com concessões de terras nas áreas conquistadas, por meio do instrumento 
jurídico das sesmarias, doações de terras na área máxima de 3 X 1 léguas (13.013 
hectares). Essa forma de apropriação territorial se mostrou mais eficiente que a 
espanhola, onde os candidatos à uma área deveriam comprá-la e arcar com os custos da 
medição. 

A assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, marcava a fragilidade 
portuguesa no contexto europeu da época, convenciona-se que tanto a Colônia do 
Sacramento quanto as Missões Orientais são de possessões espanholas, assim como as 
vertentes da Lagoa Mirim – ainda dentro da ideologia das “fronteiras naturais”. Este 
Tratado, entretanto, teve um artigo polêmico: 

 
Para evitar outro motivo de discórdia entre as duas monarquias, qual tem sido 
a entrada da Lagoa dos Patos ou Rio Grande de São Pedro, seguindo por suas 
vertentes até o rio de Jacuí, cujas duas margens e navegação têm pretendido 
pertencer-lhes ambas as Coroas, convieram agora em que a dita navegação e 
entrada fiquem privativamente para a de Portugal, estendendo-se o seu 
domínio pela margem meridional até o Arroio Taim, seguindo pelas margens 
da Lagoa da Mangueira em linha reta até o mar; e pela parte do Continente 
irá a linha desde as margens da dita Lagoa de Merim, tomando a direção 
pelo primeiro arroio meridional que entra no sangradouro ou 
desaguadouro dela, e que corre pelo mais imediato ao Forte Português 
de São Gonçalo; desde o qual, sem exceder o limite do dito Arroio, 
continuará o domínio de Portugal pelas cabeceiras dos rios que correm até o 
mencionado Rio Grande e Jacuí. (MACEDO SOARES, 1939, p. 174 apud 
FRANCO, 1980, p. 9, não grifado no original). 
 

 O “Forte Português de São Gonçalo”, localizado na margem Sul do Rio 
Piratini, não existia mais à época. Os portugueses alegavam que, embora o arroio 
acordado fosse “o mais imediato”, não poderia ser o Piratini, já que o Forte português 
ficaria dentro das possessões espanholas; assim, o curso d’água citado seria o arroio 
Grande, que banha e dá nome à cidade. Os espanhóis, por sua vez, insistiam no ponto de 
que o forte, já desativado, se achava na margem do Piratini. 

A partir daí, os portugueses começaram a distribuir em larga escala as 
sesmarias, na área em litígio entre os rios Piratini e Jaguarão (mais ao Sul do arroio 
Grande); a livre ocupação também era estimulada. As partes nunca chegariam a um 
acordo sobre o limite entre as duas possessões. Os espanhóis, por sua vez, decidiram 
também estabelecer um corpo de milicianos ao Norte do rio Jaguarão, os 



“blandengues”, como mostra a carta enviada ao pelo Marquês de Sobremonte ao 
comandante português: 

 
 
Junto envio a situação de nossas guardas do Quilombo, São José e Santa 
Rosa, que ficam para o Sul do Piratini, nos passos sobre os arroios 
Chasqueiro (Passo do Canuto), Arroio Grande e Arrependidos, acrescentando 
que Portugal poderá estabelecer quantas quiser ao Norte do Piratini e a 
Espanha ao Sul, por se tratar de artigo do Tratado de Santo Ildefonso. 
(BENTO, 1983, p. 25). 
 

E o relatório do Vice-rei Arredondo: 
 
16. Pero, como no bastaba la ventajosa situación de estos puestos para 
contener a los contrabandistas y portugueses que velan por aprovecharse de 
cualquier descuido o tolerancia nuestra, y mucho menos hallándome sin tropa 
competente para tener cubiertas estas guardias, arbitré formar una compañía 
de 50 blandengues voluntarios, gente muy propia, como Vuestra Excelencia 
sabe, para las marchas forzadas, para pasajes de ríos y para toda clase de 
fatiga […] (ARREDONDO, 1795 apud ANGELIS, 1837, p. 15).  
 

As guardas estavam localizadas na margem Norte do rio Jaguarão, e a 
companhia de blandengues – chefiada por ninguém menos do que José Gervásio Artigas 
– era itinerante. No entanto, com o estouro da guerra em 1801 entre Portugal e Espanha, 
com a tomada pelos castelhanos de Olivença, os colonos do Sul da América Portuguesa 
decidiram invadir as possessões espanholas, numa espécie de retaliação. Numa rápida 
ação juntando tropa legal e milicianos, é tomada a área das Missões Orientais e a 
fronteira Sul é estendida ao rio Jaguarão. Quando os espanhóis ameaçam revidar, 
providencialmente, chega a notícia de trégua na Europa (que na verdade fora assinada 
antes do início das hostilidades no Rio Grande do Sul).  

A partir de 1810 até 1850 começa a “era das revoluções” na Bacia do Prata, 
primeiro com o movimento de autonomia liderado pelo mesmo Artigas e combatido 
ferozmente pelas milícias de Bento Gonçalves da Silva, grande contrabandista luso-
brasileiro. Seguiu-se a anexação da Banda Oriental, e depois a independência desta área 
sob o nome de Uruguai. A seguir, as guerras contra Oribe (Uruguai) e Rosas 
(Argentina), que, não por acaso, coincidiram com a guerra de secessão do Rio Grande 
do Sul, a Revolução Farroupilha (1835-1845). A destruição da velha ordem colonial 
continuou no Paraguai, remanescente do projeto missioneiro jesuíta; a Guerra do 
Paraguai começa em 1865, mas tem resultados no Rio Grande do Sul apenas pontuais. 
 
C. A inserção dentro da economia regional 
 

Ainda antes da ocupação efetiva, marcada simbolicamente pelo Tratado de 
Madri, a área do atual Rio Grande do Sul já estava sob influência da economia das 
missões jesuíticas. Os padres dessa ordem tinham reservas de gado xucro que 
utilizavam para a extração do couro, as chamadas “Vacarias”; na área que inclui a Bacia 
da Lagoa Mirim8, estendendo-se do atual Uruguai até o sul do Rio Grande do Sul, 
estava a “Vacaria do Mar”.  

Conforme Barsky (2003, p. 143), no pampa argentino a caça de gado xucro 
visando o couro já não existia mais em 1750; os rebanhos da Vacaria do Mar, portanto, 
foram decisivos no traçado do Tratado de Madri. De fato, a caça do gado xucro, esteve 
                                                            
8 Entretanto, com um limite Norte desconhecido.  



ligada ao período das primeiras explorações e do povoamento esparso da área. O couro 
era visado pela rusticidade do gado xucro, sendo mais espesso, resistente do que o 
normal. Essa especificidade foi visada pelo mercado europeu, formando-se rapidamente 
um circuito comercial muito forte, como pelo chamado “pacto colonial” a colônia 
poderia comerciar somente com sua metrópole, esse comércio foi feito por vezes à 
margem do sistema, como contrabando.  

 A fundação de Rio Grande (1737), nesse sentido, é a inserção local na 
economia da América portuguesa e também na nascente economia-mundo. A caça do 
gado xucro na Vacaria do Mar passou a ser praticada em larga escala; parte do rebanho 
era levada ao centro da América portuguesa para abastecer as Minas Gerais. Rio Grande 
funcionava, de certa forma, como feitoria, além de praça militar. Sua hinterland, 
entretanto, era povoada por índios tapes, e foi necessário habilidade de negociação 
(inclusive com casamentos arranjados) para conseguir o apoio dos nativos. 

A colonização açoriana trouxe consigo uma economia própria, forjada pela 
vida em minúsculas ilhas vulcânicas, mas também características do Sul de Portugal, da 
produção em vastas áreas. Esse impulso novo resultou principalmente na cultura do 
trigo, além de frutíferas e culturas americanas, como o aipim e o milho; por razões de 
abastecimento do mercado colonial, o trigo foi a principal cultura no Rio Grande do Sul 
colonial até o início do século XIX, quando foi relegado a segundo plano por uma 
contaminação de ferrugem, a concorrência do trigo estrangeiro e a própria concorrência 
da pecuária na mão-de-obra escrava. 

Os circuitos comerciais – oficiais ou por contrabando – se fortaleceram, 
portanto, no período colonial. Os europeus (principalmente ingleses e franceses) vinham 
em busca do couro e forneciam manufaturas, principalmente tecidos; os colonos 
portugueses vendiam trigo, couros e se abasteciam de escravos, manufaturas, tabaco e 
aguardente. Outros atores ainda se juntaram a esse circuito: comerciantes do Rio de 
Janeiro ou mesmo de Portugal buscavam couro e trigo e vendiam tabaco e aguardente; 
índios e mestiços de índios vendiam couro em busca de aguardente e tabaco. Todavia o 
principal produto do contrabando foi a prata; vinda de Potosí, era desviada para o Rio 
da Prata; daí, entrava no circuito da economia colonial, sendo muito visada no contexto 
do mercantilismo. Do lado português, a Colônia do Sacramento foi essencial para o 
desvio da prata, daí sua importância: o fato de ser a entrada portuguesa para as riquezas 
espanholas. 

Numa escala mais detalhada, um dos pontos de maior contrabando foi 
justamente na bacia da Lagoa Mirim – que banha o atual município de Arroio Grande, 
já que esta lagoa estava no meio da Vacaria do Mar. O transporte de couros foi intenso 
pela Mirim e pelos seus tributários. O principal beneficiado do comércio de couro foi 
Rafael Pinto Bandeira, o mesmo que foi o protagonista da reconquista do Rio Grande 
(1776).  

A maior ocupação advinda da paz de Santo Ildefonso – que durou quase 25 
anos – e da conseqüente distribuição em larga escala de sesmarias, acarretou numa outra 
organização do espaço agrário. A caça do gado foi abandonada em proveito da divisão 
da propriedade; a princípio não havia propriamente uma criação, mas uma “gestão” das 
manadas de gado, tratadas quase como um recurso natural – as chamadas “estâncias de 
alçados”. Apenas com a ocupação mais sólida do espaço, dada entre a ocupação de 1801 
até a independência da América portuguesa sob a coroa de D. Pedro I (1822). Durante 
esse período, surgiram e se consolidaram as chamadas “estâncias de rodeios”, onde o 
gado era manejado dentro da propriedade, sendo juntado periodicamente em um certo 
lugar para ser tratado, marcado a ferro – sinal concreto da propriedade privada em 



contraposição à caça; todo esse processo acarretava em mais mão-de-obra necessária e, 
conseqüentemente num padrão de propriedade menor do que o anterior. 

Esta nova forma de organização do espaço, as estâncias de rodeio, coincidiram 
com uma nova forma de comercialização do gado, com a industrialização da carne e do 
couro nas charqueadas. Na estância de alçados e na época das vacarias, somente o couro 
era aproveitado, ou o gado era transportado em pé até o local de consumo; a partir da 
estância de rodeio e das charqueadas, a carne passou a ser aproveitada e exportada para 
o centro do país e outros lugares, alimentando principalmente os escravos. O couro 
também era beneficiado nas charqueadas, sendo salgado, o que evitava intemperismos e 
aumentava sua durabilidade e valor.  

O grande florescimento econômico geraria um forte regionalismo, ocasionando 
uma série de conflitos dentro da região pecuária – atuais Buenos Aires (província), 
Entre Rios e Corrientes, Uruguai, e Rio Grande do Sul. Estes combates, dados 
principalmente entre 1822 – 1850 acabariam com grande parte da economia regional, 
tanto pela situação de guerra em si quanto pela requisição de gado dos exércitos.  

A reconstrução posterior da economia foi feita em bases diferentes. O Brasil 
aprovou em 1850 a “Lei de Terras”, onde ficava proibida a posse ou a doação de terras 
do Estado, que só poderiam ser vendidas. Na verdade, desde a independência, em 1822, 
o sistema de sesmarias não vigorava mais; nesse intervalo (1822-1850) a apropriação da 
terra viveu anos de anarquia, com a posse livre. Essa, portanto, foi a primeira 
modernização: a da propriedade do espaço.  

Além disso, houve a modernização da produção, com a introdução de gado 
ovino e bovino de raça. No caso dos ovinos, a inovação representou uma verdadeira 
revolução: as ovelhas poderiam ser criadas em área de pasto de pior qualidade, davam 
carne e também a lã, eram rentáveis em pequenas propriedades; por absorver muita 
mão-de-obra, incentivaram pequenas propriedades, e por diversificar a produção, 
diminuindo o risco, aumentaram a renda nas grandes propriedades. Com o gado bovino, 
as mudanças foram mais lentas, mas não menos profundas. Principalmente a partir de 
1870, as raças européias passaram a ser introduzidas nas fazendas, aumentando a 
produtividade por cabeça.  

Entretanto, a grande revolução esteve na introdução dos cercados de arame nas 
fazendas. Isto liberou mão-de-obra, aumentou o controle e a produtividade das – agora – 
propriedades rurais. Foi o princípio também de uma maior povoação dos núcleos 
urbanos, abandonados após o período das revoluções (1810-1850). A introdução dos 
aramados deu um golpe mortal na propriedade por meio da posse.  
 
D. A formação de um cotidiano, um surgimento de um lugar 
 

O núcleo urbano inicial nasceu na beira do passo do arroio Grande, há cerca de 
40 km a Oeste da Lagoa Mirim. Este fato pode soar estranho, já que a Mirim era um 
ponto de grande circulação de couro contrabandeado. Entretanto, há a explicação 
geomorfológica para esta situação: as áreas marginais da Lagoa Mirim são 
extremamente alagadiças, e foram aproveitadas já no final do século XIX. Portanto, a 
criação de gado era mais propícia na direção do interior, e era plausível que a 
localização do núcleo inicial se desse em um meio termo entre a serra e a Lagoa. A 
cidade de Arroio Grande está numa altitude média de 30 metros acima do nível do mar, 
exatamente na área de transição entre a planície litorânea e o escudo sul-rio-grandense-
uruguaio.  

Tanto o Estado quanto os moradores tinham motivações para incentivar a 
formação de um núcleo urbano. Para o Estado – à época coligado à Igreja – uma capela 



significava além da difusão da fé um centro arrecadador de impostos e uma espécie de 
tribunal de pequenas causas. Para os moradores, um núcleo urbano significava prestígio 
e a capela, conjugada com um cemitério, uma passagem para o paraíso.  

Em 1811, os moradores do Arroio Grande tomam coragem e fazem um 
requerimento para que se criasse uma nova freguesia – obviamente com o centro em 
Arroio Grande – separada da de Rio Grande, tentando aproveitar-se da localização 
central em relação aos arraiais de Herval e da Guarda da Lagoa (Jaguarão). A freguesia 
tinha autonomia religiosa – e algumas atribuições civis a mais - e tinha 
permanentemente um padre cujo salário era pago pela Real Fazenda. No entanto, 
Jaguarão será o centro da freguesia, por meio da intercessão do Bispo do Rio de Janeiro. 

 No ano de 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido juntamente com Portugal 
e Algarves (região que hoje pertence ao sul de Portugal). O período foi de melhora na 
administração, já que o Brasil não era mais uma simples colônia; nesse ano, “a capela 
de Nossa Senhora da Graça foi erguida canonicamente e foi confirmada pelo Rei D. 
João VI no ano de 1821 ficando filiada à Paróquia (freguesia) do Espírito Santo de 
Jaguarão” (CORRÊA, 2004, p. 9). Também nesse ano de 1815, o Bispo do Rio de 
Janeiro (cuja jurisdição chegava até a Colônia do Sacramento) visitou novamente o Rio 
Grande do Sul, e houve a emancipação de várias capelas. O intervalo de 1816 até 1821 
pode se explicar pela intervenção brasileira na Cisplatina – Banda Oriental contra as 
milícias de Artigas, a partir de 1816 e se estendendo até a incorporação da Província 
Cisplatina em 1820. No ano da independência do Brasil, 1822, “a capela de Nossa 
Senhora da Graça foi elevada à categoria de Capela curada, isto é, com direito a um 
Cura (Vigário). Seus limites eram os mesmos do município de Arroio Grande, até a 
emancipação de Pedro Osório (década de 1950)” (CORRÊA, 2004, p. 9). 

Depois que oficializada pelo Imperador, a capela funcionava como uma 
verdadeira unidade administrativa do Estado, tanto na coleta de impostos como nos 
registros civis. Além disso, a Igreja qualificava o lugar como um ponto de encontro, um 
local de referência, de reunião necessárias para fixar o habitante da Campanha. A 
presença fixa de um padre, rezando missas com regularidade, ouvindo confissões, 
realizando crismas, batismos, casamentos e extremas-unções qualificava mais ainda a 
capela, diferenciando-a dos oratórios de fazenda, onde a presença de um padre era 
inconstante. A capela definitiva de Nossa Senhora das Graças do Arroio Grande, feita 
de pedra, terminou de ser construída em 1826. No mesmo ano começam a ser 
distribuídas as escrituras dos terrenos, definitivo – e também, é claro, de cemitérios.  

 O período a partir de 1828 foi absolutamente catastrófico para as nascentes 
povoações da fronteira sudeste do Rio Grande do Sul. Nesse ano as tropas argentinas e 
uruguaias invadiram boa parte da Província, tentando – segundo as pretensões do 
ditador Rosas – reviver o Tratado de Santo Ildefonso. As tropas estrangeiras alcançaram 
a margem direita do Piratini, gerando pânico na população, que buscou as cidades do 
litoral como refúgio. Os anos seguintes não seriam melhores: a situação iria ficar mais 
dramática até a deflagração da Revolução Farroupilha, onde a catástrofe iria atingir o 
seu ápice.  

No ano de 1832 a freguesia de Serrito (Jaguarão) foi elevada a vila, atingindo 
sua autonomia administrativa completa em relação a Rio Grande; as capelas de Arroio 
Grande e Herval fariam parte da sua jurisdição. Todavia as conseqüências da Revolução 
Farroupilha apagariam o efeito positivo que a aproximação da administração poderia 
trazer. Ao mesmo tempo, as tropas precisavam de “munição de boca”, sendo freqüentes 
– como em todas as guerras – as requisições de gado e montarias para garantir a 
mobilidade. Vizinhos tornaram-se inimigos mortais. 

Após o final desta guerra civil, a reorganização foi difícil:  



 
Em Jaguarão, a Câmara Municipal tentará reorganizar a vida comunitária 
local. As lutas revolucionárias prejudicaram o progresso da vila, fazendo-a 
passar por uma crise sem precedentes, visto que muitos de seus habitantes, na 
maioria famílias pobres com poucos recursos, irão procurar outros locais para 
se radicarem. Jaguarão reiniciava suas atividades praticamente despovoada, 
com terrenos urbanos vazios, obras inacabadas e casebres fechados […] os 
recursos para as obras de recuperação urbana eram escassos e a distribuição 
dos terrenos da Vila era dificultada por falta de documentação.  
A estrutura urbana da Vila era ainda muito precária quando eclodiu a 
Revolução. A paralisação das atividades administrativas por 10 anos gerou 
um caos administrativo, uma desorganização muito grande. Mesmo as 
atividades de rotina se viram prejudicadas. Serviços básicos e necessários 
como determinar o alinhamento predial para um cidadão edificar uma casa, 
não podia ser atendido tal era o estado de desarrumação das ruas, sem 
referências, nem ordem. (MARTINS, 2001, p. 82).  

 
 Era difícil até mesmo achar pessoas que se dispusessem a ocupar cargos 

públicos, já que todos estavam ocupados em reorganizar seus negócios. A situação é 
quase como se Arroio Grande, Jaguarão e Herval tenham sido destruídas e fundadas ao 
final da Revolução no mesmo lugar e com o mesmo nome. A brecha na legislação 
fundiária, que permitia a posse somada com a confusão da guerra, é o que gera toda a 
confusão atual quanto aos primórdios de Arroio Grande.  

 Não obstante essa situação, o Duque de Caxias, pacificador do Rio Grande – 
com força e jeito – e governador da Província após a paz de Ponche Verde (1845) 
promoveu a emancipação de algumas localidades. Esse movimento provavelmente teve 
a dupla ambição de por um lado premiar as localidades legalistas e por outro fortalecer 
no contexto local os políticos que foram fiéis ao Império contrapondo uma sociedade 
urbana a outra rural: o primeiro passo para o impulso modernizador que se consolidaria 
nas décadas seguintes.  

Nesse sentido, em 1846 “o curato de Nossa Senhora da Graça foi elevado à 
freguesia […] passou a ter o direito de eleger cinco representantes que elegiam três 
Deputados Provinciais” (CORRÊA, 2004, p. 10). Lentamente, a agora freguesia de 
Arroio Grande foi se regularizando. De acordo com o pesquisador Sérgio Canhada, a 
freguesia estava pronta para ser instalada em 1834, mas com a Revolução Farroupilha 
houve um atraso. 

 Em 1854, são registrados na Câmara de Jaguarão os terrenos urbanos de 
Arroio Grande, com os respectivos proprietários; parecia que a vida urbana iria voltar à 
normalidade, não obstante a confusão nas propriedades que a guerra geraria. No 
entanto, nos anos de 1854 e 1855, principalmente as crianças são atingidas por uma 
forte epidemia de crupe (difteria) e a partir de 1855 uma epidemia de cólera se abate 
sobre o município de Jaguarão – que à época tinha como distritos Herval e Arroio 
Grande -, esvaziando mais uma vez as cidades. No ano de 1865 os exércitos do 
presidente uruguaio Atanásio Aguirre invadem a cidade de Jaguarão, sem sucesso 
contudo; entretanto, mais uma vez ocorrerá um esvaziamento temporário da cidade, 
com a fuga de boa parte da população para o interior. No mesmo ano começaria a 
Guerra do Paraguai, que renderia à alguns arroio-grandenses com destaque nas batalhas 
doações de vastas extensões de terra. Ao final da Guerra do Paraguai, foi concluída uma 
obra importante para o desenvolvimento de Arroio Grande: a Ponte do Império (1870); 
esta ponte estaria entre os atuais municípios de Pedro Osório (cujo território atual 
pertenceu a Arroio Grande) e Cerrito, atravessando o Rio Piratini.  

A partir desse momento, Arroio Grande passava a ter ligação terrestre com as 
charqueadas pelotenses, que nas décadas de 1870-80-90 iriam atingir seu auge. Nessa 



obra se reuniram dois “gigantes”: Domingos de Almeida, que propôs a construção, e o 
Visconde de Mauá, que teria garantido a construção. Outro momento importante na 
consolidação do transporte terrestre foi a inauguração do serviço de diligências entre 
Jaguarão –Arroio Grande - Santa Izabel – Rio Grande, em 1864. O começo da década 
de 1870, onde houve a elevação do Arroio Grande à categoria de vila (1873) era 
extremamente promissor. A diversificação produtiva da pecuária com a introdução da 
ovinocultura, o auge e a descentralização das charqueadas (no momento da 
emancipação Arroio Grande possuía quatro), afora a fabricação de cal. Toda a vida 
social se modernizava – desde a oposição entre campo e cidade, até a introdução de 
raças européias na pecuária. A população e a construção de casas aumentavam a passos 
largos.  

 
 
E. A construção da paisagem 
 

 A malha urbana de Arroio Grande, no seu primeiro loteamento, é toda 
ortogonal, ou como conhecida popularmente, em “tabuleiro de xadrez”. Essa forma de 
loteamento da cidade é de grande interesse nos trabalhos sobre urbanismo e organização 
do espaço urbano em geral. Num trabalho exclusivo sobre a quadrícula no Rio Grande 
do Sul, Yunes (1995, p. 39) argumenta que:  
 

A vinculação de origem da origem da retícula urbana com os requisitos de 
uma ordenação militar demonstra a racionalidade, a hierarquia e a submissão 
às regras sociais de um grupo, associando-a também a sua constante função 
colonizadora. Sua popularidade encontra explicações na facilidade de 
fracionamento do solo, seguindo técnicas e conhecimentos extremamente 
simples e eficazes.  
 

 A quadrícula, portanto, foi um modelo muito popular por razões práticas, por 
um lado, e simbólicas, do outro. Dentre as razões práticas, se inclui a facilidade no 
parcelamento dos lotes e na abertura das ruas, ainda mais se tratando de um terreno 
predominantemente plano. A própria doação feita “em quadra” já conforma o 
loteamento urbano.  

As razões simbólicas são variadas; a principal está na imagem de racionalidade 
transmitida pela quadrícula. Enquanto na Idade Média, as aglomerações urbanas, 
chamadas burgos, se caracterizaram pelo caos na disposição do arruamento, o 
movimento renascentista esteve diretamente relacionado à quadrícula como meio de 
ordenar o espaço, aproximá-lo da perfeição partindo da geometrização. Esse ideal de 
racionalidade e ordenação – assim como a hierarquia implícita - sempre foi apreciado 
também nos meios militares; sublinha-se que boa parte dos “urbanistas” dos séculos 
XVIII e XIX eram formados “engenheiros militares” e que, por conseqüência, saíam das 
academias militares. 

Apesar da aplicação da quadrícula ser registrada desde o Egito antigo, no Rio 
Grande do Sul ela teve seu auge a partir da metade do século XIX. Neste período a 
forma ordenada da quadrícula foi uma espécie de oposição ao passado colonial 
brasileiro e suas ruas tortuosas e estreitas, oriundas de uma espontaneidade na forma 
urbana.  

 A modernização que já começava a se manifestar na economia, com a 
introdução de raças européias; na legislação, com a assinatura de tratados e a Lei de 
Terras; no cotidiano, com a oposição entre o rural e o urbano, também se mostraria na 
paisagem:  



A idéia de cidade diferenciada do padrão colonial português de ruas sinuosas 
serviu de encantamento aos administradores e à população. O espírito 
Haussmanniano e a estética européia baseada nos modelos clássicos de 
simetria e retificação das ruas dotariam as povoações de qualidades 
concernentes aos centros mais evoluídos socialmente. Na arquitetura da 
cidade esta manifestação acontece através da proliferação do neoclássico. As 
avenidas e as ruas, paralelamente, as praças e os passeios públicos tornam-se 
pontos de convergência das ações estéticas […] (YUNES, 1994, p. 32).  

 
 A reforma de Haussmann em Paris foi o ponto de partida para a repetição das 

fórmulas ao redor do mundo ocidental. Sua principal inovação foi o traçado em 
avenidas, os “boulevards”, com seus canteiros centrais arborizados, colaborando para – 
de acordo com o termo da época – aformoseamento da cidade. Em linhas gerais, 
entretanto, a reforma de Haussmann se baseou em alguns princípios barrocos (LAMAS, 
2000).  

Ainda no contexto do Renascimento e do Barroco, outras características da 
forma urbana foram introduzidas nas práticas urbanísticas. Por um lado as praças 
ganham destaque:  

 
A praça é entendida como um recinto ou lugar especial, e não apenas um 
vazio na estrutura urbana. É o lugar público, onde se concentram os 
principais edifícios e monumentos – quadro importante da arte urbana. A 
praça adquire valor funcional e político-social, e também o máximo valor 
simbólico e artístico. É a praça o elemento básico da energia e criatividade do 
desenho urbano e da arquitetura. A praça é também cenário, espaço 
embelezado, manifestação de vontade política e de prestígio. (LAMAS, 2001, 
p. 176).  
 

 Passa a ser “obrigatório” para uma cidade que se preze ter uma praça, e quanto 
mais monumental ela for, maior será o prestígio da cidade. Da mesma forma, os 
elementos periféricos à praça também farão parte da composição do verdadeiro cenário 
urbano que a cidade se torna: Os edifícios de valor e significação social, política ou 
religiosa vão adquirir grande individualidade e expressão no seu posicionamento 
urbano. A Câmara Municipal, o palácio, a igreja serão colocados em posição 
predominante: fecham lados de praça e perspectivas retilíneas, posicionam-se em 
escorço e em proeminência. A partir do Renascimento, a praça e o traçado irão prover e 
necessitar de edifícios singulares para o seu desenho, numa conjugação recíproca de 
efeito cênico e monumental (LAMAS, 2001, p. 179).  

As intervenções urbanísticas, para efeito deste trabalho, podem ser separadas 
em dois momentos: antes e após a metade do século XIX. No período anterior, ainda 
permanecia forte a herança colonial portuguesa na modelagem da forma urbana; a 
cidade resumia-se à capela de pedra terminada em 1826, alguns terrenos perto da 
“praça” – que era apenas um campo à frente da Igreja – e uma venda à beira do 
“caminho das tropas” (atual avenida Nossa Senhora das Graças). A invasão argentina - 
uruguaia (1828) e a Revolução Farroupilha (1835-1845), contribuíram para a 
manutenção deste estado de coisas. O padrão das construções era rudimentar:  

 
De maneira geral, as construções eram simples, quase sempre de um 
pavimento, com paredes de pedras ou tijolos rejuntadas com cal e areia, e os 
telhados de beirais salientes, revestidos com telhas do tipo “capa-e-canal”. 
Muitas edificações permaneciam dentro do esquema construtivo mais 
simples, com suas paredes de “pau-a-pique” e coberturas de palha […] 
(MARTINS, 2001, p. 111).  



 A partir da década de 1850, entretanto, as coisas começam a mudar: no ano de 
1854, começam a ser registrados os terrenos urbanos da freguesia de Arroio Grande na 
câmara de Jaguarão, processo que dura de outubro até dezembro. Ao total, foram 
registrados – apenas - 28 terrenos, como descritos por Flávia Corrêa (2004, p. 15-16). 
Os registros dão conta de 7 ruas: Direita, Nova, Triunfo, Matriz (Herculano de Freitas), 
São José, Comércio (Doutor Monteiro), de Baixo (Nossa Senhora das Graças).  

Ao mesmo tempo, na década de 1850 a Câmara Municipal de Jaguarão recebeu 
autorização do governo provincial para a contratação de um engenheiro civil “junto ao 
seu enxuto quadro de funcionários, para trabalhar em obras de saneamento; 
levantamentos e projetos para a (re) organização das ruas; quarteirões e praças” 
(MARTINS, 2001, 104). O primeiro a ser contratado para essa função – que iria 
“profissionalizar” as intervenções urbanas – foi o mesmo Francisco Estácio Belmondy, 
que mediu o patrimônio da irmandade de Nossa Senhora das Graças. Esse engenheiro – 
agrimensor, de acordo com o mesmo autor, de naturalidade francesa, veio para Jaguarão 
para uma Comissão demarcadora de limites, provavelmente os do Brasil com a nascente 
república do Uruguai, recém saída de uma guerra civil (a “Guerra Grande”). Todavia, 
ainda em 1855 se fez um requerimento ao governo provincial que se desse “autorização 
para se despender a quantia precisa com o levantamento das Plantas desta Vila 
(Jaguarão) e das Povoações do Herval e do Arroio Grande” (MARTINS, 2001, p. 131). 
Da mesma forma, a Câmara de Jaguarão começa a aprovar posturas urbanas no decorrer 
da década de 1850 relacionadas à forma urbana, estabelecendo, por exemplo, que não se 
transpusesse de forma alguma o alinhamento das ruas. Entretanto, em 1871, é aprovado 
um Código de Posturas Urbanas, que irá intervir fortemente na forma das cidades: “a 
partir daquele momento, todas as ruas, estradas ou travessas que se abrissem nesta 
Vila, teriam cem palmos de largura: aproximadamente 22 metros” (MARTINS, 2001, 
p.152). Em Arroio Grande, o processo segue o mesmo curso.  
 
 
F. Conclusão 

 
O “surgimento” de Arroio Grande – se é que pode assim se dizer, já que a 

cidade é um processo social, não uma planta que brota do solo – está ligado a múltiplos 
fatores. Partindo da escala mais geral, os conflitos de fronteira entre Portugal e Espanha 
– e depois entre Brasil, Uruguai e Argentina – foram determinantes, da mesma forma 
que os fluxos de contrabando.  

No entanto, é preciso frisar que os conflitos não se deram apenas pela vontade 
de expandir as fronteiras por si mesmo. Em primeiro lugar, houve sempre o ideal de 
estabelecer a fronteira no “Rio da Prata”, evitando a vizinhança direta com os 
espanhóis; mais do que isso, o estuário do Prata era ponto de saída clandestino da prata 
das minas de Potosí, e interessava aos portugueses participar deste comércio.  

Ao mesmo tempo, estes conflitos do Prata se reproduziram em outra escala, e 
esta foi a da bacia da Lagoa Mirim. Os jesuítas mantiveram estoques de gado em áreas 
fora da sua atuação, como foi, por exemplo, a Vacaria do Mar, cujos limites coincidiram 
em parte (exceção do limite Norte, desconhecido) com a bacia da Mirim. Isto gerou um 
grande movimento em busca do couro deste gado xucro, principalmente com a fundação 
de Rio Grande, como um ponto de saída para o resto do mundo; a Lagoa Mirim tornou-
se o “mundo do contrabando”. A disputa, portanto, se deu por posições estratégicas, 
mas, sobretudo, por controle de fluxos comerciais e de recursos “naturais” – o gado 
xucro.  



A questão do artigo IV do Tratado de Santo Ildefonso foi o ponto de máxima 
tensão na disputa pelo controle da Mirim. A estrutura do exército português em duas 
tropas diferentes: uma oficial, paga e outra milícia, local, “que se paga”, favoreceu a 
predominância portuguesa na disputa, juntamente com a forma de apropriação do solo, 
com a doação, gratuita, de sesmarias. Os espanhóis, por outro lado, ocuparam mais 
lentamente o espaço, predominantemente em cidades fundadas pelo governo; a terra só 
poderia ser cedida por meio de compra, num processo burocrático e custoso. 

 Todavia, essa “territorialidade alternativa” dos colonos portugueses, ou seja, a 
expansão contínua - vinda desde a época dos bandeirantes - por meio das tropas de 
milícia, com a anuência do poder central, veio muito mais de uma falta de meios do 
estado português do que uma política liberal. Tanto é que quando o estado tenta 
fortalecer o seu controle territorial, interesses autonomistas, como a Revolução 
Farroupilha, vêm à tona.  

A fronteira, portanto, era um espaço de oportunidades: terras fartas de rebanhos 
e férteis, ascensão social rápida e fácil; ao mesmo tempo foi o espaço do abandono. 
Pouco a pouco, por conta da posição de fronteira, por estarem em um “fundo 
territorial”, na expressão de Robert Moraes, foram exigidos dos habitantes cada vez 
mais sacrifícios. Com o ocaso do Império Espanhol – principalmente após as invasões 
napoleônicas - e o conseqüente caos nas colônias, os conflitos se estendem do primeiro 
ao penúltimo quarto do século XIX, e os colonos são chamados a fornecer tropas e 
gado. 

Não se pode menosprezar o papel da religiosidade na constituição dos 
agrupamentos urbanos: a Igreja foi o principal agente modelador da cidade no período 
colonial. As capelas, por vezes financiadas pela Coroa mas via de regra construídas 
pelos colonos, funcionavam como centro agregador da população dispersa pelo campo. 
Isto porque a religião era parte essencial do cotidiano no período colonial, mas também 
porque graças ao regime do “padroado” no império português, Igreja e Estado eram uma 
coisa só. Dessa maneira, os casamentos e batismos valiam como registro civil; da 
mesma forma, o dízimo era transferido à Coroa, valendo como imposto, portanto. Afora 
esses elementos, as crenças religiosas tinham uma série de princípios para a “boa 
morte”, e ser enterrado próximo de casa, perto de um templo abençoado por Deus, eram 
exemplos disso; os cemitérios, dessa forma, também cumpriram com o papel de 
agregadores da população.  

Todavia, era preciso “fazer acontecer”, e os colonos sabiam disso. Um dos 
principais meios para o início da cidade era a doação de um patrimônio religioso, o que 
foi comum em todo o Brasil. Por esse instrumento, a capela se auto-financiava, já que a 
doação era feita ao padroeiro e uma irmandade administrava as rendas da venda e 
aluguel dos terrenos e com esse dinheiro empreendia a construção da capela. Foi 
justamente nisso que pensou Manuel de Souza Gusmão ao doar uma área 
(provavelmente de posse litigiosa) para Nossa Senhora das Graças; a Irmandade criada 
para a administração dos terrenos também tinha suas rendas com o cemitério – na 
verdade uma das principais rendas, até o início do século XX. O membro da Irmandade 
tinha seu velório com pompas e com o acompanhamento dos membros diretores, o que 
já era meio caminho andado para descansar na companhia dos Santos. 

No bojo de todos esses processos, pode-se montar uma explicação da cidade. 
Pelo tamanho das ruas, vemos a cidade “arcaica”, com ruas mais estreitas, montada em 
torno da Igreja (com o cemitério ao fundo), tendo de 9 a 12 quadras e sendo apenas um 
lugar de encontro temporário; e a cidade “moderna”, com ruas de mais de 20 metros de 
largura, onde a câmara e a prefeitura passam a ser os prédios mais importantes, o 



cemitério se desliga da cidade, que se expande rapidamente com os emigrados do 
campo e a estabilização dos limites. 

Para caracterizar a produção do espaço arroio-grandense de um modo mais 
breve, podemos dizer que trata-se de um espaço de fronteira e, portanto, um espaço de 
contatos. A própria natureza já dá o exemplo – entenda-se isto como uma metáfora – o 
contato entre os terrenos planos da Planície Costeira com as coxilhas do Escudo 
Cristalino, e por aí segue: portugueses e espanhóis, açorianos e “paulistas”, “galegos” e 
brasileiros, lavradores e estancieiros, livres e escravos… 

 A Geografia Histórica, mais do que servir à curiosidade do pesquisador, 
possibilita que vejamos todos esses matizes na paisagem; muito se fala de analfabetismo 
em letras, mas muitos são “analfabetos de mundo”: a paisagem é um livro aberto que 
conta a memória e a história do espaço em que vivemos e nos referenciamos 
emocionalmente. As reflexões neste campo do conhecimento são como cartilhas de 
alfabetização de mundo. Infelizmente, por passar muitos anos sem esta reflexão, muitos 
consideram a Geografia útil apenas para saber os estados da Federação, as altitudes da 
Terra e as capitais de países; há um livro esperando para ser lido, mas é preciso que a 
Geografia rompa os limites da sala de aula e se reencontre com a observação, a 
descrição – acompanhada, como diz Milton Santos, de uma “vontade explicativa” – a 
síntese. 
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