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Breve História de Pelotas 
(Uma coletânea de dados esparsos) 

 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

 

Introdução 
 
Quando eu busco na Internet pela história de Pelotas eu encontro ou textos 
muito resumidos e simples, ou segmentados, ou trabalhos específicos sobre um 
determinado tema, vários acadêmicos. 
 
A quantidade de textos que eu tive que pesquisar na Internet para conseguir ver 
a história de Pelotas por inteiro me estimulou a fazer um exercício de paciência. 
Recolher trechos em todos os textos pesquisados, e fazer uma colcha de 
retalhos, reunindo esses trechos em um único documento, em ordem 
cronológica. Mas uma história que mostrasse Pelotas de corpo inteiro, ou seja, 
cabeça, tronco e membros.  
 
Move-me apenas o desejo de disponibilizar aos leitores que utilizam a Internet 
uma visão histórica de Pelotas, condensada em um único documento, sem que o 
interessado tenha que fazer as pesquisas intermináveis que eu fiz na Internet. 
 
“En passant”, chama a atenção a enorme quantidade de textos na Internet sobre 
Pelotas, graças à comunidade acadêmica. Pelotas está muito bem documentada 
na Internet! Só falta a história, escrita por um historiador pelotense! 
 
A minha única participação pessoal ocorre na inclusão de alguns aspectos, não 
tratados na Internet, e em alguns comentários pessoais e conclusões que eu faço 
e que, logicamente, não são encontrados na Internet. 
 
Este texto não pretende concorrer com os vários livros já escritos sobre a 
História de Pelotas. Este texto é exclusivo para a Internet, onde não existe nada 
parecido. 
 
Ao final do artigo, eu indico as fontes de que me vali, para aqueles que 
desejarem consultar os textos originais, o que eu recomendo. 
 
 
 
O início. A descoberta do Brasil em 1500, inserida no contexto da História 
Mundial, pode ser considerada um fato muito recente. Historicamente, o Brasil 
é um país muito novo, e a ocupação das terras do interior do Brasil é mais 
recente ainda. 
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O exemplo mais vivo é a fundação da cidade de Rio Grande, a cidade mais 
antiga do RGSul, somente em 1737, pelo Brigadeiro José da Silva Paes, um 
português que comandava uma expedição militar portuguesa, destinada a 
assegurar aos lusitanos a posse de terras no Sul, objeto de disputa entre 
Portugal e Espanha. 
 
Em 1737, o Brigadeiro José da Silva Paes transpôs a Barra do Rio Grande de São 
Pedro, ali fundando o presídio do Rio Grande, e erguendo o Forte Jesus, Maria e 
José, na embocadura da lagoa dos Patos. O local era um ponto estratégico para a 
defesa do território, estando a meio caminho entre Laguna e a Colônia do 
Sacramento. Simbolizava o pé de Portugal na região. 
 
Chamo a atenção que somente em 1737 os portugueses se deram conta que o 
Extremo Sul podia ser invadido pelos espanhóis, por mar, nas costas de Rio 
Grande. 
 
Em 1751, o povoado foi elevado à condição de vila. Historicamente, isso pode ser 
considerado “ontem”. 
 
 
Aproximadamente em 1740, portanto pouco tempo depois da chegada de José 
da Silva Paes a Rio Grande, chega a Pelotas a primeira leva de colonizadores, 
vindos da Ilha dos Açores, Portugal. Destes, do Alferes Antônio Furtado 
Mendonça e Dona Izabel da Silveira, e dos seus cinco filhos, descendem muitas 
famílias pelotenses.  
 
É importante destacar que Pelotas não foi povoada por portugueses do 
Continente. Foi povoada por ilhéus. O que estabelece, desde o início, uma 
característica própria, diferente de outras colonizações portuguesas no Brasil, 
como a do Rio ou da Bahia. 
 
 
Os açorianos. O arquipélago dos Açores localiza-se no Atlântico Norte. O 
isolamento, a distância do continente, com a conseqüente falta de trocas, a 
estreiteza dos seus limites geográficos, teriam que provocar necessariamente 
nos habitantes das ilhas hábitos e costumes  -  e até um linguajar  -   diferentes 
dos portugueses continentais. Pois foram esses hábitos e costumes, e até o 
linguajar, que os açorianos trouxeram para Pelotas e que foram a nossa herança. 
 
Porém, enganam-se os que pensam que esses açorianos tenham viajado para o 
Brasil devido a uma motivação pessoal e coletiva. Eles foram incentivados pelo 
governo português, que enfrentava dificuldades na administração das ilhas, 
como a superpopulação e outros problemas associados a um fraco crescimento 
econômico das ilhas. 
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O Governo português publicou um edital que abria inscrições para os casais que 
almejassem se transferir para o Brasil. Por esse documento, o Rei acenava com 
uma série de privilégios e regalias aos que quisessem se lançar na aventura da 
imigração. Entre esses privilégios, incluía-se o transporte até o local de destino 
por conta da Fazenda Real.  
 
A história de Pelotas, que teve início com a vinda desses açorianos, deles foram 
herdados muito da religiosidade e costumes, manifestamente presentes até hoje. 
Legaram também a seus descendentes o gosto pela música, pelo teatro e a 
pompa nas solenidades, aspectos que diferenciaram Pelotas e a caracterizaram, 
desde os primeiros tempos, como uma cidade extremamente culta e sofisticada. 
 
Incidem em erro os que pensam que Pelotas foi colonizada por camponeses 
ingênuos e analfabetos. 
 
 
O Município de Pelotas 
Uma das primeiras referências oficiais, históricas, do surgimento do Município 
data de junho de 1758, através da doação de uma sesmaria que Gomes Freire de 
Andrade, Conde de Bobadela, então Governador da Capitania do Rio de Janeiro, 
fez ao Coronel Thomaz Luiz Osório, por seus feitos na guerra contra os guaranis. 
A sesmaria era denominada de “Rincão das Pelotas”.  
 
O combate era desigual. Tropas castelhanas, saídas de Buenos Aires e 
Montevideo, e tropas portuguesas, saídas do Rio de Janeiro sob o comando do 
Conde de Bobadela, contra uns miseráveis índios, comandados por Sepé 
Tiaraju, que passou para a história. 
 
As terras tinham sido doadas pelo rei D.José I de Portugal ao Conde de 
Bobadela, como recompensa por ter se distinguido nessa guerra do Rio Grande 
do Sul contra os índios, de 1750 em diante, derrotando em menos de seis meses 
os inimigos que, diga-se de passagem, os jesuítas dirigiam ocultamente. 
 
Tal foi o desinteresse do Conde de Bobadela por essas terras, que ele as recebeu 
em 1756, com o final da guerra, e já em 1758 as doou para o Coronel Thomaz 
Luiz Osório. 
 
As terras estavam localizadas às margens do Canal de São Gonçalo, que liga as 
Lagoas dos Patos e Mirim, as maiores do Brasil. Essas terras às margens da 
Lagoa dos Patos (Laranjal), eram conhecidas como a antiga estância Nossa 
Senhora dos Prazeres. Sua área abrigava uma longa extensão das margens da 
Laguna dos Patos, em torno de 1.600 km2.  
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Voltando aos açorianos, foram, ao longo das décadas, transformando-se de 
colonos agricultores em fazendeiros criadores. 
 
As estâncias foram surgindo, aqui e ali, a exportação de bovinos para o Rio, 
Minas, São Paulo se constituía numa realidade. Foi dessa maneira que os 
colonos se erradicaram, ora ocupando terrenos próximos, ora nos campos entre 
o Arroio Taim e o Canal São Gonçalo. 
 
Em 1763, fugindo da invasão espanhola, muitos habitantes da Vila de Rio 
Grande buscaram refúgio nas terras pertencentes a Thomáz Luiz Osório. Mais 
tarde, vieram também os retirantes da Colônia do Sacramento, entregue pelos 
portugueses aos espanhóis em 1777. 
 
Sob a acusação de ter entregado, sem reagir, a fortaleza de Santa Teresa, 
sob seu comando, aos espanhóis, Thomas Luiz Osório foi preso, e mandado para 
Portugal, onde recebeu a condenação à forca.  
 
Os fatos reais. O governador e capitão-general da Capitania do Rio de 
Janeiro, Gomes Freire de Andrade (1733-1763), Conde de Bobadela, ordenou a 
construção de um forte no extremo sul do País, para deter a invasão espanhola 
em progresso, após a conquista da Colônia do Sacramento (Outubro de 1762) 
pelo governador da Província de Buenos Aires, D. Pedro de Cevallos, à frente de 
cerca de três mil homens reunidos em Maldonado. 
 
No Chuí, em janeiro de 1763, o coronel Thomas Luiz Osório, construiu um forte 
a que deu o nome de Santa Tereza,  
 
Decidida pelo Conde de Bobadela a resistência do forte à ameaça espanhola, 
80% da guarnição de Santa Teresa desertou em pânico e a praça capitulou com 
os 150 homens que permaneceram fiéis ao coronel Thomaz Osório. 
 
Osório, com pouco mais de cem soldados, tinha que defender o forte contra as 
forças de Zeballos, com três mil soldados. Preferiu entregar o forte e salvar os 
seus homens, a combater heróicamente e morrerem todos. Foi condenado à 
forca por essa decisão. 
 
Até hoje, historiadores divergem sobre a culpa ou não do Coronel Osório por 
este desastre. 
 
 
Retornando a Pelotas. Em 1779, Dona Francisca Joaquina de Almeida Castelo 
Branco, viúva do coronel Thomaz Luiz Osório, vende as terras originárias do 
município de Pelotas, havidas pela doação de 18 de junho de 1758, pelo valor de 
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um conto e duzentos mil réis, as quais passaram à propriedade do casal Isabel 
Francisca da Silva e Manoel Bento Rocha, capitão-mor.  
 
Através da venda e sucessivas heranças a propriedade deu origem a novas 
fazendas menores. 
 
O primeiro “sítio” de Pelotas é sobre um terreno que pertenceu a Antônio 
Francisco dos Anjos que demarcou quarteirões em forma de tabuleiro, herança 
da organização urbana de Portugal, constituindo-se em 19 ruas, 12 longitudinais 
e 7 transversais, no sentido norte-sul, entre a Avenida Bento Gonçalves e a rua 
General Neto, no sentido leste-oeste entre as ruas Barroso e Marcílio Dias. Essa 
conformação absolutamente geométrica é uma das características marcantes de 
Pelotas, até hoje. 
 
Em 7 de julho de 1812 o padre Felício foi ao Rio de Janeiro, a mando da família 
Antônio dos Anjos, para solicitar às autoridades competentes a criação da nova 
freguesia, que foi chamada de Freguesia de São Francisco de Paula, título 
meramente religioso. Pelotas continuava vinculada a Rio Grande. 
 
Apesar dos dados históricos, tem sido costume marcar a fundação da cidade em 
1812, e por conseqüência celebrar o aniversário de Pelotas no dia 7 de julho.  
 
Porém, somente em 7 de dezembro de 1830, um decreto do imperador D.Pedro 
I eleva a freguesia à condição de Vila, o que a desliga de Rio Grande. Sua 
instalação como tal (Vila de São Francisco de Paula) só ocorre em 1832, dia 7 de 
abril, com a instituição da primeira Câmara Municipal. 
 
Em 1832, ano em que Pelotas atingiu a condição de vila de São Francisco de 
Paula, inicia-se simultaneamente o período em que foi construída a atual Praça 
Cel. Pedro Osório, o Teatro Sete de Abril, um dos primeiros teatros do Brasil, e 
alguns casarões.  
 
Já no ano de 1835, a vila recebe o título de cidade de Pelotas, nome originário 
da “Pelota”, embarcações de couro e cortiça, utilizada para a travessia de rios. 
 
 
O charque e as charqueadas. Logo após a venda das terras de Pelotas pela 
viúva do coronel Thomaz Luiz Osório, já em 1780, instala-se em Pelotas o 
charqueador português José Pinto Martins, imigrando do Ceará.  
 
Com a Grande Seca (1777/78/79) no Ceará a produção de charque se tornou 
inviável devido a morte de 80% dos rebanhos das fazendas produtoras, isso 
provocou uma crise econômica e social na região. Era o fim do Ciclo da carne do 
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Ceará. Com este evento a produção do charque mudou para o Rio Grande do 
Sul. 
 
Utilizando a sua experiência e aproveitando a grande abundância de matéria-
prima existente e que se encontrava a esmo pelos campos, o gado bovino, Pinto 
Martins estabeleceu às margens do arroio Pelotas a primeira indústria saladeril 
de produção de charque. 
 
A prosperidade do estabelecimento estimulou, ao longo do tempo, a criação de 
outras charqueadas e o crescimento da região, dando origem à povoação que 
demarcaria o início do município de Pelotas. Logo outras charqueadas foram 
implantadas, como as de Gonçalves Chaves, Bernardino Barcelos e tantos 
outros. Começava a tomar corpo “a indústria do charque”. 
 
Segundo Mário Osório Magalhães, em 1820 eram 22 charqueadas (depoimento 
de Saint-Hilaire) e, em 1873, 38. "Número máximo que encontrei, num relatório 
da Presidência da Província". 
 
Como se pode concluir, o desenvolvimento da indústria saladeril não foi uma 
empreitada fácil. Passaram-se 40 anos, desde a chegada de Pinto Martins, em 
1780, até que Pelotas atingisse o número de 22 charqueadas, em 1820. 
 
Ainda segundo Mário, “Outro dado espantoso é o número de abates, num total 
de 400 mil cabeças de gado por ano. De acordo com as pesquisas, Simões Lopes 
Neto comenta, na Revista do Primeiro Centenário de Pelotas, editada em 1911, 
que até aquela data foram abatidas 45 milhões de reses e umas 200 firmas se 
sucederam”. 
 
Extremamente difícil encontrar-se na Internet qualquer dado concreto sobre a 
produção anual de charque em Pelotas, o volume anual exportado e o consumo 
anual pelos escravos. 
 
Consegui um dado vago, que diz respeito às exportações de charque pelo porto 
de Rio Grande, totalizado, apenas nos anos 1790 a 1794. Nada se sabe sobre o 
séc.XIX, o século da grande produção. 
 

“...E recaindo em mim o Comando da Tropa, de que ele era chefe, como 
tenente-coronel dela, encontrei entre outros papéis [...]”. Dentre os papéis 
encontrados e enviados por Marques de Souza, em 25 de janeiro de 1795, 
estava o Mapa das embarcações saídas, carregadas de gêneros 
produzidos no Continente, pelo porto do Rio Grande, durante os anos 
de 1790 a 1794. 
Reproduzimos, aqui, tão somente, o número de embarcações e o charque 
nelas carregado; e salientamos ainda que o preço da arroba deste foi de 
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500 réis em todos os anos. Vejamos: 1790, embarcações (89), carga: 
209.418 @; 1791, embarcações (114), carga: 255.326 @; 1792, 
embarcações (112), carga: 295.671 @; 1793, embarcações (121), carga: 
404.745 @ e, em 1794, embarcações (137), carga: 443.462 @.” 

 
Deve ficar registrado que os charqueadores não criavam gado, não eram 
fazendeiros. Eles compravam o gado em pé e o abatiam. 
 
Do gado, se aproveitava tudo: o couro, o pó dos ossos para fertilizante, o sangue 
para gelatina, a língua defumada, os chifres para várias utilidades. Esses 
produtos eram exportados para toda a Europa e os Estados Unidos. 
 
Apoiados no trabalho escravo geraram enorme riqueza para a região e 
ocasionaram grande crescimento populacional.  
 
As causas do encerramento do ciclo do charque em Pelotas foram várias. Alguns 
autores declaram que a abolição dos escravos em Pelotas acarretou sérios 
problemas no mercado de consumo do produto. O charque era o alimento 
principal dos escravos. 
 
Eu pessoalmente tenho minhas dúvidas quanto à afirmação. Os charqueadores 
ficaram extremamente ricos com o charque, e o charque consumido pelos 
escravos das charqueadas de Pelotas não produzia renda. Logo, a hipótese é 
discutível. 
 
Não só isso. No século XIX, o charque era utilizado como alimento também dos 
escravos da cafeicultura em todo o Brasil. Era também alimento dos escravos do 
sudeste, e o fim da escravidão acarretou problemas no mercado de consumo do 
produto. 
 
Magalhães explica que a concorrência de outras regiões gaúchas, como Bagé e 
São Gabriel, que antes apenas produziam a matéria-prima, também foi outro 
duro golpe contra os charqueadores locais.  
 
"Depois de 1884, fundaram-se charqueadas em algumas cidades da fronteira, 
porque nesse ano estabeleceu-se a linha férrea, que permitia o escoamento do 
produto até o porto de Rio Grande."  
 
Para mim, uma hipótese mais provável. 
 
De um total de 34 charqueadas existentes em 1878 na cidade, elas foram  
reduzidas a apenas 21 às vésperas da Abolição e a 18, dois anos depois, 
provando a importância do trabalho escravo para a manutenção da atividade 
saladeril.  
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O advento dos frigoríficos, em 1910, decretou o fim do ciclo das charqueadas, a 
tal ponto que, em 1918, restavam apenas 5 charqueadas em Pelotas. 
 
 
Os negros. Segundo a historiadora Profª.Beatriz Ana Loner os negros 
foram introduzidos na região de Pelotas concomitantemente com o 
desenvolvimento das charqueadas, a partir de 1780.  
 
A introdução do trabalho escravo na região, entretanto, foi anterior, mas a 
“concentração de negros” em Pelotas deu-se com o desenvolvimento da 
atividade charqueadora. Segundo Bakos (1982), que condensa dados retirados 
de diversas fontes, Pelotas teria 1.226 escravos em 1814 e 4.788 em 1859, 
alcançando o ápice de 6.526 em 1884, mas decrescendo para 2.831 no ano 
seguinte, devido a política de transformação de escravos em contratados. Por 
fim, em 1887, teria cerca de 338 escravos apenas. No cômputo geral, isso 
significava que o município, sozinho, era responsável pela utilização de um 
pouco menos de 10% do total de escravos do Estado (Bakos, 1982, p.22-23). 
 
Historicamente, porém, a “introdução” do trabalho escravo na região foi muito 
anterior. Em 1737, os primeiros colonizadores portugueses, quando fundaram o 
Forte Jesus, Maria e José, na barra do Rio Grande, já os trouxeram. 
 
O negro foi também comprado como mercadoria através do Porto de Rio 
Grande.  
 
O Professor Mário Osório Magalhães acredita que, na primeira charqueada de 
Pelotas, montada às margens do Arroio Pelotas por José Pinto Martins (1780), 
já trabalhavam negros escravos. 
 
A produção de charque exigia um trabalho pesado e prolongado, chegando a 
jornadas de 16 horas por dia, e exigia que se empregasse uma quantidade 
expressiva de cativos. Para se ter uma idéia, o número de escravos em cada 
charqueada variava de 60 a 150 (RUBERT, 2005; MAESTRI, 2000). 
 
Os escravos das charqueadas vestiam apenas um calção de algodão rústico e 
estavam sempre com as mãos e pés tingidos pelo sangue do gado. À noite, 
dormiam acorrentados em senzalas. 
 
Na charqueada “São João”, de Gonçalves Chaves, construída em 1808 e 
conservada até hoje, a senzala ficava a uns 200 m. da residência principal. 
Porém, numa casa geminada à senzala morava o feitor, com sua chibata. 
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Como na região de Pelotas a população negra era muito mais numerosa que a 
branca, a hipótese de uma revolta em massa gerava muito medo nos fazendeiros 
e nas autoridades políticas, pois seria o fim do sistema escravagista.  
 
Com a Revolução Farroupilha, iniciada em 1835, os senhores de terras 
desviaram seus recursos para a luta entre eles, e disso se aproveitaram muitos 
escravos para fugir.  
 
Digno de registro, e para a memória de Pelotas: 

“Os escravos de Pelotas foram emancipados em 1884, quatro anos 
antes da abolição, em ato conjunto de estancieiros e charqueadores. 

Porém, grande parte dos escravos continuaram trabalhando para 
seus senhores, pois deveriam cumprir cláusula de prestação de 

serviços.” 
 

“Em 1884, foi assinada a Declaração de Libertação Escrava em 
Pelotas, quando foram libertados cerca de três mil escravos.” 

 
Muitos charqueadores receberam títulos de nobreza por esse ato, porque o 
Império pretendia assim desvincular a abolição do republicanismo. 
 
Essa decisão histórica teve origem numa campanha de iniciativa do primeiro 
jornal abolicionista do Estado, “A DISCUSSÃO”, de propriedade de Fernando 
Luís Osório. Talvez tenha sido ele o primeiro, em todo o Império, a se negar a 
publicar anúncios de vendas, fugas e aluguel de escravos. 
 
 
Os barões do charque. O poder dos charqueadores pelotenses foi 
oficialmente consolidado a partir de 1829, quando o imperador Dom Pedro I 
outorgou o primeiro título de nobreza a um fazendeiro do ramo. Coube a 
Domingos de Castro Antiqueira, proprietário da Charqueada do Cascalho - em 
Pelotas: o de Barão de Jaguari. Antiqueira, foi também o primeiro e um dos 
únicos a ascender na hierarquia da nobreza brasileira, quando em 1846 foi 
declarado Visconde de Jaguari. 
 
As charqueadas estavam situadas ao longo de rios que facilitavam o transporte 
para o porto de Rio Grande, de onde seguia para o Rio e outros portos 
brasileiros. 
 
Até o final do período imperial, dez charqueadores receberam títulos de 
nobreza. "A outorga do baronato, que tinha como condição, quase sempre, certa 
fortuna acumulada, significava o reconhecimento oficial da Monarquia ao poder 
e ao prestígio de quem era agraciado", explica o historiador Mário Osório 
Magalhães. 
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Além de Antiqueira, apenas João Simões Lopes ascendeu à condição de 
visconde e passou para a história como o Visconde da Graça, em uma referência 
direta a sua propriedade, a Charqueada da Graça, localizada na margem 
esquerda do arroio Pelotas.  
 
Por volta de 1860, a Indústria do Charque prosperava cada vez mais, um 
período de extrema opulência para a cidade. 
 
Há um refinamento no trajar, nos hábitos, nas moradias e na cultura da elite. 
 
Como diz Glenda Dimuro Peter, no seu belo trabalho “Influência francesa no 
patrimônio cultural e construção da identidade brasileira: o caso de Pelotas” 
“Não podemos negar a influência dos centros europeus sobre a cultura 
brasileira no século retrasado. Imitava-se o modo de vestir, de falar e os hábitos 
culturais, principalmente os franceses. Lia-se em francês e por muitas vezes se 
pensava também como europeus. Assistia-se a um crescer contínuo de 
modistas, de cabeleireiros, de alfaiates estrangeiros, e também de médicos, 
dentistas, arquitetos, professores, e ainda de confeitarias, restaurantes e hotéis.”  
 
Os charqueadores, muito enriquecidos pelo êxito de sua economia, construíram 
no meio urbano verdadeiros palacetes, casarões com grandes espaços e 
luxuosos, onde promoviam os saraus. Também promoviam a cultura e a 
educação no ambiente urbano, exemplificado pela inauguração do Teatro Sete 
de Abril, em 1831, às vésperas de Pelotas ser elevada à condição de cidade. 
 
Os “barões do charque”se orgulhavam de sua riqueza e, como ostentação, 
mandavam os seus filhos para estudar na Europa, de onde voltavam com todos 
os requintes da classe alta européia, hábitos, práticas e, acima de tudo, a 
valorização da cultura. Esses hábitos foram absorvidos pela sociedade pelotense 
e fez de Pelotas o que ela é. Se Pelotas é a cidade cosmopolita que é, muito deve 
a esses jovens. 
 
Aqui eu deixo um apelo aos historiadores de Pelotas, são tantos e tão bons. Não 
encontrei na Internet nenhum registro sobre os filhos dos “barões do charque” 
que iam estudar na Europa. Era um motivo de orgulho para esses “barões”, e 
uma demonstração de riqueza, mandar os filhos estudarem na Europa. 
 
Esse fato histórico tão importante para Pelotas, e o tanto que Pelotas deve a 
esses jovens, não pode passar sem um registro dos historiadores de Pelotas. 
 
 
Os saraus. Os saraus eram realizados pelos pelotenses em suas residências 
como forma de reunir os amigos e desfrutarem de algumas horas de cultura e 
ambiente social. Ouvia-se música clássica, tocada por pianistas locais, além do 
recital de poesias. Uma forma educada de convivência social. 
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O repertório costumeiro dos programas de saraus demonstra o forte interesse 
que havia pela música européia, em especial pelas árias famosas das óperas 
italianas, executadas em suas versões para canto e piano ou em transcrições 
para piano solo. 
 
No período de florescimento dos saraus, a música e o piano em especial, eram 
fatores essenciais da boa educação feminina, ao lado do bordado e do 
conhecimento da língua francesa. 
 
Os saraus, companhias teatrais e as récitas musicais, entre outras atividades, 
tinham programações quase que diárias no interior dos pomposos prédios e 
casarões.  
 
Os famosos doces de Pelotas eram servidos nos intervalos destes saraus 
envolvidos em papéis de seda rendados e franjados. 
 
Na realidade, as famílias dos “barões do charque” haviam descoberto um modo 
de manterem uma vida social seletiva, circunscrita a elas. Não tomavam 
conhecimento da sociedade pelotense ao redor. Essa burguesia deu origem a um 
novo estamento social, a “Aristocracia do charque”. 
 
Essa situação começa a se modificar com a fundação do Clube Comercial, em 
1881, quanto tem início uma abertura social com a sociedade pelotense. Nessa 
época já havia em Pelotas uma alta-sociedade representativa, constituída por 
fazendeiros ricos, empresários, capitalistas e grandes atacadistas. 
 
O Clube Comercial serviu como elo de aproximação das famílias de classe alta e 
médio-alta de Pelotas com as famílias da “nobreza”, “dos barões do charque”, 
dando origem a uma nova “Aristocracia”, mais ampla. 
 
Essa aristocracia resistiu à força da evolução dos tempos, conservando o seu 
modo de vida até mais ou menos 1970, quando começou a definhar. Pelo sim, 
pelo não, foram mais ou menos 90 anos de apogeu. 
 
 
Os Atacadistas. Devido grande parte do charque ser exportado, os navios 
retornavam da Europa com um carregamento que em muito contribuiu na 
evolução cultural do município. Dessa forma o charque se transformava em 
pinturas, louças finas, roupas da última moda francesa, cristais, móveis de luxo, 
casas elegantes.  
 
Os responsáveis por facilitar esse acesso ao requinte europeu foram os 
atacadistas de Pelotas. Na realidade, importadores. Ficaram muito ricos com a 
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sua atividade de colocar a Europa ao alcance dos pelotenses, desde mais ou 
menos 1870. Todo o tipo de comida era importada. O Brasil não produzia 
praticamente nada. Uma simples lata de sardinha tinha que ser importada. O 
azeite português era dos mais requisitados. Os vinhos franceses, italianos, 
portugueses. Os licores. O champagne francês. Os charutos cubanos. 
 
Toda a louça era de porcelana, de preferência francesa, de Limoges. Os cristais 
eram tchecos ou franceses. A prataria era inglesa. Os móveis eram ingleses ou 
franceses. Os espelhos, belgas. Os tapetes Aubusson franceses e persas. 
 
Esses importadores ficaram tão ricos que, também eles, construiram seus 
casarões, que existem até hoje. Casaram-se com mulheres de famílias 
tradicionais de Pelotas, da “aristocracia”, e embora exercendo uma atividade 
considerada não-nobre (para os “aristocratas” o comércio era considerado uma 
atividade não-nobre), foram admitidos na alta aristocracia de Pelotas, pelo 
casamento e pela fortuna que acumularam ao longo dos anos. 
 
 
Nos jornais os cronistas se orgulhavam de em sua cidade nem um único edifício 
público ter sido pago pelo governo estadual, sendo tudo financiado pelos locais. 
 
A alta aristocracia de Pelotas tinha em grande conta o conceito de “mecenas”.  
 
Foram importados da Europa diversos elementos arquitetônicos que compõem 
o nosso tão significativo patrimônio histórico, entre eles destaca-se torres de 
relógios, chafarizes, bebedouros e coretos, consagrando Pelotas como o maior 
patrimônio arquitetônico eclético do Brasil. 
 
Em visita à cidade, o Conde D'Eu observou:	  “É Pelotas a cidade predileta do que 
eu chamo de aristocracia rio-grandense. Aqui é que o estancieiro, o gaúcho cansado de 
criar bois e domar cavalos no interior da Campanha, vem gozar as onças e os patacões 
que ajuntou em tal mister”. 
 
Em 1835, Wolfhang Harnish descrevia a cidade de Pelotas como um local de 
opulência extrema: "...já funcionaram 35 charqueadas nos arredores da 
cidade...A riqueza que trazem é fantástica...Esses milionários pelotenses bem 
que poderiam ter vivido no Rio ou em Nice ou ainda em Paris; poderiam ter 
concorrido com os fidalgos russos no luxo e na dissipação de Monte Carlo." 
 
Como já foi dito, muitos destes charqueadores tinham títulos nobiliárquicos, 
sendo alguns destes com renome inclusive no cenário nacional, tendo atuação 
destacada neste âmbito.  
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Dentre os principais charqueadores, estão o Barão de Azevedo Machado,	  Barão 
de São Luís, Barão de Três Cerros, Barão da Conceição,	  Barão de Santa Tecla,	  
Barão de Jarau,	  Barão de Butuí,	  Barão de Corrientes,Visconde de Jaguary e 
Visconde da Graça	  (João Simões Lopes), além de alguns nomes que, hoje, dão 
nomes a algumas dos principais logradouros da cidade, como Domingos José de 
Almeida (que batiza a principal avenida do bairro Areal) e Antônio José 
Gonçalves Chaves (uma das ruas longitudinais do Centro). 
 
O coronel Pedro Osório, que começou como charqueador, com o fim das 
charqueadas passou a plantar arroz em 1905, transformando-se no maior 
industrial do setor no mundo e conhecido como “Rei do Arroz". 
 
No site da UFPel, há mais detalhes sobre os aristocratas do charque, ali 
identificados em número de doze. 
 
 
A imigração 
Ao que tudo indica, não existe um registro definitivo do número de imigrantes 
que aportaram a Pelotas ao longo do séc.XIX. Em linhas gerais pode-se definir o 
perfil dos imigrantes que chegaram a Pelotas da seguinte forma (segundo Carla 
Gabriela Cavini Bontempo): português (60%), homem e alfabetizado; italianos 
(15%), franceses (9%), espanhóis (6%), e outras em menores proporções, como 
alemães, ingleses, holandeses, uruguaios e suíços. 
 
À exceção dos portugueses, os imigrantes se instalaram nas “colônias”, distantes 
do núcleo urbano, não deixaram qualquer marca da sua presença nos hábitos da 
cidade. Pelotas não se dá conta de que houve uma imigração. À exceção dos 
franceses que se instalaram no núcleo urbano. Estes sim, deixaram marcas 
profundas, como se verá no item respectivo. É claro que portugueses à parte. 
 
Imigração italiana. Começou a ser representativa a partir do final da década 
de 1880 e início da década de 1890, embora já houvesse italianos em Pelotas 
desde a primeira metade do séc.XIX. 
 
“A única Colônia Italiana oficial do Rio Grande do Sul, foi fundada em 1885, 
pelo Governo Imperial, localizada na zona rural de Pelotas, sendo conhecida 
como Vila Maciel, Colônia Maciel (8º Distrito de Pelotas – Serra dos Tapes), e 
em 1900, já possuía 65 lotes com 55 famílias e 343 pessoas todas italianas. 
 
Estes italianos foram uns dos que ajudaram a construir Pelotas e 
transformaram-se em agricultores, comerciantes e pequenos industriais. 
Também trouxeram tradições, como cultivo de uvas e produção do vinho, jogo 
de bocha e o jogo de mora o qual desapareceu no governo Getúlio Vargas, 
sendo proibido falarem suas línguas e manterem tradições culturais, até passada 
a Guerra e os perigos do Estado Novo.” 
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Atualmente, a comunidade de ítalo-descendentes deseja o reconhecimento 
histórico da Colônia Maciel como a 5ª Colônia Italiana do RS. 
 
Os imigrantes preferiam instalar-se longe das propriedades escravocratas e das 
terras de planície destinadas à atividade principal da cidade, que era a produção 
saladeril.  
 
Na geografia política atual, a zona colonial situada sobre a Serra dos Tapes 
distribui-se entre os municípios de São Lourenço do Sul, Turuçu, Pelotas, Arroio 
do Padre, Canguçu, Capão do Leão e Morro Redondo (“Serra dos Tapes: 
mosaico de tradições étnicas e paisagens culturais”). 
 
Marcos Hallal dos Anjos (2000, p. 74) relacionou em sua pesquisa cerca de 61 
Colônias, após 1900, formadas principalmente por alemães, por italianos e por 
franceses. 
 
Os italianos, ao chegarem, já encontraram uma rede de comercialização 
montada pelos alemães. De um lado, isso facilitava o escoamento de seus 
produtos, de outro, os tornava submissos ao capital alemão. A saída encontrada 
para não concorrer com os produtos alemães foi o vinho, que encontrou amplo 
mercado no centro do país. 
 
Obviamente que o vinho não se tornaria produto único, pois plantariam gêneros 
agrícolas para a subsistência, como milho, abóbora, batata doce, batata inglesa, 
e ainda a alfafa, que era de fundamental importância em sua economia, já que é 
um produto que dá corte uma vez por mês. Depois vinham as parreiras.  
 
No começo, eles trouxeram poucas mudas, mas quando começaram a ter mais 
mudas o cultivo cresceu muito. 
 
Além dos imigrantes que se fixaram nas regiões das Colônias, e que se 
dedicavam à agricultura, muitos deles acabaram por procurar os centros 
urbanos: estes se dedicavam principalmente ao comércio, à hotelaria e ao 
artesanato. 
 
Os italianos que deram entrada no Porto de Pelotas, na primeira metade do 
século XIX, possuíam, em sua grande maioria, profissões urbanas. Os seus 
números ainda não eram superiores aos de outras nacionalidades; contudo 
durante as últimas décadas do século XIX, essa presença torna-se cada vez mais 
comum (ANJOS, 2000, p. 82). 
 
Havia tanto engenheiros e arquitetos, como profissionais liberais, 
principalmente médicos e dentistas, como músicos, entre outras profissões; ou 
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como aqueles que participavam de atividades como donos de fábricas, 
comerciantes, profissionais liberais, artistas e operários. 
 
Além disso, trabalharam como alfaiates, como pedreiros, entre outras 
profissões. Alguns obtiveram mais destaque: é o caso dos arquitetos José Izella 
Merote e Guilherme Marcucci, que, durante a década de 1860, participaram 
ativamente da formação do centro urbano da cidade de Pelotas, construindo a 
Santa Casa de Misericórdia, a Beneficência Portuguesa, entre outras obras 
importantes.  
 
 
A imigração francesa. A imigração francesa foi de grande importância na 
região do município de Pelotas, pois deu contribuição inestimável ao seu 
desenvolvimento. Na zona rural, através das plantações de uvas e fabricação de 
vinhos e na zona urbana com o desempenho principalmente no comércio, 
educação e cultura, sempre com grande benefício à cidade. 
 
A presença francesa em Pelotas é antiga e deu-se inicialmente com a passagem 
de viajantes que não se fixaram aqui, como no caso de Auguste de Saint-Hilaire 
(1820), Arsène Isabelle (1834) e Conde d’Eu (1865), que deixaram suas 
observações, ou profissionais liberais como o engenheiro Gregório Howyan, 
com o projeto de saneamento para Pelotas (1870), e os arquitetos Dominique 
Pineau e Dominique Villard, responsáveis pela construção do prédio da Escola 
Eliseu Maciel (1881/83). 
 
Com a visita do Conde d’Eu, se cogitou pela primeira vez a idéia de estabelecer 
na região de Pelotas uma colônia de franceses, o que irá ocorrer pela iniciativa 
privada em 1880 (LEÓN,1994; p.206).  
 
A presença de franceses antes de 1874, data de sua entrada como colonos, era 
feita de caráter espontâneo e geralmente buscavam habitar as vilas porque eram 
em sua maioria professores, artistas e comerciantes. E Pelotas, com certeza, 
estava entre as cidades mais procuradas pelos imigrantes, primeiro por ser um 
dos maiores núcleos urbanos e também por ser uma cidade onde a cultura 
européia era marcante, onde havia muitas inovações que, comparadas com 
outras cidades da Província, demonstravam seu desenvolvimento e 
modernização.  
 
Entre estes acréscimos estavam a iluminação a gás, as linhas de Bonde, o serviço 
de águas e esgotos com a vinda de chafarizes franceses em 1873, o calçamento 
das ruas centrais, a desobstrução do canal de São Gonçalo permitindo o ingresso 
de navios maiores em nosso porto.  
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Esses imigrantes franceses se fixaram na cidade ou no campo: os citadinos 
tiveram talvez maior influência porque estavam mais perto das decisões e das 
áreas de convivência social, como foi o caso dos franceses Leopoldo Jouclá, um 
dos diretores do Clube Comercial e por muitos anos agente consular francês; 
Ambrósio Perret, introdutor de um viveiro de plantas e árvores frutíferas 
vendidas para várias regiões do Rio Grande do Sul e do Brasil (BEAUX,1976; 
p.86); Alexandre Gastaud, responsável pela instalação da energia elétrica na 
Santa Casa de Misericórdia em Pelotas (BEAUX, 1976; p.50); e o dentista 
Amadeu Gastal, pioneiro no fabrico de compotas de pêssego e no plantio de 
eucaliptos, iniciado por ele em 1876 (BEAUX, 1976; p.99); podemos citar ainda 
um nome (que lembra ser de origem francesa) do fotógrafo Baptiste Lhullier 
que já trabalhava em Pelotas em 1875. 

Como diz a Profª.Glenda Dimuro Peter, na obra “Influência francesa no 
patrimônio cultural e construção da identidade brasileira: o caso de Pelotas” 
“O fato de ser o francês a língua estrangeira mais exigida pela sociedade da 
época, fazia com que os mestres franceses fossem os mais requisitados”.  
“Os colégios mais famosos e conceituados de Pelotas foram fundados por 
franceses, onde se praticava exercício de tiro, esgrima, ginástica e dança. Havia 
um colégio só para meninas e também eram ministradas aulas particulares nas 
residências, lecionando as primeiras letras, gramática, aritmética, geografia, 
história, matemática, latim, francês, artes, bordados, crochê, piano, pintura, 
boas maneiras e caligrafia”. 
 
Famílias abastadas de Pelotas mandavam vir da França professores para os 
filhos, entre eles: Charles Bachelléry que fundou um dos colégios mais famosos 
de Pelotas e do Rio Grande do Sul onde se fazia até exercício de tiro (BEAUX, 
1976); Afonso Emílio Massot e Luís Carlos Massot que em 1886 fundam o 
colégio Evolução fechado em 1893 com a guerra civil; Aristides Guidony que 
fundou o colégio Francês com aulas de esgrima, ginástica e dança; Berta 
Jeaneret com um colégio para meninas; e Carlos André Laquintinie que, entre 
outros, ministravam nas residências aulas particulares, lecionando as primeiras 
letras, gramática, aritmética, geografia, história, matemática, latim, francês, 
artes, bordados, croché, piano, pintura, boas maneiras e caligrafia. 
 
O município de Pelotas abriga a única colônia francesa existente no Rio Grande 
do Sul. Este fato torna a colônia de Santo Antônio, no distrito do Quilombo, um 
rico exemplar desta colonização no Estado e também um recanto peculiar para a 
história da imigração gaúcha.  
 
 
Imigração alemã. A chegada dos imigrantes de origem pomerana ao sul da 
Província do Rio Grande do Sul ocorreu oficialmente em 18 de janeiro de 1858 
com a fundação da Colônia de São Lourenço, na Serra do Tapes, em Pelotas.  
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Querem outros que  a primeira Colônia Alemã foi fundada em 1868, 
denominada Colônia Arroio do Padre, por Augusto Gerber e Guilherme Baner, 
que possuía em 1900, 74 lotes com 67 famílias alemãs e um total de 385 
pessoas. 
 
Várias tentativas de colonização tinham sido realizadas nessa área, 
especialmente por empresas particulares, porém, não obtiveram o sucesso 
esperado.  
 
Por meio da pequena propriedade familiar e da produção de gêneros 
alimentícios diversificados, introduziu-se um novo padrão econômico e 
sociocultural no Sul do Império. Da mesma forma, o fato de os imigrantes terem 
ocupado a mesma condição de colonos na Alemanha, determinou a estruturação 
de uma organização social original, nessa mesma porção do território nacional. 
 
Os colonos plantavam milho, feijão, batata, cebola, árvores frutíferas e não 
costumavam cultivar arroz, com exceção de uma minoria, que plantava arroz de 
“sequeiro” para o próprio consumo. Criavam eqüinos, bovinos, suínos e aves, 
cujos subprodutos também comercializavam. 
 
Chama especialmente a atenção, na imigração alemã, o fato de que o trabalho 
familiar servia para reforçar essa idéia de independência, uma vez que não se 
utilizava mão-de-obra externa entre os colonos. Todos os membros da família 
envolviam-se nas tarefas domésticas e na produção agrícola, a fim de alcançar a 
autonomia econômica. 
 
 
A era pós charque. No final da década de 1890, a indústria saladeril começou 
a entrar em declínio, principalmente por dois motivos: a Revolução Federalista 
de 1893 que inviabilizou o comércio de gado, e o surgimento dos frigoríficos.  
 
Mesmo assim, o charque foi o principal produto gaúcho de exportação até 
meados dos anos de 1930, quando passou a ser substituído gradativamente pela 
carne processada por frigoríficos. 
 
Ressalte-se, porém, que a economia de Pelotas no decorrer do séc.XIX era muito 
forte. Durante toda a fase do charque, um século inteiro, Pelotas foi a maior 
economia do Estado. 
 
As atividades econômicas que substituíram as charqueadas não tiveram força 
suficiente para sustentar os mesmos luxos e manter os mesmos padrões de vida 
da sociedade de outrora. 
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É fácil imaginar o que foi o baque para a economia de Pelotas a falta das receitas 
da exportação do charque, que não foram substituídas por nada. Pelotas caiu 
para o segundo lugar entre as maiores economias do RGSul. 
 
Em 1939 começa a ser mensurado o PIB de Pelotas. Não se tem registro sobre o 
PIB de Pelotas anterior a 1939. Mas o PIB de 1939 confirmou Pelotas como a 
segunda maior economia do Estado. 
 
Mesmo com todos os percalços, Pelotas conseguiu manter-se como a 2ª maior 
economia do RGSul (atrás apenas de Porto Alegre), até 1959, quando começou a 
perder espaço para outros municípios do Estado. Daí para a frente, por razões 
que eu desconheço, pois estou fora de Pelotas há muitos anos, foi despencando, 
até chegar ao 9º lugar, em 2009. 
 
Em 1959, último ano em que Pelotas foi a segunda economia do Estado, era a 
seguinte a composição do seu PIB: Agricultura (3,62%), Indústria (18,00%), 
Comércio/Serviços (69,97%). O que demonstra de forma inequívoca a 
importância do comércio na economia de Pelotas. 
 
Ao longo da primeira metade do século XX, Pelotas começa a ceder espaço para 
outras cidades da região, e principalmente para a capital Porto Alegre. Por força 
da tradição, Pelotas consegue manter a imagem da cultura e da aristocracia, mas 
não mais a da opulência e riqueza.  
 
 
A Carestia. Segundo a Wikipédia, “é uma crise social e econômica 
acompanhada de má nutrição em massa”. 
 
Durante a II Guerra Mundial, “racionamento” e “escassez” viraram palavras de 
uso corrente em Pelotas. Faltava tudo, a começar pela gasolina, que quase não 
chegava à cidade porque era desviada pelos produtores para o chamado “esforço 
de guerra”, por imposição do governo brasileiro. Em 1938 tinha sido criado o 
Conselho Nacional do Petróleo. 
 
Em Pelotas, assim como no Brasil, a solução encontrada foi o gasogênio. O 
motor específico para gasogênio funcionava com gases obtidos pela queima do 
carvão ou da lenha. Era preciso adaptar o automóvel para o uso desse 
combustível, que requeria um equipamento acoplado na traseira dos veículos.  
 
Acabou se tornando, na época, a única opção de combustível para muitos 
veículos de passeio particulares, e seu uso era incentivado pelo governo.  
 
Não só a gasolina, mas também o querosene foi racionado. Com isso, os 
fogareiros a pressão “Primus”, que funcionavam com querosene, somente eram 
usados nos casos de extrema necessidade. 
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O racionamento de gasolina resultou na redução da capacidade de transporte de 
carga, o que provocou um desabastecimento geral. Em razão disso, os preços 
dos alimentos praticamente dobraram. Foi um período de inflação muito 
elevada. 
 
Faltavam alimentos básicos, como leite, pão e manteiga. A produção de leite 
caiu brutalmente, porque a alimentação do gado era prioridade do gado de 
corte, por força da exportação de carne; sobrava pouco alimento para o gado de 
leite, e com isso caiu a produção. Quando o leite era encontrado, a população 
não queria, porque sabia que o comerciante tinha acrescentado uma parte de 
água. Todos os sub-produtos do leite sumiram. No café da manhã, a manteiga 
foi substituída pela banha de porco. O café com leite foi substituído pelo leite 
condensado com água fervendo. 
 
O trigo sumiu. O pão passou a ser feito com milho. Os portugueses de Pelotas 
não estranharam porque já conheciam a broa de milho, de Portugal. A grande 
maioria das donas de casa, no entanto, preferia fazer o "pão de macarrão", que 
ficou conhecido como "pão de guerra". Sua receita era simples: macarrão moído, 
ovos batidos, fermento fresco dissolvido em leite morno, açúcar, uma colher de 
chá de sal, manteiga ou banha. A escassez era tanta que até o macarrão era 
importado, em parte, da Argentina. 
 
Faltou também açúcar e tentou-se substituí-lo pelo açúcar mascavo (chamado 
de "sujo"). Em Pelotas surgiu um açúcar chamado de “usina”, com grãos mais 
ásperos e mais escuros. 
 
A conseqüência natural da falta de pão, carne, açúcar... foi o aparecimento das 
primeiras "filas" (demorou um pouco para serem aceitas pelo povo) que se 
formavam, impondo uma disciplina ao povo, mas traziam para a cidade a 
sensação de guerra. 
 
A carne era exportada para o “esforço de guerra”. O Frigorífico Anglo foi criado 
pelos britânicos na Segunda Guerra, em 1940, com o principal objetivo de 
mandar carne enlatada para a Inglaterra, para os soldados no front. Graças a 
Deus tinha as galinhas, criadas em casa, e a Lagoa, que fornecia o peixe  -  
pintados, cascudos, jundiás, lambaris  -  um dos raros produtos não-racionados. 
 
Mas com a falta de carne surgiram os “atravessadores”, que conseguiam carne 
no “mercado negro”, e a vendiam por preços muito elevados. A solução era a 
carne de 2ª. 
 
Os jornais tiveram que diminuir o número de páginas por causa do 
racionamento do papel de jornal. 
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Junto com o racionamento de petróleo houve também o do carvão. Em 
conseqüência, a Usina (Light) iniciou um processo de racionamento de energia 
elétrica na cidade. Não bastasse isso, para agravar a situação havia os black-
outs. Exercícios de treinamento de guerra, em que todas as luzes da cidade eram 
apagadas por algum tempo como proteção à aviação inimiga.  
 
Pelotas inteira acompanhava a guerra com grande ansiedade e expectativa, 
todas as noites, às oito horas, através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.  
 
Em 1941, durante a II Guerra Mundial, a Rádio Nacional criou o Repórter Esso, 
basicamente para noticiar a guerra sob o ponto de vista dos aliados. Usava o 
slogan: "a testemunha ocular da história”.  
 
O locutor Heron Domingues, um gaúcho de São Gabriel, locutor oficial do 
Reporter Esso, tinha uma voz tão marcante que ficou identificado com a própria 
imagem do Reporter Esso.  
 
Esse período não deixou saudades na população de Pelotas. 
 
 
A Educação. Sem a atividade do charque, Pelotas teve, então, que fazer novas 
opções. 
 
A primeira opção foi pela Educação. Essa decisão não causou nenhuma surpresa 
na população. Foi uma decorrência natural do elevado nível cultural de que 
Pelotas desfrutava. 
 
Louve-se que essa decisão foi tomada na virada do séc.XIX para o séc.XX, e é 
mantida até hoje. 
 
Com cinco instituições de ensino superior e quatro grandes escolas técnicas, 
Pelotas se transformou num pólo educacional no RGSul. 
 
1) Já em 1883 (antes mesmo da abolição dos escravos em Pelotas) é fundada a 
Imperial Escola de Medicina Veterinária e de Agricultura Practica. Em 1889, 
efetiva-se uma nova denominação do Instituto: Lyceu Rio-Grandense de 
Agronomia e Veterinária, passando efetivamente a curso superior. Finalmente, 
em 1926, acrescenta-se ao nome da Escola, o nome Eliseu Maciel, agora 
oficialmente Escola de Agronomia e Veterinária Eliseu Maciel. 
 
2) Em 1888 chegaram a Pelotas as primeiras irmãs Franciscanas a convite do 
Pe. Canabarro, Vigário de Pelotas, para tomar conta da direção interna do Asylo 
de Órphãs. Logo que as famílias pelotenses observaram os bons resultados do 
trabalho educativo das Irmãs junto às órfãs, manifestaram o desejo de ter 
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privilégio semelhante para suas filhas. Sensíveis ao pedido e recorrendo à ajuda 
de professoras leigas, as Irmãs deram inicio à Escola São Francisco de Assis, 
com 06 alunas. Em seis meses de existência já registravam mais de 100 alunas. 
Paralelamente funcionavam os cursos de piano, trabalhos manuais e pintura. 
Era a escola por excelência das meninas ricas. 
 
3) O Colégio Gonzaga foi o primeiro colégio ginasial a se instalar em Pelotas, 
em 1895, fundado por um padre jesuíta. Dado o alto nível do seu ensino, em 
1902 o Gonzaga foi equiparado ao Colégio D. Pedro II, do Rio de Janeiro, o 
modelo para as escolas no Brasil. 
 
4) O Colégio Pelotense (antigo Gymnasio Pelotense) surgiu como uma 
resposta da sociedade leiga de Pelotas, em contraposição ao ensino católico. Foi 
uma iniciativa da Maçonaria, em 1902, representando uma alternativa de 
ensino laico aos jovens, no primário e no secundário.  
 
5) Em 1910, foi fundado o Colégio São José, a alternativa feminina ao Colégio 
Gonzaga. Foi fundado pelas religiosas da Congregação das Irmãs de São José de 
Chambéry. 
 
6) A Faculdade de Direito de Pelotas surgiu em 12 de setembro de 1912, através 
de um grupo de idealizadores da comunidade. Foi a segunda faculdade de 
Direito a abrir suas portas no Rio Grande do Sul, sendo a primeira a Faculdade 
de Direito de Porto Alegre (atualmente Faculdade de Direito da UFRGS). 
 
7) Em 1917 é criada a “Escola de Artes e Officios”, por iniciativa da Bibliotheca 
Pública Pelotense. Em 1930 o município assume a Escola de Artes e Officios e 
institui a “Escola Technico Proffisional”. 
 
8) A Escola Complementar Assis Brasil, atual Instituto Estadual de Educação 
Assis Brasil (IEEAB) foi fundada em 29 de junho de 1929, como Escola 
Complementar de Pelotas, sendo a segunda no estado do Rio Grande do Sul 
nesta modalidade. 
 
9) O Ginásio Santa Margarida foi criado em 1934 na cidade de Pelotas pela 
Igreja Episcopal Anglicana.  
 
10)  O colégio de curso primário mais tradicional de Pelotas foi o Colégio Pedro 
Osório. Começou a funcionar no dia 02 de março de 1942, no prédio situado a 
Rua General Osório, 816 e 818 – prédio este doado pela família do Coronel 
Pedro Luiz da Rocha Osório. 
 
Toda a extensa rede educacional de Pelotas existente hoje foi instalada após 
1960. 
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O Comércio 
Não se pode dizer que o Comércio tenha sido uma outra opção pós-charque.  
Mesmo antes da era pós-charque o comércio urbano havia se tornado uma 
atividade bastante intensa e muito representativa no Município. 
 
Estabelecimentos como confeitarias, cafés, lojas, hotéis, lojas de roupas 
femininas e masculinas, eram em grande número em Pelotas, fazendo da cidade 
um centro comercial importante. 
 
Já por volta de 1950, por possuir uma concentração maior de estabelecimentos 
comerciais, e por dirigir o comércio das regiões ao seu entorno, Pelotas era 
considerada uma capital regional. Além do mais, sua zona de influência se 
estendia por todo o sul do estado, ao exercer também a função de centro 
cultural, por suas faculdades e instituições de ensino superior.  
 
Os dados do comércio nas décadas de 1940 e 1950 indicam a importância do 
setor na economia da cidade: em 1940, existiam na cidade 729 pequenos 
estabelecimentos comerciais, com um total de 1.884 funcionários, e mais 145 
grandes estabelecimentos comerciais, com 1.430 funcionários. No ano de 1950, 
havia 861 estabelecimentos de comércio menor (2.284 funcionários) e 151 
estabelecimentos de comércio maior (1.735 funcionários). 
 
 
A indústria 
Deixo de abordar a Indústria em Pelotas no inicio do séc.XX, por haver farto 
material disponível na Internet. 
 
Mas eu não poderia deixar de transcrever um trecho do texto RUÍNAS DE 
OUTRA ÉPOCA (revistaovies): 
 “Era a cidade do “tinha”, dizem alguns pelotenses, pensando no brusco 
desaceleramento industrial da cidade. Tinha a fábrica de cerveja, tinha a fábrica de 
tecidos, tinha o frigorífico, tinha o porto em pleno funcionamento, tinha a fábrica de 
massas e biscoitos e assim vai. Se o capital cultural e turístico é forte, o capital que 
geraria grande renda à região foi enfraquecido ao longo dos anos principalmente pela 
não adaptação aos processos de modernização do modo de produção fabril. Ainda há 
produção industrial, mas a relevância está longe do que um dia foi.” 
 
 
O BANCO PELOTENSE 
(Fonte: Wikipédia) 
Foi fundado em 5 de fevereiro de 1906 e liquidado em 5 de janeiro de 1931. 
Surgiu como uma conseqüência natural do enriquecimento dos “barões do 
charque”. 
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O banco começou a funcionar em sobrado de propriedade do diretor Plotino, 
onde antes funcionava sua casa de câmbio. Também foram cedidos pelo diretor 
os dois primeiros funcionários da nova instituição. 
 
A partir de 1926, o Banco Pelotense entrou em descrédito e passou a sofrer 
freqüentes corridas aos caixas de seus apreensivos depositantes. A falência do 
Banco Popular do Rio Grande do Sul, em 1930, levou o Banco Pelotense a sofrer 
a maior delas. Mesmo superada, levou grandes depositantes a encerrarem suas 
contas. 
 
 
Os doces. Impossível falar de Pelotas sem uma referência entusiasta aos seus 
doces, especialmente os de ovos. Os doces de Pelotas foram uma decorrência 
natural do charque. 
 
Embora fizesse parte da cultura dos açorianos que aqui aportaram, os doces em 
Pelotas somente tiveram escala a partir dos navios que retornavam do Nordeste, 
para onde tinham levado o charque, com grandes cargas de açúcar, ou seja, a 
partir de 1800. 
 
As grandes damas de Pelotas, da alta sociedade, viram nisso uma oportunidade 
de aproveitar todo esse açúcar e prosseguir a tradição de seus antepassados.  
 
Como às mulheres da época, devido às rigorosas regras de etiqueta, não era 
permitido a prática de muitas atividades na rua, estas ficavam reclusas e 
acabavam desenvolvendo atividades de culinária, bordado, música, pintura, 
entre outras.  
 
Diga-se, a bem da verdade, que elas se orgulhavam de elas mesmas fazerem os 
doces, numa demonstração de cultura social. As suas empregadas eram meras 
auxiliares. 
 
Os saraus de Pelotas, tão famosos nos anos 1800, eram uma oportunidade 
excelente para que exibissem os dotes de grandes damas. Acredito, até, que 
houvesse uma certa competição entre elas... 
 
Os doces de Pelotas, como os camafeus, bem-casados, fios de ovos, ninhos e os 
pastéis de Santa Clara, dada a altíssima qualidade, passaram a ser exportados 
para outros estados do Brasil, chegando ao ponto de serem conhecidos em todo 
o País. Pelotas ficou conhecida nacionalmente como “A Capital do Doce”. 
 
 
O Patrimônio Histórico. Indiscutivelmente, o maior patrimônio histórico de 
Pelotas são os famosos “casarões”, fartamente comentados em vários livros. 
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Sobre esses eu vou me dispensar de falar, porque a literatura é vasta e 
facilmente disponível na Internet. 
 
Mas o patrimônio histórico de Pelotas não se resume aos casarões. O 
patrimônio é imenso. 
 
Louve-se aqui que todo esse patrimônio foi construído às expensas dos barões 
do charque, sem nenhuma utilização de recursos públicos. 
 
v A Catedral de São Francisco de Paula é considerada o mais importante 

templo religioso do Município, pelo seu tamanho e beleza, e pelas obras de 
arte encontradas no seu interior. O início da construção deu-se em 1813. Foi 
edificada por fora da primeira capela. A Catedral abriga a imagem de São 
Francisco de Paula, de autor desconhecido, que foi trazida da Colônia do 
Sacramento.  
Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado 
(Iphae). 
 

v O Teatro Sete de Abril, foi o primeiro teatro construído no Rio Grande do 
Sul. Hoje, o Teatro Sete de Abril é o mais antigo teatro brasileiro em 
funcionamento. Foi inaugurado em 1834, estando em bom funcionamento 
até hoje. Localizado na Praça Coronel Pedro Osório, "ao lado" dos antigos 
casarões dos charqueadores. 
Tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN), em 1972. 
 

v A Santa Casa de Misericórdia de Pelotas é a mais antiga instituição 
assistencial e hospitalar da cidade de Pelotas.  
A idéia do surgimento de um hospital nesta região foi anterior a 1846, 
quando assolava no Estado, a Revolução Farroupilha. Pretendia-se criar 
uma instituição modelada nas formas criada por um frade português, em 
Lisboa, denominada Irmandade da Sta. Casa de Misericórdia.  
Em 20 de junho de 1847 foi oficializada a fundação da Santa Casa de 
Misericórdia de Pelotas, atendendo assim uma população que crescera e 
sofria as conseqüências da Revolução Farroupilha, desde 1840. 
 

v O Mercado Público. A construção do Mercado Público foi iniciada em 1847 e 
terminada em 1853, embora entre 1911 e 1914 tenha ocorrido uma reforma. 
Seu projeto foi feito no “Neoclássico”, tendo sido mudado para “Art-
Nouveau” em 1970, quando o prédio foi destruído por um incêndio e 
reconstruído. Nele se destacam a “Torre  do relógio” e o “Farol de ferro”, 
importados de Hamburgo, na Alemanha, fazendo uma alusão à Torre Eiffel. 

 
v O Solar da Baronesa foi construído em 1863. Annibal e Amélia Hartley 

Antunes Maciel, Barões dos Três Serros, estabeleceram-se na Chácara da 
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Baronesa após seu casamento em 1864, sendo a primeira das três gerações a 
habitar a casa. O Barão pecuarista recebeu seu título do Imperador Dom 
Pedro II, em reconhecimento à sua participação no ato que emancipou os 
escravos de Pelotas em 1884. Seu acervo constitui-se basicamente de peças 
de mobília, pratarias, vestuários, esculturas e quadros de sua época. É o 
mais importante museu de costume do interior do Rio Grande do Sul, situa-
se na Avenida Domingues de Almeida, 1490, bairro Areal. 

 
v Praça Coronel Pedro Osório. Está situada entre as ruas XV de Novembro , 

Félix da Cunha , Marechal Floriano e Lobo da Costa. É a principal praça da 
cidade e possui 13 mil metros quadrados com muita arborização e canteiros 
floridos. Os oito corredores conduzem ao chafariz central, criação do 
escultor Francês Durenne Sonnevoire. Esse chafariz, cujo nome é Fonte 
das Neiredas, veio da França em 1873, sendo montado pela Cia. 
Hidráulica Pelotense com o objetivo de fornecer água potável em barris para 
à população.  

 
v Os chafarizes do Calçadão e da Praça principal. Os três chafarizes também 

vieram da França em 1873. O Chafariz “As Três Meninas” é um exemplo de 
monumento do acervo do município. Veio da Escócia, em 1873, e se 
constitui no ponto mais central do município. Até o ano de 2007 acreditava-
se que era proveniente da França. 

 
v O maior monumento de Pelotas é a Caixa d’água de ferro, que se localiza na 

Pça.Piratinino de Almeida. Única no gênero da América Latina.  
É o maior monumento de ferro da cidade, com circunferência de 150 
metros, é sustentada por 45 colunas de 8 metros de altura e sua capacidade 
é de 1500 metros cúbicos de água. O seu mirante tem formas que lembram a 
arquitetura oriental. 
A caixa d’água foi comprada da empresa Hanna Donald & Wilson, Makers, 
Abbey Works, localizada na cidade de Paisley, Escócia, no ano de 1875, 
quando estava sendo instalado o serviço de águas e esgotos, assim como o 
de gás encanado, e ainda serve ao abastecimento diário de água no 
município. 
Tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN), em 1972. 

 
v A Biblioteca Pública Municipal, criada em 1875. Foi idealizada por Antônio 

Joaquim Dias, diretor do jornal Correio Mercantil. Foi inaugurada em 5 de 
março de 1876, em um terreno cedido pelo visconde da Graça, contando na 
época com 900 volumes. Foi depois construída sede própria, na atual Praça 
Coronel Pedro Osório.  

 
v O prédio do Clube Comercial. Fundado em 1881, o Clube Comercial de 

Pelotas teve sua primeira sede na Praça D. Pedro II, atual Cel. Pedro Osório, 
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onde hoje está o Clube Caixeiral. Ocupa, desde 1888, o magnífico palacete 
mandado construir pelo charqueador Felisberto José Gonçalves Braga e 
projetado por José Izella Merotti.  
O Palacete Braga foi inaugurado em 1871. A parte superior serviu de 
residência à família e a inferior abrigava a escravaria e as cocheiras. Em 
1908, sofreu um incêndio que o destruiu parcialmente. Coube a Sebastião 
Obino restaurá-lo e ampliá-lo, construindo uma nova ala, com frente para a 
Félix da Cunha. 
Em 1920, a fachada principal recebeu a marquise de ferro e vidro. A maior 
intervenção ocorreu entre 1954 e 1955, quando foi reformado por Adail 
Bento Costa. O pavimento térreo foi completamente ocupado e o salão de 
baile alterado. 
Vários estilos compõem as fachadas do prédio: Neoclássico nas sacadas; 
Barroco nas bandeiras que encimam as aberturas; Renascimento nos 
desenhos geométricos nas paredes do andar térreo; Art Nouveau na 
marquise.  
O Clube possui valioso acervo, representado por telas de Aldo Locatelli; 
esculturas "petit bronze"; estátua "Belle Époque" - Tocheiro na escada 
principal; mobiliário em grande parte importado da França, nos estilos Luís 
XV e Luís XVI e Império.  
Este prédio consta hoje como patrimônio cultural. 

 
v Estação Férrea. Construída para servir à linha ferroviária Rio Grande-

Pelotas-Bagé (tripé porto-charque-gado), a Estação Férrea foi inaugurada 
em 2 de dezembro de 1884, graças ao empenho do conselheiro Gaspar 
Silveira Martins. Desta estação também saíam ramais para o porto da 
cidade. Atualmente encontra-se abandonada. 

 
v A Catedral do Redentor, também conhecida em Pelotas como “Igreja 

Cabeluda”, e que é a sede da Igreja Episcopal Brasileira da Comunhão 
Anglicana, ficou conhecida por sua característica cobertura vegetal, 
tipicamente inglesa. Ela abriu suas portas em 1892. Sua torre possui 27 
metros de altura e os vitrais vieram de Nova Iorque. 

 
v O Teatro Guarany foi inaugurado no dia 30 de abril de 1921, com a 

apresentação da ópera "O Guarany", de Carlos Gomes, a cargo da 
Companhia Lírica Italiana Maranti . A data de 1920, estampada no tímpano 
do frontão, comemora os 50 anos da estréia desta ópera no Teatro Scala de 
Milão. Apresenta dois terraços laterais com colunas e pilastras dóricas que 
abrem portas para o "foyer", para recreio dos ocupantes dos camarotes. As 
escadarias, com balaustradas de ferro trabalhado em renda, e degraus de 
mármore acessam à primeira e à segunda ordens de camarotes. 
Atualmente, o Teatro Guarany está inventariado como patrimônio cultural 
de Pelotas. Na década de 1980, houve uma tentativa de tombamento a nível 
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municipal, a qual foi contestada pelos proprietários do Guarany, os irmãos 
Paulo e Gilberto Lhullier Zambrano. 

 
v Castelo João Simões Lopes Neto – no Bairro Simões Lopes. O "Castelo 

Simões Lopes" foi construído em 1922 pelo Dr. Augusto Simões Lopes, que 
foi intendente, prefeito municipal, deputado e vice-presidente do Senado 
Federal, e tio do ilustre escritor João Simões Lopes Neto. 

 
v O Grande Hotel teve a sua construção iniciada em 1925 e foi inaugurado em 

1928. O edifício tem quatro andares, apresentando um estilo “Art-Nouveau. 
Era considerado na época o salão de festas da cidade. Lá costumavam ser 
oferecidos banquetes homenageando grandes personalidades nacionais e 
bailes de carnaval eram comemorados. Um jantar no restaurante do Grande 
Hotel era classificado como o que havia de mais granfino. ”. 

 
 
Finalmente, eu não poderia deixar de registrar um dos grandes ícones do 
patrimônio histórico de Pelotas, que são os paralelepípedos. 
 
Infelizmente, os historiadores de Pelotas  -  e são tantos  -  estão devendo uma 
abordagem histórica e um registro sobre os paralelepípedos. 
 
Os calçamentos do tipo paralelepípedo são considerados pavimentos 
ecologicamente corretos, permitindo a infiltração da água da chuva. A sua 
colocação tem um termo específico, de origem portuguesa, “calceta”. 
 
Centenários, um trabalho considerado duríssimo, que em certo tempo era 
oferecido aos presidiários como forma de abreviar as penas de detenção, 
simplesmente porque faltavam operários dispostos a trabalhar sob condições 
tão adversas, confeccionados com muita arte e alta técnica. 
 
O trabalho final de preparação é chamado de “cantaria” e exige, após o corte da 
pedra na pedreira, pelo menos dois tipos de profissional: o que faz o 
acabamento da pedra e o que faz a “cantaria”, a lavra e o polimento da pedra 
como produto ornamental. 
 
As pedras eram fornecidas pelas pedreiras do Capão do Leão. 
 
São marcantes na cidade, objeto de inúmeros registros fotográficos, mas um 
silêncio total na literatura sobre a sua origem e história.  
 
Analisados nos dias de hoje, os paralelepípedos oferecem a vantagem de forçar a 
redução da velocidade dos carros, melhorando a segurança da população. 
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Magníficos quando vistos em uma fotografia em preto e branco, ao anoitecer, 
principalmente após a chuva. 
 
Ao invés de serem cobertos com piche, os paralelepípedos deveriam estar sendo 
substituídos, os irregulares por regulares, cortados com capricho e boa técnica. 
 
Kleiton e Kledir, talvez os maiores divulgadores de Pelotas que eu conheço, 
eternizaram os paralelepípedos na música que dedicaram a Pelotas:  
“Caminhando por Pelotas / Lembrei de quando eu nasci / Um quarto da Santa Casa / 
O palco do Guarani // Contei paralelepípedos / A caminho da escola / Sonhei 
ladrilhos hidráulicos / Paredes de escariola” / ... / Pelotas minha cidade / Lugar onde 
eu nasci, / Ando nos braços do mundo / Mas sempre volto pra ti! 
 
 
 
Por último, e não menos importante, deve ficar registrado para a história que 
por muitos anos, até mais ou menos 1960, o Carnaval de rua de Pelotas foi 
considerado o 3º Melhor Carnaval do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro e do 
Recife. 
 
 
Mitos arquitetônicos. Muitos populares pelotenses acreditam na existência 
de túneis de fuga, também conhecidos como saídas francesas, nos subterrâneos 
do município. A maioria desses mitos surgiu com os porões altos, encontrados 
na maioria dos prédios mais antigos da cidade; às ligações entre casas de uma 
mesma família, raramente feitas por baixo da terra; com poços ou cacimbas, 
encontrados principalmente em construções anteriores à criação da Companhia 
Hydraulica Pelotense, no final do século XIX; e com os dutos coletores das redes 
de esgotos e de águas pluviais, que se estendem por boa parte do centro de 
Pelotas e podem ser considerados verdadeiros túneis, já que em alguns trechos 
chegam a ter 1,94 metros de altura e mais de 2 km de comprimento. 
 
O historiador Mário Osório Magalhães declarou que também já ouviu falar 
nesse mito, mas que nunca viu nenhum documento que autorizasse conclusões 
definitivas. 
 
Entre as várias lendas uma das mais interessantes diz que os porões da antiga 
cervejaria Ritter, que ficava entre a Santa Casa e o Camelódromo, são os mais 
impressionantes do subsolo de Pelotas. Eram usados para estoque e 
fermentação da cerveja produzida na fábrica, fundada em 1870 pelos irmãos 
Carlos e Frederico Ritter, e acredita-se que ocupavam a quadra toda. Mais tarde, 
a Cervejaria Sul-Riograndense, fundada pelo imigrante alemão Leopoldo 
Haertel em 1889, se uniu com a Ritter, e em 1944 elas foram vendidas para a 
Brahma.  
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Muitos populares acreditam que a passagem ia até a caixa d’água que fica em 
frente ao hospital, de onde os espiões alemães transmitiriam mensagens por 
rádio para o III Reich. Na II Guerra Mundial, os imigrantes alemães sofreram 
perseguições e tiveram os seus bens destruídos. Segundo Leopoldo Haertel, neto 
do fundador da Sul-Riograndense, o prédio da Ritter só foi poupado depois que 
seu tio e seu pai ficaram na frente do edifício segurando uma bandeira do Brasil. 
 
Ver na Internet o texto integral das fontes consultadas, indicadas abaixo, 
de onde foram extraídos trechos para compor esta “Breve História de 
Pelotas”: 
- A chegada dos portugueses e a fundação de Rio Grande (www.bomdiacomunidade.com.br) 
 
- Histórico do Rio Grande (www.mikrus.com.br/~classe35/) 
 
- A presença açoriana na cidade de Pelotas: Contribuições para o Patrimônio Histórico  - (MOREIRA, 

Viviane Moraes, UFPel). 
 
- A colonização açoriana no Rio Grande do Sul (1752/63) – (Luiz Henrique Torres) 
 
- www.pelotas.com.br/baronesa/historia/historia_pelotas.htm 
 
- Prefeitura de Pelotas - www.pelotas.com.br/.../promocao-comercial/ 
 
- PELOTAS, CAPITAL CULTURAL 
 
- povoamentopelotas.blogspot.com/.../apontamentos-para-uma-historia... 
 
- Pelotas, RS. - sua história (Wikipédia, a enciclopédia livre  -  pt.wikipedia.org/wiki/Pelotas) 
 
- As guerras no Sul - Academia de História Militar Terrestre do Brasil 
 
- NEGROS - Universidade Federal de Pelotas  (www.ufpel.edu.br/ich/ndh/.../ Beatriz_Loner_ 

Volume_05.pdf) 
 
- NEGROS: ORGANIZAÇÃO E LUTA EM PELOTAS / Beatriz Ana Loner* 
 
- O Ciclo do Charque - Pelotas - Capital Nacional do Doce (pelotas.ufpel.edu.br/charque.html) 
 
- Os charqueadores de Pelotas, suas estratégias familiares e a transmissão de patrimônio 
(1830-1890) (JONAS MOREIRA VARGAS*) 
 
-MTG / RS :: Movimento Tradicionalista Gaúcho (www.mtg.org.br/onegro.html)  
 
- www.pelotasconvention.com.br/texto/historico 
  
- Charqueada – Wikipédia, a enciclopédia livre (pt.wikipedia.org/wiki/Charqueada) 
 
- Charqueadas - RS Virtual 
 
- ESTÂNCIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES NO CONTEXTO DA ORIGEM DO BAIRRO LARANJAL: 

UM ESTUDO HISTÓRICO. Pelotas. 
 
- ESPAÇO E TEMPO NA FORMAÇÃO URBANA DE PELOTAS, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL (Josuan 
Ávila da Conceição, Magnólia dos Santos Carvalho, Shana Monte Pereira Ramos, Sidney Gonçalves 
Vieira)  
 
- História do Rio Grande do Sul – Wikipédia, a enciclopédia livre 
 
- A COMUNIDADE PELOTENSE (Prof. Jairo Nogueira) 
 
- Viagens & Imagens: Brasil: Pelotas: Charqueadas, Pessegadas (www.imagensviagens.com 
/br5_pelotas.htm) 
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-‐	  Arquitextos 087.07: Influência francesa no patrimônio cultural e ... 
(vitruvius.es/revistas/read/arquitextos/08.087/222 

 
- História e educação: as relações de gênero em Pelotas no final do século XIX e início do século XX 
(Prof.Eliane Teresinha Peres) 
 
- O pianismo na cidade de Pelotas (RS, Brasil) – Universidade...www.ufpel.tche.br/conservatório/ 

/admin/artigos/.../ArtigoIsabel.pdf 
 
- TERRA DE ANDREA: 17/07/2008 (terradeandrea.blogspot.com/2008_07_17_archive.html) 
 
- RUÍNAS DE OUTRA ÉPOCA (www.revistaovies.com/reportagens/2011/06/ruinas-de-outra-epoca/) 
 
- PREFEREM-SE ESTRANGEIROS: OS TRABALHADORES IMIGRANTES EM PELOTAS (Carla Gabriela 

Cavini Bontempo) 
 
- A QUESTÃO DA COLONIZAÇÃO E DA IMIGRAÇÃO EM PELOTAS: ITALIANOS NA COLÔNIA 

MACIEL. (Angela Beatriz Pomatti, Mestranda do Programa de Pós Graduação da PUCRS) 
 
- Serra dos Tapes: mosaico de tradições étnicas e paisagens culturais (Fábio Vergara Cerqueira) 
 
- ASPECTOS DA COLONIZAÇÃO FRANCESA EM PELOTAS (Leandro Ramos Betemps) 
 
- A IMIGRAÇÃO ALEMÃ NO RIO GRANDE DO SUL – OCASO DA COMUNIDADE POMERANA DE 

PELOTAS (Giancarla Salamoni) 
 
- O desempenho econômico de Pelotas desde 1939 - FEE (www.fee.tche.br/.../ O_desempenho 
_economico_de_Pelotas_desde) 
 
- espaço e tempo na formação urbana de pelotas – EGAL 2009 (egal2009.easyplanners.info/ 
.../5469_Ramos_Shana_Monte_Pereira.p...) 
 
- ASS - Shell (www-static.shell.com/static/bra/.../75_anos_shell_no_brasil.pdf) 
 
- Redalyc. Zona Rural de Pelotas: Desenvolvimento para o Turismo 
 


