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Resumo 

 

TORRES, Rodrigo de Oliveira. “... e a modernidade veio a bordo: Arqueologia histórica 

do espaço marítimo oitocentista na cidade do Rio Grande/RS”. 2010. 94f. Dissertação 

(Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural. 

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS. 

 

Fundada ainda no século XVIII no contexto das disputas militares entre portugueses e 

espanhóis ao sul do “Novo Mundo”, a cidade do Rio Grande viria a florescer como uma 

importante praça comercial da América meridional no século XIX. A Abertura dos Portos e 

sustentação econômica das charqueadas forneceram as condições para o ingresso da cidade 

nas redes internacionais do capitalismo comercial, mediadas pela atividade de veleiros e 

vapores mercantes oitocentistas. Meu objetivo é entender como Rio Grande inseriu-se na 

modernidade. No campo teórico e metodológico da Arqueologia histórica, foram utilizados 

documentos cartográficos, históricos e etnográficos para o estudo de lugares e paisagens do 

espaço marítimo do Porto do Rio Grande significadas no contato com a modernidade 

oitocentista. Recursos de cartografia digital e S.I.G. foram utilizados para relacionar os 

documentos consultados em camadas de informação. Os processos materiais decorrentes da 

inserção da cidade na forma histórica do capitalismo comercial resultaram na diversificação 

social e assimetrias na utilização do espaço urbano, dirigidas por questões tanto regionais, ou 

mesmo puramente locais, como por questões transatlânticas. Rio Grande, sem vocação natural 

para cidade portuária, fisicamente voltada para o interior da Lagoa dos Patos, construiu e 

hierarquizou sua paisagem urbana segundo as expectativas de um mundo transatlântico e de 

uma economia capitalista embarcada. É esta a modernidade que veio a bordo. 
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Abstract 

 

TORRES, Rodrigo de Oliveira. “... e a modernidade veio a bordo: Arqueologia histórica do 

espaço marítimo oitocentista na cidade do Rio Grande/RS”. 2010. 94f. Dissertação 

(Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural. 

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS. 

 

Founded in the eighteenth century, in the context of military disputes between the Portuguese 

and Spaniards in the New World, the city of Rio Grande would flourish as an important 

commercial center of South America in the nineteenth century. The Opening of the Ports and 

the economic support of the dry meat ranches provided the conditions for entering the city in 

international networks of commercial capitalism, mediated by the activity of sailing and steam 

merchant nineteenth century. My goal is to understand how Rio Grande joined modernity. In 

the theory and methodology field of Historical archeology, cartographic, historical and 

ethnographic documents were used to study places and landscapes in the maritime space of 

Rio Grande port, meant in the contact with the nineteenth-century modernity. Digital mapping 

and S.I.G. resources were used to relate the documents studied of information. The material 

processes due to the insertion of the city in the historical form of the commercial capitalism 

resulted in social diversification and disparities in the use of urban space, driven by local and 

transatlantic issues. Rio Grande, with no natural vocation to the establishment of a port, 

physically turned back to the sea, built and organized its urban landscape in the expectation of 

a transatlantic world and an embarked capitalist economy. This is the modernity that came on 

board. 
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Introdução 

 

Fundada ainda no século XVIII no contexto das disputas militares entre portugueses e 

espanhóis ao sul do “Novo Mundo”, a cidade do Rio Grande viria a florescer como uma 

importante praça comercial da América meridional no século XIX. A Abertura dos Portos 

brasileiros às nações amigas de Portugal, por ocasião da transferência da família real 

portuguesa para o Brasil em 1808, liberou o comércio marítimo ainda em tempos do Brasil 

colônia, fornecendo as condições políticas para a inserção das cidades portuárias brasileiras 

nas redes do comércio mundial. 

Veleiros e vapores mercantes, provenientes de diversas partes do mundo, praticaram a 

navegação atlântica em demanda ao porto da cidade do Rio Grande, no quadro internacional 

de circulação de mercadorias engendrado pelo desenvolvimento da economia moderna. 

Participando desse processo, a economia sul-rio-grandense se organizou face à atividade 

exportadora de couros, bem como à distribuição do charque e produtos da pecuária para 

portos nacionais e internacionais. O porto do Rio Grande, assim, se formou, e se transformou, 

no contato com mercadorias, pessoas e propósitos a bordo das embarcações do circuito 

atlântico da navegação. 

Em função do desenvolvimento dessas práticas mercantis, a zona portuária da cidade 

do Rio Grande se tornou palco de intensa atividade, onde circulavam - além de embarcações e 

mercadorias - também artistas, imigrantes, artífices, modas, contrabandos, ordens religiosas, 

letras de câmbio, livros e idéias de um mundo moderno. Foi então, pelo mar, que a cidade do 

Rio Grande recebeu os ares da modernidade, constituindo-se, no decorrer do século XIX, uma 

cidade essencialmente marítimo-comercial, em contraste com as finalidades militares e 

estratégicas do século XVIII.  

Podemos considerar, portanto, a formação de uma profícua zona de contato cultural, 

estabelecida na interface entre as embarcações mercantes e a cidade do Rio Grande, 

organizada em função do porto e das transações comerciais. Meu objetivo é entender como 

Rio Grande inseriu-se na modernidade.  

Valendo-me de abordagens contemporâneas da Arqueologia histórica, e apoiado na 

investigação de documentos cartográficos, históricos e etnográficos, estudarei lugares e 

paisagens no espaço marítimo do porto do Rio Grande, buscando caracterizar alguns dos 
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processos materiais e sócio-culturais transformativos característicos desta modernidade via 

urbano-portuária no século XIX. 

Neste sentido, considero ao longo do trabalho algumas questões de maior pertinência, 

como: Que idéias de modernidade vinham a bordo destas embarcações? Como elas se 

materializaram nas embarcações, na atividade mercantil-marítima e na paisagem urbano-

portuária? Como foram reelaboradas no meio urbano da cidade e na especificidade do 

contexto regional?  

O contexto desta pesquisa se forma na articulação da cidade com a espacialidade da 

cultura mercantil-marítima atlântica no século XIX. Minha observação se inicia propriamente 

no final do século XVIII e princípio do século XIX, quando tem início a expressão no meio 

urbano da constituição de uma elite mercantil centrada no porto da vila do Rio Grande, que ali 

se formara para o agenciamento marítimo do charque e do couro.  

A intenção não é, todavia, reproduzir uma história sócio-econômica das elites rio-

grandinas e de como seus hábitos se europeizaram no contato com a modernidade 

oitocentista. Mas, sim, observar como a ação dinâmica desse grupo, em sintonia com as 

perspectivas econômicas do capitalismo comercial, direcionou a produção social do espaço, 

em arenas concretas de interação social e negociação inscritas no espaço urbano-portuário da 

cidade.  

 Durante o trabalho de pesquisa, foram analisados documentos históricos e 

cartográficos cuja amplitude da escala cronológica estende-se além do recorte temporal 

proposto. Foram consultados mapas dos séculos XVI, XVIII, XIX e XX disponíveis em 

diversas escalas de representação, com o objetivo de construir um nexo geográfico e histórico 

para interpretação das transformações no espaço urbano-portuário da cidade. 

 Parte deste objetivo foi alcançada com a aplicação de um Sistema de Informações 

Geográficas (S.I.G.), utilizado em investigações arqueológicas para a análise de informações 

disponíveis em variados suportes documentais – mapas, textos, tabelas e fotografias, dentro 

de um ambiente georreferenciado e multi-escalar (ARMSTRONG et al., 2006). Com recursos 

técnicos do software ARCGIS 9.3, os mapas históricos foram sobrepostos a uma base 

cartográfica confeccionada a partir de imagens de satélite da base Google Earth, e 

relacionados em camadas de informação. A manipulação destes dados no ambiente virtual do 

S.I.G. produz um efeito metodológico que se aproxima ao de uma escavação arqueológica, 
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porém com uma maior flexibilidade instrumental para compreensão dos contatos e 

sobreposições entre as camadas de informação (Anexo 1). 

No Anexo 2 são apresentados  os documentos  cartográficos consultados, indicados no 

texto a partir das referências “Prancha Nº”. 

 Os resultados deste trabalho estão divididos nos três capítulos a seguir. No capítulo 1, 

discuto o enquadramento da problemática dessa pesquisa no campo metodológico da 

Arqueologia histórica da modernidade, apresentando em seguida os referenciais teóricos que 

nortearam minha investigação do espaço marítimo oitocentista na cidade do Rio Grande. 

O capítulo 2 constitui o que seria propriamente a apresentação dos resultados. Na 

primeira parte, são apresentados os antecedentes históricos e cartográficos da ocupação do 

espaço, situados no contexto das disputas entre portugueses e espanhóis pelo controle do 

território na América meridional. A segunda parte do capítulo apresenta os aspectos sócio-

econômicos e os processos materiais envolvidos na produção social do espaço urbano 

portuário da cidade no século XIX, com o foco na estruturação da elite local no porto rio-

grandino. Na terceira parte, são apresentados e discutidos dados do movimento de 

embarcações e tripulações pelo espaço marítimo do porto do Rio Grande no século XIX, 

buscando-se dimensionar e caracterizar a influência do circuito atlântico da navegação no 

meio urbano da cidade. 

Por fim, no capítulo 3, são discutidos os resultados da pesquisa em termos da 

experiência concreta da modernidade no espaço urbano-portuário da cidade. São analisadas as 

conseqüências da ação material da elite comercial rio-grandina e a especificidade do processo 

mediado pela cultura marítima do atlântico oitocentista. 

 

  

  

   

 

 



14 

 

CAPÍTULO 1: Problema de pesquisa e referencial teórico-metodológico. 

 

1.1 – Arqueologia histórica da modernidade: 

O advento de um núcleo industrial na Europa, ainda no século XVIII, impulsionou 

uma profunda modificação na economia mundial, passando a condicionar o desenvolvimento 

econômico subseqüente em quase todas as regiões do planeta, e organizando, ao longo do 

século XIX, um sistema de especialização geográfica em escala global sem precedentes 

(FURTADO, 1967:187). No curso da expansão da economia moderna, a produção industrial e 

a circulação mundial de mercadorias exerceram uma profunda influência recíproca sobre a 

procura internacional por produtos primários, articulando países centrais e periféricos em 

redes de produção e consumo mediadas pela atividade de embarcações do contexto mercantil-

marítimo oitocentista. 

Ainda que a atividade comercial transatlântica orientada técnica e sistematicamente 

tenha origens nos empreendimentos Ibero-atlânticos dos séculos XV e XVI, é a partir do final 

do século XVIII, e efetivamente durante o século XIX, que o fator tecnológico e industrial 

revoluciona a arte de navegar, possibilitando a interação entre economias e sociedades de todo 

o mundo sob a égide da expansão capitalista (CAMINHA, 1980; BROSSARD, 1974). A 

decadência da pirataria e a generalização do seguro marítimo no século XVIII, a aplicação do 

vapor à propulsão dos navios (1807), a utilização do ferro, e posteriormente do aço, na 

construção dos cascos (1822 - 1850), a utilização do hélice (1843) e o emprego da eletricidade 

a bordo dos navios (1870-80), entre outros incrementos, impulsionaram a navegação mundial 

a partir do princípio do século XIX. 

Isso permitiu aos pilotos o estabelecimento de rotas diretas e regulares, fomentando o 

comércio, a conquista, o transporte de longo curso, de cabotagem e a navegação fluvial em 

tempos de Revolução Industrial. Lúgars, Brigues, Patachos, Clippers, Barcas, Escunas, 

Galeras, Polacas, Paquetes e Vapores
1
, representando companhias marítimas e armadores de 

diversas nacionalidades, circularam o Oceano Atlântico, interligando mercados produtores e 

consumidores, distribuindo mercadorias e buscando oportunidades de ganho em vantagens 

comparativas estabelecidas na lógica da relação centro-periferia. 

                                                 
1 Modelos de navios típicos do século XIX. 
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Compreendidos a partir da sua funcionalidade econômica e tecnológica, estes veleiros 

e vapores mercantes deveriam atuar como microcosmos da empresa capitalista, carregando a 

bordo mercadorias, pessoas e propósitos em consonância com o agenciamento dos ideais da 

modernidade oitocentista. Como mostram diversas análises em Arqueologia Histórica, esses 

ideais da modernidade, ligados ao desenvolvimento das relações capitalistas originadas no 

núcleo central europeu, estavam na base do surgimento e difusão dos elementos ligados à 

constituição de uma nova ordem social, calcada em princípios como individualismo, 

segmentação, padronização, massificação, materialismo e consumismo (JOHNSON, 1996; 

ANDRADE LIMA, 1999; SENATORE & ZARANKIN, 2002; SYMANSKI, 2002). 

Segundo o arqueólogo Charles Orser (1996: 82-83), a modernização pode ser descrita, 

sob o ponto de vista do seu impacto na sociedade, como um processo cultural no qual 

algumas pessoas passam a valorar positivamente as inovações e a introdução decorrente de 

novos produtos e processos, sendo percebidas como pessoas modernas, portanto "melhores", 

por haverem aceitado as mudanças. Esta noção de valor ligava-se a adoção de novas práticas 

sociais e de consumo, negociadas em contextos concretos de interação política e com reflexos 

sensíveis na estruturação do mundo material no meio urbano. 

Assim é que, em sentido amplo, o navio é essencialmente um meio de circulação. 

Circulação de mercadorias, de informações e de pessoas que atuaram como agentes históricos 

privilegiados neste processo de constituição da sociedade moderna e na difusão da nova 

ordem social associada à expansão capitalista. O navio de travessias transoceânicas constitui-

se, em um período anterior à constituição das redes de telecomunicações, em um poderoso 

meio de circulação e agenciamento daquelas práticas e símbolos culturais ligados à 

experiência da modernidade.  

Entretanto, ao passo em que concentrava boa parte do investimento tecnológico dos 

projetos da expansão capitalista moderna, o navio mercante oitocentista também carregava em 

seus porões e sobre o convés estruturas sociais e culturais complexas, fruto do amálgama 

multiétnico, transnacional e intercultural característico da cultura mercantil-marítima 

atlântica.  

Paul Gilroy (2001), por este motivo, ao analisar o fenômeno cultural da diáspora 

africana sob a especificidade geopolítica e geocultural do Atlântico negro, sugere que o 

Atlântico seja tomado como uma unidade de análise histórica e cultural privilegiada nas 

discussões sobre o mundo moderno. Nesse sentido, afirma o autor que:  
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 “Subir a bordo [...] fornece um sentido diferente de onde se poderia 

pensar o início da modernidade em si mesma nas relações constitutivas com 

estrangeiros [...]. Deve-se enfatizar que os navios eram os meios vivos pelos quais 

se uniam os pontos naquele mundo atlântico. Eles eram elementos móveis que 

representavam os espaços de mudança entre os lugares fixos que eles conectavam. 

Consequentemente, precisam ser pensados como unidades culturais e políticas ao 

invés de incorporações abstratas do comércio triangular. Eles eram algo mais - um 

meio de conduzir a dissensão política e, talvez, um modo de produção cultural 

distinto” (GILROY, 2001: 38, 60 e 61). 

 

 Propósitos muitas vezes contraditórios entre governantes, proprietários, comandantes e 

marinheiros freqüentemente transformavam o navio mercante num espaço de lutas, contrário 

às estruturas hierárquicas condizentes com a lógica da empresa maximizadora de lucros. 

Autores como Rediker (2007) e Barreiro (2006) observam a importância de se analisar o 

navio mercante dos séculos XVIII e XIX a partir da especificidade das relações de trabalho a 

bordo. Segundo os autores, a necessidade da organização e da disciplinarização da força de 

trabalho para suportar as longas viagens marítimas aparece na base de oposições e conflitos, 

que colocavam a vida a bordo no cerne das contradições associadas à nova ordem social 

emergente durante o período industrial. 

 Sob a perspectiva da Arqueologia histórica da modernidade, investigo neste trabalho o 

modo como a cultura mercantil-marítima atlântica, a partir de sua cultura material e de sua 

especificidade histórica, introduz-se como um elemento mediador na dinâmica cultural 

centro-periferia, atuando decisivamente na estruturação do espaço urbano da cidade do Rio 

Grande. Considero, como hipótese de trabalho, que a mediação da cultura marítima e a 

circulação de mercadorias, pessoas e propósitos em emergentes núcleos urbanos portuários 

constituem elementos centrais para a discussão da realidade de construção da sociedade 

moderna no Brasil. 

Reivindicada por Charles Orser (2002:26) como um “[...] meio único de examinar a 

difusão do materialismo de origem europeu, o impacto destas idéias sobre a acumulação de 

bens em diferentes povos e o modo como responderam a esses desafios”
2
, a Arqueologia 

histórica se apresenta aqui como meio de abordagem para uma problemática que envolve 

cultura marítima oitocentista, penetração ideológica mercantilista e re-significação da 

experiência da modernidade em uma cidade marítima do Brasil meridional. 

                                                 
2 Tradução livre. No original: “[...] medio único de examinar la difusión del materialismo de origen europeo, el 

impacto de estas ideas sobre la acumulación de bienes en diferentes pueblos y el modo como respondieron a 

estos desafios.” 
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A expressão material dos fenômenos sociais e culturais de larga escala compassados 

pela difusão do capitalismo, assim como a especificidade do processo em contextos locais e 

periféricos, constitui uma das preocupações correntes da Arqueologia histórica (DEETZ, 

1977; LEONE, 1999; ORSER, 1996; JOHNSON, 1999; FUNARI et al., 1999; SENATORE 

& ZARANKIN, 2002; HALL & SILLIMAN, 2006). 

Tal preocupação, ao passo que apresenta um profícuo quadro de trabalho para 

pensarmos a problemática em estudo, também suscita a emergência de questões 

metodológicas e de escala de trabalho. Como estudar a inserção da cidade do Rio Grande no 

contexto do capitalismo globalizante sem perder foco na particularidade do processo sócio-

histórico local? Lançarei o olhar sobre a materialidade do sítio urbano-portuário da cidade em 

busca de informações que possam me aproximar destas tensões e do modo como foram 

equacionadas no espaço da maritimidade. 

Autores como Flatman & Staniforth (2006) e Delino-musgrave (2006) observaram a 

relevância das questões transoceânicas e marítimas da expansão capitalista para a construção 

de quadros interpretativos com ênfase nas conexões inter-regionais e internacionais em 

Arqueologia histórica. Orser (2008), por sua vez, ressaltou a particularidade dos centros 

urbanos e das zonas de contato como focos privilegiados para investigação das interações 

sociais forjadas no contexto intercultural e multi-escalar da era moderna. 

No âmbito regional dos trabalhos em Arqueologia histórica, Tocchetto (2004) e 

Symanski (1998) produziram importantes contribuições para o conhecimento das 

transformações nas práticas materiais e de consumo no contato com a modernidade européia 

na cidade de Porto Alegre do século XIX. Beatriz Thiesen (1999), com o uso de técnicas de 

pesquisa próprias da Arqueologia urbana, analisou os espaços, lugares e paisagens da Porto 

Alegre oitocentista.  Neste trabalho de aplicação pioneira no Brasil, Thiesen aproximou-se 

das ambigüidades na produção do espaço da cidade, onde a experiência relacional dos grupos 

sociais fez combinar, no século XIX, a racionalização de inspiração burguesa e moderna com 

a vivência mundana e habitual dos lugares e paisagens citadinas. 

Ainda que discussões epistemológicas e metodológicas apontem para uma 

fragmentação do campo disciplinar da Arqueologia histórica (JOHNSON, 1999), uma 

abordagem construída a partir da diversidade de fontes disponíveis - paisagens, mapas, 

documentos escritos e iconografia - visa a permitir o aprofundamento do olhar crítico sobre o 
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processo sócio-histórico que delineou o contato da cidade com a modernidade no século XIX 

e que continua a exercer seus reflexos na contemporaneidade. 

A dinâmica do processo em relevo não percorre uma via de mão única. A real 

experiência da modernidade trata de uma circulação global de mercadorias, pessoas e 

propósitos que vem transformando os elementos materiais e simbólicos da experiência vivida 

em todo o mundo. Ao aproximarmos nosso olhar para as fronteiras da expansão capitalista, 

percebemos tratar-se de um processo repleto de rupturas, re-significações, especificidades 

regionais e assimetrias, difícil de serem apreendidas, mas que em si constituem o foco 

privilegiado para a construção de uma abordagem crítica acerca do impacto das 

transformações em curso. 

 

1.2 - Espaço marítimo e significação da cultura material: 

Com base em uma abordagem centrada na materialidade do espaço urbano-portuário 

rio-grandino, portanto, estudarei os espaços, lugares e paisagens da cidade à luz do contato 

estabelecido entre o porto e o contexto de circulação cultural das embarcações mercantes 

oitocentistas. Procuro observar, desde ponto de vista da Arqueologia Histórica, como a 

relação entre as pessoas e o lugar se transformou no contato da cidade com a modernidade 

oitocentista. Neste propósito, duas condições epistemológicas precisam ser atendidas: as 

definições de contexto e de cultura material, sem as quais não há arqueologia. 

Ian Hodder (1994: 133 - 135) observou que a cultura material é constituída de 

significados e que a Arqueologia se define pela importância que outorga ao contexto para a 

interpretação destes significados. Esta importância, no entanto, se manifesta pela sensibilidade 

do pesquisador em relação aos dados concretos disponíveis em contextos históricos e culturais 

específicos.  

O conceito instrumental capaz de abarcar os limites desta problemática é o de espaço 

marítimo. O espaço, como aqui considerado, não possui os limites de alguma área geográfica, 

sua abrangência depende e varia conforme a estrutura de significado que entrelaça 

embarcações, mercadorias, pessoas e propósitos em Rio Grande no século XIX, e que por sua 

vez define os limites do contexto arqueológico neste estudo. 
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Michel De Certeau (1996), em A invenção do cotidiano, aproxima a formação do 

espaço nas cidades à idéia de uma narrativa, produzida no cotidiano de sujeitos históricos, a 

partir das suas "enunciações pedestres" e da produção de "retóricas ambulantes".  

"Em suma," resume De Certeau, "o espaço é um lugar praticado. [...] é um 

cruzamento de móveis [...] de certo modo animado pelos movimentos que aí se 

desdobram [...] é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o 

circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de 

programas conflituais ou de proximidades contratuais.” (De CERTEAU, 1996: 

202). 

 

Neste contexto, as embarcações concentram em sua imagem o simbolismo da ação e 

da experiência humana do espaço. Sua atividade articula os lugares e completa a paisagem, 

delimitando o espaço privilegiado de circulação da cultura marítima. Além do espaço 

marítimo, nosso contexto de análise considera, também, um lugar – o cais – e uma paisagem 

– a paisagem portuária. O cais é o lugar do contato, onde se precipitam os olhares, realizam-se 

as expectativas e se trocam os valores. A paisagem portuária, por sua vez, é a ambiência deste 

contato, o contexto físico, socialmente negociado, onde se desdobram as práticas sociais e se 

materializam as territorialidades. 

Numa perspectiva fenomenológica, o arqueólogo Christopher Tilley (1994: 17) 

observa que o espaço só pode existir enquanto um conjunto de relações entre grupos sociais, 

lugares e objetos: 

“Neste sentido, não há espaço que não seja relacional. O espaço é criado 

por relações sociais, objetos naturais e culturais. É uma produção, uma conquista, 

ao invés de uma realidade autônoma na qual os objetos e as pessoas estão 

localizados ou são „encontrados‟. [...] Em outras palavras, há uma dialética sócio-

espacial em ação – espaço é ao mesmo tempo constituído e constitutivo”.3 

 

Estas duas óticas, do espaço enquanto prática e enquanto ambiente relacional, definem 

o escopo de utilização do termo neste trabalho. Isto nos chama a atenção para o outro aspecto 

em relevo nesta discussão, a significação da cultura material. 

A cultura material pode ser definida como o produto material da ação humana sobre o 

espaço, isto é, os artefatos: objetos, estruturas e paisagens utilizados no processo de produção 

e reprodução cultural, cuja sobrevivência enquanto registro constitui o objeto de pesquisa e a 

                                                 
3 Tradução livre. No original: “In this sense, there is no space that is not relational. Space is created by social 

relations, natural and cultural objects. It is production, an achievement, rather than an autonomous reality in 

which things or people are located or „found‟. […] In other words there is a sociospatial dialectic at work – 

space is both constituted and constitutive”. 
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via de acesso do arqueólogo a esta ação humana no passado. Todavia, ao transformar o meio 

físico ao seu redor, utilizando a cultura material como recurso físico e simbólico na produção 

social do espaço, o ser humano também se transforma, de modo que, como afirmam Hodder 

& Hutson (2003: 3), cultura material e sociedade constituem-se mutuamente. Esta 

característica da cultura material, exacerbada nas sociedades capitalistas e de consumo, é que 

confere propriedade e importância ao seu estudo como viés interpretativo do comportamento 

humano. 

De certo modo, isto implica dizer que a cultura material não é simplesmente um 

produto inequívoco da relação homem / natureza, tampouco um reflexo direto do 

comportamento humano, mas sim uma transformação deste comportamento e um modo de 

reprodução das relações sociais (SHANKS & TILLEY, 1987; HODDER & HUTSON, 2003). 

Socialmente, portanto, o que define a cultura material são o seu uso e o significado a 

ele atribuído dentro de práticas sociais realizadas em contextos históricos e culturais 

específicos. O processo de significação não é inerente às situações ou aos objetos, afirmam 

Hodder & Hutson (2003: 157 - 158), mas sim um processo relacional, constitutivo: 

“Significados são fluidos, flexíveis e múltiplos. [...] um produto conjunto da situação e da 

pessoa, ou pessoas, para as quais a situação é significativa.”
4
 

Ulpiano T. B. de Menezes (2006: 36), ao considerar a dimensão da cidade como 

artefato, observou que a produção do espaço urbano encontra-se assim imbricada em um 

campo de forças, de modo que: 

“As práticas que dão forma e função ao espaço e o instituem como 

artefato, também lhe dão sentido e inteligibilidade e, por sua vez, alimentam-se elas 

próprias de sentido. [...] O artefato, em última instância, é o produto deste campo 

de forças, mas também é seu vetor e permite sua reprodução.” 

 

Este processo dinâmico e reflexivo, que poderíamos chamar de significação da cultura 

material, foi produzido e continuamente realimentado na experiência e na ação prática dos 

indivíduos sobre o espaço urbano-portuário da cidade do Rio Grande. Neste contexto, o cais, 

como centro da ação humana, possui os seus significados e materializa, em maior ou menor 

grau, as diferentes espacialidades que o constituíram como lugar. 

                                                 
4 Tradução livre. No original: “Meaning is fluid, flexible and multiple [...]. [...] Meaning is relational; a joint 

product of the situation and the person or people for whom the situation is meaningful.”  
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Já a paisagem portuária é a expressão física e cultural concreta destas distintas 

perspectivas em jogo, uma ambiência constituída ao longo do tempo por pontos de referência 

e valores criados pela prática e a partir de propósitos definidos social e historicamente. Como 

define Tilley (1994: 34): “A paisagem é um sistema de significação através do qual o social é 

reproduzido e transformado, explorado e estruturado – o processo organizado”.
5
 

Hodder & Hutson (2003: 158), neste sentido, observam que além do processo 

singular, individual, de significação, é possível também falarmos em significados sociais ou 

constitutivos. Para os autores, diferentemente dos significados individuais, os significados 

constitutivos não se referem a uma percepção individual específica do sentido de um objeto, 

mas, sim, ao tipo de significação capaz de criar uma linguagem comum sobre a qual 

dependem todos os significados individuais, condicionando a priori a inteligibilidade dos 

agentes. 

Parto do princípio que toda cidade portuária concentra ao menos dois olhares 

constitutivos: o olhar daqueles que do cais contemplam o mar e o daqueles que do mar 

esperam o cais. Entre estas duas perspectivas há uma tensão, criada na fronteira entre duas 

espacialidades
6
: a espacialidade marítima e a espacialidade urbana. Esta tensão é o que aqui 

denomino como espaço urbano-portuário. 

Isto nos chama a atenção para as relações de poder subjacentes na produção e uso da 

cultura material. Shanks & Tilley (1987: 72), em “Social Theory and Archaeology”, afirmam 

que negociação e estratégia são elementos centrais da prática social, constituindo ao longo do 

tempo uma relação de forças entre agentes sociais com diferentes propósitos e interesses. 

No que tange especificamente ao papel da cultura material na simetria das relações 

sociais, afirmam Hodder & Hutson (2003: 10) que, em contextos específicos, indivíduos bem 

situados manipulam a cultura material como recurso e sistema de sinais, de forma a criar e 

transformar estruturas de poder e dominação. Da mesma forma, observa Tilley (1994: 20) que 

o espaço, enquanto meio para ação, funciona também como um recurso ao qual os atores 

recorrem em suas atividades e o utilizam para seus propósitos particulares. Perspectivas, 

valores e propósitos, portanto, irrompem a ingenuidade do espaço neutro e o tornam um meio 

de interação política. 

                                                 
5 Tradução livre. No original: “Landscape is a signifying system through which the social is reproduced and 

transformed, explored and structured – process organized.” 
6 Com o uso do termo “espacialidade” me refiro a uma noção do espaço, tanto no sentido atribuído por Orser 

(1996: 136), como uma criação consciente do espaço, quanto no sentido de Y-fu Tuan (1980: 5), enquanto 

topofilia, ou um elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. 
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Levar em conta os aspectos políticos envolvidos no processo social de significação da 

cultura material implica também colocar em relevo as formas de resistência e as soluções de 

negociação que se estabelecem em arenas concretas de ação social
7
. Michael Given (2004: 

10) assinala que, a despeito da força da opressão, “[...] sempre há estórias e paródias, 

pequenos atos de resistência, criação de símbolos e significados alternativos, e a habilidade 

de se encontrar espaços para novas forças sociais”.
8
 Neste sentido, Hodder & Hutson (2003: 

97) acrescentam que “As armas dos mais fracos se reproduzem na intimidade, suas táticas 

são triviais, anônimas, porém múltiplas e multi-localizadas”.
9
 

Considero que o espaço urbano-portuário rio-grandino, enquanto elemento da cultura 

material oitocentista, constitui ao mesmo tempo produto e instrumento nas relações sócio-

históricas que os indivíduos estabeleceram entre si e com o meio físico. A observação do 

processo de produção social deste espaço no contexto do contato com a modernidade 

oitocentista demonstra, como veremos a seguir, que as significações dos lugares e paisagens 

da cidade encontram-se envolvidas num processo ativo e assimétrico de negociação do uso e 

ocupação do solo. 

Segundo Blot (2003), o estabelecimento de um espaço marítimo portuário resulta da 

apropriação dos pontos de escoamento, troca e de circulação de pessoas em que a natureza 

permite o contato entre a terra e a água. Cabe a mim, nas páginas seguintes, problematizar 

esta definição, tendo em vista o caso concreto do espaço urbano-portuário da cidade do Rio 

Grande. 

Uma primeira consideração relevante neste sentido diz respeito à distinção do que é a 

cidade daquilo que é referido como o porto do Rio Grande. No século XIX, a cidade do Rio 

Grande floresceu como centro administrativo, fiscal, comercial e urbano de um espaço 

marítimo que incluía também o porto da cidade de São José do Norte e a vila da Barra
10

 

(Figura 1). 

                                                 
7 Neste trabalho, utilizo o termo “ação social” com o significado do termo em inglês referenciado na bibliografia 

como “agency”, em função da imprecisão que a tradução deste termo como “agência” acarreta em termos da 

compreensão do conceito. 
8 Tradução livre. No original: “However savage the oppression, nevertheless, there are always stories and 

parodies, little acts of resistance, the creation of alternative meanings and symbols, and the ability to find space 

for new social powers.” 
9 Tradução livre. No original: “The weapons of the weak breed in private and the tatics are petty, anonymous, 

but multiple and multi-sited”. 
10 Esta também era conhecida com Vila da Praticagem, como referência ao serviço da praticagem da barra da 

Lagoa dos Patos, organizado naquele local por Francisco Marques Lisboa, pai do Almirante Tamandaré, no ano 

de 1802 (LIMA, 1983: 32).  O serviço da praticagem consistia basicamente no auxílio e na sinalização aos 

navios que entravam e saíam da barra, comum em zonas portuárias em todo o mundo até os dias de hoje. 
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Figura 1: Espaço marítimo do porto do Rio Grande por volta da década de 1850. Os círculos em cor 

laranja indicam os locais de ancoragem para as embarcações. Fonte: Adaptado a partir da “Planta 

hidrográfica da barra do Rio Grande do Sul” (1849) (Prancha Nº 12) confeccionada após a missão 

hidrográfica de C. H. Dillon, piloto da Marinha Real Britânica.  

 

A partir de um manual de navegação, produzido em 1860 pelo cônsul britânico no Rio 

Grande do Sul, Sir Henry Prendergast Vereker, podemos identificar como estava definido o 

porto do Rio Grande no século XIX, acompanhando, no mapa da figura 1, a espacialidade que 

orientou os navios mercantes do Atlântico naquele espaço marítimo: 
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“O porto do Rio Grande do Sul compreende o espaço navegável desde a 

barra, ao sul, até a extremidade oeste da Cidade do Rio Grande, a noroeste, e até o 

extremo norte da cidade de São José do Norte, a nordeste. A distância desde a 

barra até cada um destes pontos referidos é de aproximadamente dez milhas. Neste 

espaço há quatro fundeadouros: o primeiro, na barra, a oeste do farol, onde todos 

os navios permanecem depois de entrar, aguardando visitação, etc.; o segundo, na 

bóia (uma grande bóia vermelha, na cabeceira dos canais que levam 

respectivamente ao Rio Grande e a São José do Norte), onde usualmente fundeiam 

os navios com destino ao Rio Grande que tenham bons ventos para subir o rio mas 

não para tomar o rumo da cidade [...], esperando vento favorável ou um rebocador 

a vapor; o terceiro fundeadouro é o de São José do Norte, e o quarto, o do porto do 

Rio Grande do Sul. 

[...] Há um sistema de telegrafia entre a vila da Barra e a cidade do Rio 

Grande, pelo qual a comunidade pode informar-se diariamente sobre os navios que 

entram, saem ou permanecem fora da barra ou outras ocorrências. Os sinais são 

exibidos em mastros; um mastro localiza-se junto ao trapiche em frente ao farol, 

denominado trapiche da praticagem; o segundo, a meio caminho entre esse ponto e 

a cidade do Rio Grande, na margem oeste do rio, e o terceiro no teatro do Rio 

Grande. [...] é bom que o navegante saiba da existência desse telégrafo, pois 

poderá, através da praticagem, comunicar-se com seu cônsul ou com o 

consignatário. 

[...] A rota para o porto do Rio Grande é um pouco mais difícil, pois o 

canal [Canal da Barca] é muito estreito, e em parte sinuoso [...] Ao avançar por este 

canal, deve-se ter muito cuidado [...]. 

[...] [no cais da cidade do Rio Grande] A âncora deve ser lançada o mais 

próximo possível da Alfândega, até o navio ser descarregado, quando tomará a sua 

posição indicada. [...] Os navios brasileiros ficam a oeste do cais da Alfândega, e os 

navios britânicos e de outras nacionalidades, a leste.” (REGUFFE, 2001: 47 - 51). 

 

O contato da cidade com o circuito atlântico da navegação, portanto, dava-se 

efetivamente dentro de uma paisagem mais ampla, à qual o centro urbano da cidade estava em 

estreita ligação. Atracadouros, cais e trapiches, armazéns, guindastes e postos de fiscalização, 

unidades de quarentena, sinalização náutica e praticagem, entre outras unidades funcionais, 

foram sendo construídas como parte da estruturação e aparelhamento daquela paisagem 

portuária durante o século XIX. 

Não obstante à evidente intencionalidade desta paisagem como elemento funcional 

criado para integração do porto nas redes mercantis transatlânticas e da cabotagem, observo a 

seguir que os significados sócio-históricos e culturais concretos atribuídos à paisagem 

portuária não se restringem à sua funcionalidade operacional. Paisagens são arenas para a 

ação social, onde significados e perspectivas são negociados em múltiplas esferas de interação 

social e material (GIVEN, 2004). 



25 

 

CAPÍTULO 2: O espaço marítimo oitocentista na cidade do Rio Grande. 

 

2.1 - Antecedentes históricos e cartográficos: 

O primeiro registro oficial da barra do Rio Grande remonta à expedição do português 

Martim Afonso de Souza, em 1531-32. Como parte de seus objetivos, os navios da esquadra 

percorreram toda a extensão do litoral brasileiro, batizando baías, rios, ilhas e demais pontos 

notáveis da costa brasileira. A expedição procurava por terras que pudessem servir ao 

estabelecimento de colônias em apoio à expansão portuguesa na América meridional 

(TEIXEIRA DA MOTA, 1968). 

À vista do litoral sul-rio-grandense, Martim Afonso e seu irmão Pero Lopes de Souza 

reconheceram quatro aspectos físicos notáveis, entre eles a barra da Lagoa dos Patos, batizada 

com o topônimo São Pedro ou sampº como foi registrada em abreviatura na “Carta Atlântica” 

de Gaspar Viegas (1534) (MONTEIRO, 1979). Foram registrados também os seguintes 

topônimos na costa sul-rio-grandense: trra alta (terra alta) próxima a atual fronteira entre 

Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, Rio de mti aº de soussa (Rio de Martim Afonso de 

Souza), atual Rio Mampituba e a costa darea (costa de areia) no litoral do Albardão, ao sul da 

barra da Lagoa dos Patos (Figura 2). 

Desde então, portugueses e espanhóis disputaram acirradamente cada palmo de 

território sobre a América meridional, embasados em interpretações imprecisas do Tratado de 

Tordesilhas (1494) para justificar suas ações militares sobre o território. No final do séc. XVI 

Portugal já havia colonizado as terras a leste da América do Sul, incluindo aí a maior parte de 

sua costa atlântica, até Santa Catarina, enquanto os espanhóis estendiam seus domínios desde 

a América Central até o sudoeste do continente sul-americano, onde controlavam a grande 

Bacia Platina. 

Em 1680 Portugal estabelece a Colônia do Sacramento na margem norte do Rio da 

Prata, em frente à Buenos Aires. Em conseqüência, intensificam-se as viagens de exploração, 

povoamento e conquista em território sul-rio-grandense, buscando tornar contínuas as 

possessões portuguesas desde a margem norte do Prata até as Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

São Paulo (MONTEIRO, 1937). 

 



26 

 

 

 

Em 1725, parte de Laguna, Santa Catarina, uma expedição comissionada por tropeiros 

lagunistas com vistas a controlar o transporte do gado pelo litoral, desde Sacramento até 

Laguna. A Frota de João de Magalhães, como ficou conhecida, estabeleceu-se na margem 

norte do canal da Lagoa dos Patos, próximo à atual São José do Norte. De lá realizavam a 

travessia a nado do gado arrebanhado na “Vacaria do Mar” e recebiam impostos por 

manterem os índios Minuanos longe do negócio (MONTEIRO, 1979). 

No ano de 1736, tropas espanholas estabeleceram um forte cerco à Colônia do 

Sacramento, sitiando-a com forças de terra e mar. Portugal decide enviar de Lisboa uma 

esquadra sob o comando do Capitão-de-Mar-e-Guerra Luís de Abreu Prego, para fazer frente 

à força de mar espanhola posicionada no Rio da Prata e tentar reaver Sacramento. A essa 

esquadra se juntaria mais tarde no Brasil, como comandante das tropas de terra e 

desembarque, o Brigadeiro José da Silva Paes (BARRETO, 1979a). 

O

Figura 2: “Carta Atlântica de Gaspar Viegas” (1534). Primeira carta produzida na Europa 

com os resultados da expedição de Martim Afonso de Souza. Traz representada a costa leste da 

América do Sul e, no detalhe, com a caligrafia de cabeça para baixo, os topônimos identificados 

para costa gaúcha. Fonte: Dias, C. M.; Vasconcelos, C. E. e Gameiro R (1923: 406 – 407). 
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O monarca português, duvidoso de que conseguiria manter o controle sobre a colônia 

portuguesa do Sacramento, ordenou que fossem providenciadas as condições para o 

povoamento do rio de São Pedro, no estuário da Lagoa dos Patos, como alternativa e reforço 

diante da ofensiva espanhola ao sul da América em meados do século XVIII. 

Em fevereiro de 1737, o Brigadeiro José da Silva Paes arriba no Rio Grande com um 

destacamento militar a bordo de uma pequena esquadra composta de duas galeras e dois 

bergantins de pouco calado, apropriados para a transposição dos bancos que obstruíam a 

entrada da barra (BARRETO, 1979a). Um documento cartográfico de c.1740 (Prancha Nº 1), 

atribuído a Silva Paes, revela a espacialidade que coordenou a escolha do sítio para o 

povoamento, bem como o plano de controle do canal da Lagoa dos Patos estabelecido por 

Paes em 1737. 

Ainda que não fosse um verdadeiro porto natural, a localização da povoação na 

margem direita
11

 do canal cumpria o propósito de manter uma possessão lusa contígua à 

Banda Oriental do Rio Uruguai, oferecendo retaguarda às ações da Coroa Portuguesa no Rio 

da Prata (BARRETO, 1979a: 9 - 15). A posição específica da povoação na extremidade da 

península, entretanto, seguiu as disposições de Cristóvão Pereira de Abreu, comerciante e 

maior contratador de couros na América meridional, que se familiarizara com o território e a 

navegação local (BARRETO, 1979a: 33). 

A Fortificação de Santana do Estreito (A) e o Forte do Arroio (B) resguardariam o 

porto da Vila e o Forte de Jesus, Maria e José (C) das invasões por terra. A povoação da 

península, por sua vez, articulava-se com o ancoradouro situado na margem de São José do 

Norte (E) para o controle do canal de acesso à Lagoa dos Patos (Figura 3). 

No documento (Prancha Nº 1) também se pode ver, pela primeira vez representadas, 

as profundidades e a posição do canal de navegação, a situação dos bancos submersos
12

 da 

barra e a morfologia das margens. Vê-se também representada ao Norte a Ilha dos 

Marinheiros, de onde provinha a água potável e a madeira para a povoação. 

 

 

                                                 
11 As margens direta e esquerda de um rio ou canal de navegação são definidas em relação ao sentido da vazante 

do curso d’água. Ou seja, Rio Grande situa-se na margem direita e São José do Norte na margem esquerda do 

canal do estuário da Lagoa dos Patos. 
12 Bancos submersos: feições topográficas naturais submersas, compostas de areia e/ou lama, comuns nas zonas 

rasas do estuário e na entrada da barra da Lagoa dos Patos. 
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Outro documento cartográfico, produzido em 1739 pelos castelhanos interessados nos 

progressos da vila (Prancha Nº 2), traz a representação dos primeiros desenvolvimentos da 

povoação e da ocupação do espaço compreendido pelo porto do Rio Grande (BARRETO, 

1979a: 53 – 54). Na península, a ocupação se desenvolve entre o Forte Jesus, Maria e José 

(A), referenciado como “Casa del Governador” e a Fortificação de Santana do Estreito (B), 

com o nome de “Fortaleza”, onde foi erigida a primeira capela da povoação, sob a invocação 

de Nossa Senhora de Santana (BARRETO, 1979a: 41). Do outro lado do canal, em frente à 

península, aparece a “Población Nueva” (C), atual cidade de São José do Norte, assim como 

outros elementos que identificam possivelmente a Real Fazenda do Bojurú (1738) (D), junto à 

costa do mar (Figura 4). 

Tendo sido a ocupação militar elevada à condição de vila em 1747, sua Câmara foi 

instalada em 1751, iniciando oficialmente no ano de 1752 a vinda de casais provenientes das 

ilhas dos Açores, Portugal, para ocupação das terras às margens do canal e ilhas do estuário
13

 

(TORRES, 2004). Em 1755 foi construída a Igreja Matriz de São Pedro como sede da 

freguesia, legitimando o interesse português na manutenção e desenvolvimento da ocupação 

na península (Figura 5). 

 

                                                 
13 Estuário: zona de contato entre a Lagoa dos Patos e o oceano, caracterizada pela variabilidade dos parâmetros 

oceanográficos (temperatura, salinidade, correntes, etc.), ora característicos do ambiente marinho, ora do 

ambiente lacustre, muito favorável à pesca e à riqueza biológica. 

Figura 3: Detalhe do mapa de c.1740 (Prancha Nº 1) identificando os elementos mencionados no 

texto. 

B 

A 

D 
C 
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Figura 4: Detalhe do mapa de 1739 (Prancha Nº 2) identificando os 

elementos mencionados no texto. 

Figura 5: Igreja Matriz São Pedro, construída em 1755. Foto sem 

data (Fonte: Fontana, 1912). 

B 

A 

C 

D 
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No entanto, a segunda metade do século XVIII, na incipiente vila de São Pedro do 

Rio Grande, seria marcada pelas disputas entre portugueses e castelhanos em torno do 

controle do canal de acesso à Lagoa dos Patos. Movimentações militares por terra e mar que 

se sucederam entre 1763 e 1776, período de controle espanhol do canal de navegação, 

incorporaram diversos elementos de interesse na espacialidade da região em litígio. 

Em 1767, o Governador José Custódio de Sá e Faria registrou o plano militar da 

primeira tentativa portuguesa de retomada da vila (Prancha Nº 3). No mapa consta uma planta 

urbana
14

 da povoação do Rio Grande, naquele momento sob domínio castelhano, na qual o 

assentamento urbano é representado em forma forçosamente retificada, a partir da perspectiva 

terra-água, com quatro fileiras de construções dispostas paralelamente à linha da praia na 

parte central. A Igreja Matriz São Pedro (A) aparece no centro da povoação, que se estende na 

direção leste-oeste, ao longo da orla. Em frente à vila, encontra-se representada a embarcação 

espanhola que garantia o controle do porto (B) (Figura 6). 

 

 

 

                                                 
14 De acordo com Oliveira (1980: 308-309), uma planta, em cartografia, “[...] representa uma área de extensão 

suficientemente restrita para que sua curvatura não precise ser levada em consideração, que, em conseqüência, 

a escala possa ser considerada constante”. Uma planta urbana, neste sentido, é uma “Carta em escala grande de 

localidades populosas e seus arredores, com a representação detalhada, em geral de ruas e avenidas, e edifícios 

importantes, além de outras características compatíveis com a escala da planta. O relevo só é representado 

quando é o mesmo importante”. 

A 

B

D 

Figura 6: Detalhe do mapa de 1767 (Prancha Nº 3) identificando os elementos mencionados no texto. 
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As movimentações das forças de terra e mar aumentaram durante os últimos dois 

anos daquele conflito, entre 1774 e 1776. Com o intuito de reforçarem suas posições, 

portugueses e espanhóis pontilharam de fortificações e baterias de defesa as margens do 

canal, ao passo em que aumentavam seus efetivos militares e de embarcações nos dois lados 

do canal. Um plano militar confeccionado pelos castelhanos em 1776 (Prancha Nº 4) constitui 

excelente documentação cartográfica da ocupação compartilhada do canal.  

Este Plano exemplifica bem o apurado conhecimento dos aspectos físicos naturais e 

hidrográficos do porto, adquirido durante o período militar de ocupação da região. A 

conformação das margens, pontais e ilhas, a batimetria
15

 do canal e dos bancos na entrada 

barra, assim como as ocupações urbanas e militares no espaço do porto do Rio Grande estão 

representadas com farta legenda e riqueza nos detalhes. 

Na península, o Forte do Arroio (A), o caminho antigo de ligação até a vila (B), o 

Forte Jesus, Maria e José (C), o trapiche do porto (D) e o trapiche da Lagoa Mangueira (E) 

representam o conjunto urbano-militar da vila sob ocupação espanhola. Na observação da 

conformação geral, percebe-se que se mantiveram as características gerais da ocupação da 

vila no período português, com o desenvolvimento urbano a oeste do Forte Jesus Maria e José 

(F) e a pequena povoação que se formara junto ao Forte do Arroio e a Capela de Nossa 

Senhora de Santana (Figura 7). 

 

 

 

                                                 
15 Conjuntos das medições de profundidades que compõem um determinado relevo submarino. 

Figura 7: Detalhe do mapa castelhano de 1776 (Prancha Nº 4) identificando os elementos 

mencionados no texto. 
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O documento traz também o importante detalhe de uma das 13 jangadas que os 

portugueses, sob o comando do General alemão João Henrique Bohn, construíram com 

madeiras e mestres construtores trazidos de Pernambuco, utilizadas decisivamente para a 

retomada da vila em 1776 (Figura 8) (BENTO, 1996: 328; BARRETO, 1979b: 243 – 244)
16

. 

Outra representação cartográfica do período, o “Plano do Rio Grande de São Pedro 

com a demonstração das Fortalezas e embarcações que combateram no dia 19 de Fevereiro 

do anno de 1776” (Prancha N° 5) descreve com importantes detalhes iconográficos a posição 

e a formação das forças de mar portuguesas e espanholas no momento da batalha de 

retomada, assim como as fortificações e demais aspectos morfológicos do canal. No lado 

português, na margem esquerda, foram reunidas doze embarcações situadas no fundeadouro 

do Patrão-mor, próximo a atual região do Cocuruto em São José do Norte, enquanto as forças 

espanholas compostas de oito embarcações se posicionaram na entrada do Saco da Mangueira 

e ao largo do Forte da Trindade, atual zona do Distrito Industrial do Porto do Rio Grande. 

 

 

 

Apesar do grande contingente de embarcações de guerra em ambos os lados do 

conflito, vinte no total, estas não foram utilizadas efetivamente na batalha de retomada. A 

experiência de outras movimentações navais durante o conflito havia demonstrado que a 

                                                 
16 Para a compreensão da batalha de retomada, sugiro a leitura da obra: “Guerra de Restauração do Rio Grande 

do Sul (1774 – 1776)” (BENTO, 1996), onde o autor publica as cartas do General Bohn para o Marquez de 

Lavradio e analisa tecnicamente as movimentações do Exército do Sul neste conflito. Dentre as várias citações 

sobre a utilização destas jangadas na retomada, o autor menciona (Idem, ibidem: 331): “O Sangradouro [canal] 

da Lagoa dos Patos foi atravessado, na madrugada e manhã de 1º de abril de 1776 pelo Exército do Sul, 

transportado de uma margem para outra, no assalto à Vila de Rio Grande, usando escaleres dos barcos de 

guerra e 13 enormes jangadas à vela, construídas especialmente para este fim”. 

Figura 8: Detalhe do mapa castelhano de 1776 (Prancha Nº 4) com o croqui feito da 

jangada utilizada pelos portugueses na batalha de retomada da Vila em abril de 

1776.  
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feição do canal e dos bancos submersos desfavorecia o deslocamento das embarcações 

maiores, particularmente as Fragata e Corvetas de maior calado
17

, que se perdiam encalhadas. 

Desta experiência, surgiu a idéia bem articulada do General Bohn de utilização das jangadas 

(BENTO, 1996). 

As movimentações militares que se desdobraram nas margens do estuário, 

particularmente durante o período de ocupação espanhola (1763 – 1776), atraíram a 

perspectiva do espaço em direção à barra e canal de navegação, que durante a fundação do 

presídio militar (1737) havia se orientado estrategicamente para a fronteira interior com o Rio 

da Prata. As movimentações de tropas, embarcações e o estabelecimento dos sistemas de 

defesa neste espaço definiram durante treze anos o limite meridional costeiro da América 

portuguesa, o que contribuiu para o conhecimento do estuário como espaço marítimo. 

Organizava-se, então, a partir dos conhecimentos da topografia do fundo, dos perfis 

costeiros e suas referências, das correntes e dos sistemas de ventos reinantes na região, a 

espacialidade da navegação no porto do Rio Grande. Como afirma a arqueóloga Helen Farr 

(2006: 92), a navegação é uma habilidade que requer um conhecimento estruturado em 

diferentes níveis: 

“Aquilo que podemos nos referir como conhecimento „global‟ envolve 

sensibilidade espacial e temporal, envolve compreensão das paisagens marítimas e 

terrestres e uma percepção dos arredores, enquanto o conhecimento „local‟ envolve 

os saberes tradicionais da navegação, o clima e as condições das correntes locais, 

localização de recursos e de outros grupos sociais”. 

 

Um interessante croqui cartográfico
18

 produzido pelo Cirurgião-mór Francisco 

Ferreira de Sousa em c.1777 nos aproxima singularmente da conformação urbana da vila após 

o período de dominação espanhola (Prancha N° 6). O documento localiza de forma detalhada 

o desenvolvimento da povoação a Oeste da Igreja Matriz São Pedro (A). Aparecem 

referenciados diretamente no mapa: o Forte de Jesus, Maria e José (B), o quartel dos índios 

(C), o trapiche do porto (D), o quartel general (E), quartel (F), uma Sumaca velha (G) e os 

aspectos físicos naturais: canal de navegação (H), macegas (terrenos pantanosos) (I) e os 

combros (dunas) de areia (J) (Figura 9). 

                                                 
17 Calado: Refere-se à porção do navio que fica para dentro d’água durante a flutuação. É medido desde a linha 

d’água (superfície) até a quilha do navio. Quanto maior o calado, maior é a profundidade que precisa o navio 

para navegar com segurança.  
18 De acordo com Oliveira (1980: 96), o termo croqui cartográfico se aplica a qualquer “representação 

cartográfica aproximada e limitada, de um ou de vários fenômenos”.  Airton J. Cavenaghi (2006:197), por sua 

vez, utiliza o termo para classificar os “esboços não científicos e não padronizados” de representação de um 

território. 
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Junto como o mapa, F. F. de Sousa deixou também um relato por escrito do período 

em que serviu como Cirurgião-mor no 1° Regimento do Rio de Janeiro (SOUZA, 1979). O 

documento menciona 17 itens referenciados na legenda do mapa, mas que em função da 

dificuldade de leitura da caligrafia do documento não puderam ser identificados 

completamente: armazém do porto, vendas, freguesia (Igreja Matriz de São Pedro), quartel do 

Regimento Chichorro, quartel do Regimento Velho, quartel dos Senhores Oficiais, quartel do 

Regimento de Moura, casa do assento (sic)
19

, quartel da cavalaria, lojas de fazenda, ferraria, 

quartéis, estrada, quartéis dos Senhores Oficiais e macegas. 

Dos prédios urbanos, somente a Matriz São Pedro permaneceu até os dias atuais, 

constituindo, portanto, o único elemento edificado da espacialidade urbana setecentista 

remanescente no espaço urbano da cidade atual. Além do incipiente arruamento e das fileiras 

de casas dispostas paralelamente à linha de costa, o croqui também nos mostra o início de 

arruamentos perpendiculares e da conformação de becos e vielas dispostos em direção à praia, 

que se tornariam um dos traços não formais da espacialidade urbana portuária da cidade. 

 

 

Durante o período da ocupação espanhola, o assentamento original da vila havia se 

deteriorado, cuja situação aparece registrada no croqui acima mencionado. Segundo o 

testemunho escrito que acompanha o croqui, havia na vila 131 casas “das quais 14 de são de 

                                                 
19 O termo sic é utilizado nesse trabalho é utilizado para identificar expressões cuja grafia ou o significado 

original da citação não puderam ser compreendidos. 

Figura 9: Croqui cartográfico de c.1777 (Prancha Nº 6) com a identificação dos elementos mencionados 

no texto. 
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telha”. Vale a pena destacar a leitura de Raphael Copstein (1982: 57-58) sobre este 

documento, durante seu discurso no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul: 

“Fora desta rua que posteriormente se chamou de Direita, havia raras 

construções e mais o forte, a uma centena de metros do litoral. [...] A planta de 

Ferreira de Souza é uma verdadeira carta funcional pós-domínio espanhol. As 

explicações que a acompanham mostram uma nítida importância da função militar. 

Nove quartéis estão representados; outros estabelecimentos, lojas e vendas 

destacam a função comercial nascente”. 

 

2.2 – Formação do espaço urbano-portuário oitocentista: 

  Após o período conturbado na geopolítica da América meridional durante os séculos 

XVII e XVIII, o pequeno porto do Rio Grande de São Pedro inicia o século XIX animado 

pelas necessidades comerciais da atividade charqueadora na metade sul da Capitania. Este 

centro dinâmico da economia sul-rio-grandense se concentrou às margens dos arroios que 

deságuam na Lagoa Mirim e Canal do São Gonçalo, de modo que, por estas vias fluviais e 

seus arroios tributários, as estâncias de criação de gado e processamento do charque escoavam 

sua produção até o porto da vila do Rio Grande.  

Na vila eram realizadas as transações financeiras e de crédito necessárias para garantir 

o movimento de Iates, Brigues, Patachos e Sumacas que saíam carregados de produtos da 

terra para o restante da América colonial portuguesa. Estabelecidas a partir de 1780, as 

estâncias de produção de charque se expandiram acompanhando o aumento crescente da 

demanda interna por gêneros alimentícios nas áreas urbanas e rurais do centro e norte do 

Brasil (QUEIROZ, 1987; OSÓRIO, 2007). 

Neste período, o trigo, o couro, o charque e os demais produtos da pecuária tinham 

como destino principal os centros litorâneos brasileiros e o interior destes centros, 

notadamente Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina e Maranhão, sendo que boa 

parte dos produtos, e quase todo o couro com destino à Europa, se dirigia para o Rio de 

Janeiro de onde era re-exportado (QUEIROZ, 1987: 149; OSÓRIO, 2007: 202). Via Rio de 

Janeiro, também, provinha o abastecimento de produtos europeus no período colonial anterior 

à Abertura dos Portos (1808), e ainda a maior parte dos alimentos e dos insumos para as 

charqueadas, incluindo sal e escravos, além de metais, têxteis e quinquilharias diversas 

(FERNANDES, 1961: 46 – 47; OSÓRIO, 2007: 219). 

Domingos José Marques Fernandes, Sargento-mór que em 1804 vai à Portugal e 

apresenta ao Rei D. João VI sua “Descrição corográfica, política, civil e militar da Capitania 
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do Rio Grande de São Pedro do Sul” (FERNANDES, 1961), resume da seguinte maneira a 

situação do comércio marítimo de exportação e importação do Rio Grande de São Pedro: 

“A Capitania de que falamos exporta cada ano um milhar de arrobas de 

carne salgada, a que chamam xarque, para o Rio de Janeiro, Pernambuco e Baía: 

conseguintemente exporta mais de trezentos mil couros; cujo negócio é mais antigo 

que o da carne, que começou a ter extração haverá vinte anos. Pertence a este 

artigo o sebo, que andará por trinta mil arrobas; a graxa, que se extrai dos ossos 

dos bois e se recolhe em bexigas dos mesmos, [...] e se conduz para os mesmos 

portos [...]. Queijos grandes de cinco até dez arráteis (1 arrátel equivale a 429 

gramas), cada um, e em quantidade anual de vinte mil. 

Exporta outro gênero, que é o trigo. O mesmo trigo sai para o Rio de 

Janeiro ordinariamente em grão e para a Baía em farinha. Exporta mais, ..., de boi, 

peixe salgado e outros artigos de menor representação; e também dinheiro em 

metal e em letras [...]. 

[...] A importação tem por objeto: vinhos e águas ardentes de Portugal, 

chapéus e toda espécie de tecedura e ferragem, aço e ferro para obrar. Dos portos 

vizinhos da mesma América recebe escravos, algum açúcar, alguma água ardente 

de cana, por não ter ainda a que precisa; e outras espécies, que não merecem 

referir-se” (FERNANDES, 1961: 46 – 47). 

 

Conquanto seja a atividade charqueadora comumente identificada como um ícone das 

unidades produtivas rurais escravistas que vicejaram na economia colonial brasileira, foi 

através das embarcações e do escoamento pelo porto do Rio Grande que os produtos da 

pecuária sul-rio-grandense se integraram ao abastecimento do mercado interno no final do 

Período colonial
20

.  

Jean-Baptiste Debret, que se supõe tenha viajado pelo Rio Grande do Sul durante a 

década de 1820, registrou sua visão de uma estância de beneficiamento de charque e couro às 

margens do Canal do São Gonçalo (Figura 10). Observa-se na figura, da direita para esquerda, 

o curral, o local da matança, o canal de escoamento do sangue, as caldeiras para a graxa, os 

varais de salga da carne, os couros estendidos e, no trapiche, as mercadorias empilhadas para 

serem carregadas a bordo do Iate. 

                                                 
20Segundo Helen Osório (2007: 329), este papel de abastecedor do mercado interno na América portuguesa 

garantiu que em momentos de crise do comércio atlântico, na virada do século XVIII para o XIX, as exportações 

pelo porto do Rio Grande mantivessem um desempenho distintivo: “Por destinarem-se ao mercado interno 

colonial, resistiam melhor às condições internacionais adversas, o que vem demonstrar, mais uma vez, a 

relativa autonomia e dinamismo do mercado interno da América portuguesa” 
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Figura 10: Visão geral de uma estância de produção de charque e couros, registrada por Jean-Baptiste 

Debret em 1824 (DEBRET, 1978). 

 

Havia na atividade charqueadora uma boa dose de “marinhagem”. Isso tanto no que 

diz respeito às características do transporte e abastecimento das estâncias, como na 

composição da escravatura, onde aparece a figura do escravo marinheiro (GUTIERREZ, 

2001). Gabriel Berute (2006: 1000), estudando as características do tráfico negreiro para o 

Rio Grande de São Pedro no início do século, lista as atividades de 69 escravos especializados 

cuja ocupação fora declarada
21

 na listagem de “Sizas de Escravos: Rio Grande 1812 – 1822”. 

As principais ocupações declaradas foram: escravos campeiros (8,7 %), escravos 

charqueadores (8,7 %), escravos marinheiros (7,2 %), escravos alfaiates (5,8 %), escravos 

oficiais de sapateiro (5,8 %) e sapateiro (5,8 %). 

Conforme observa Helen Osório (2007: 189-190), estudando a inserção mercantil do 

Rio Grande do Sul na América colonial portuguesa entre 1737 e 1822, devido ao progresso da 

atividade charqueadora, o Rio Grande do Sul já se apresentava plenamente integrado às redes 

mercantis coloniais no início do século XIX: 

“Apesar de sua pequena população e de ter a maior parte de sua produção 

comercializável dirigida ao abastecimento do mercado interno colonial, a capitania 

do extremo sul tinha, no princípio do século XIX, um comércio mais avultado, 

movimentando somas muito superiores à da antiga capitania de São Paulo, cujo 

principal produto de exportação destinava-se ao comércio ultramarino. O Rio 

Grande constitui-se, portanto, em um exemplo de região de recente ocupação que 

rapidamente integrou-se a circuitos mercantis intercoloniais”. 

 

Outro aspecto importante, porém ainda sem a devida atenção da historiografia e da 

arqueologia regionais, diz respeito à participação do comércio ilícito no volume de transações 

                                                 
21 O autor observa que apenas uma parcela muito pequena dos escravos teve ocupação declarada, 69 de 1.326 

dos escravos listados. Além disso, 38 dos escravos com ocupação declarada pertenciam ao mesmo plantel 

(BERUTE, 2006: 99). 
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da Capitania. Com a entrega definitiva da Colônia do Sacramento, porto platino consagrado 

nos séculos XVII e XVIII como centro de contrabando da América meridional, Maria L. B. 

Queiroz (1987: 150 - 151) sugere que Rio Grande teria passado a centralizar também parte do 

comércio ilícito do sul da América portuguesa. Através do contrabando, o sistema de trocas 

centrado no porto da vila do Rio Grande articulava o mercado platino ao restante do país 

durante o período colonial.  

Assim, no período que se estende desde o surgimento das Charqueadas (1780) até a 

independência do Brasil (1822), a função de praça comercial para realização dos negócios 

lícitos e ilícitos da Campanha Gaúcha foi responsável pela concentração de uma emergente 

elite mercantil no porto da vila do Rio Grande, que ali se formara para o agenciamento de 

mercadorias e embarcações
22

. Auguste de Saint-Hilaire (1974: 65), que visitou a vila do Rio 

Grande em 1821, relata essa condição da vila:  

“[...] esta cidade é no momento o centro de considerável comércio da carne seca, de 

couros, sebo e trigo produzidos em grande zona da Capitania. Negociantes ricos os 

há em quantidade; o mobiliário das casas e a aparência dos homens demonstram 

em geral a abastança”. 

 

Dados analisados por Queiroz (1987: 156) nos dão conta que, em 1808, havia 40 

comerciantes estabelecidos na vila do Rio Grande, dos quais dezenove eram portugueses e os 

demais procedentes da Colônia do Sacramento, Viamão, Santa Catarina, Rio de Janeiro, um 

espanhol, um italiano e apenas um natural de Rio Grande. O comerciante inglês John Luccock 

(1975: 116-117) menciona, em 1809, a existência de uma casa comercial inglesa estabelecida 

na vila, e reconhece: “É aqui [...] que os principais negociantes residem ou têm seus agentes 

estabelecidos; de tal maneira que ela [Rio Grande] pode ser considerada como o maior 

mercado do Brasil meridional”. 

Dados do comércio marítimo de importação e exportação coligidos por Gonçalves 

Chaves, entre 1816 e 1822, demonstram, por sua vez, a diversificação das relações comerciais 

estabelecidas a partir do porto da vila do Rio Grande após a Abertura dos Portos (1808) 

(CHAVES, 1978: 134 – 174). Durante o período foram fechados contratos de exportação com 

os seguintes portos nacionais: Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, Laguna, 

                                                 
22 Helen Osório (2007: 260-275) observou que, diferentemente dos grandes proprietários de terra e gado, a elite 

de negociantes do Rio Grande do Sul mantinha fortunas compostas majoritariamente por bens comerciais 

(armazéns, estoques de mercadorias, lojas e barcos), prédios urbanos e dívidas ativas (letras de câmbio, contas 

correntes e créditos pessoais), e afirma: “[...] pode se identificar os negociantes como a elite econômica do Rio 

Grande de São Pedro e como grupo ocupacional diverso dos grandes proprietários de terra e gado”.  
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Espírito Santo, Maranhão e Campos. Os contratos de exportação com o estrangeiro foram 

estabelecidos para: Montevidéu, Buenos Aires, Colônia do Sacramento, Havana, Antuérpia, 

Boston, Nova York, Guernesey, Porto, Alexandria, Salém, Suriname, Caiena, Bristol, Boston, 

Marselha e Nantes. 

Os contratos de importação via cabotagem com os portos nacionais foram fechados 

com: Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, Santos, Paranaguá, São Sebastião, 

Parati, Ilha Grande, Campos, Espírito Santo, São Francisco do Sul, Cananéia, Iguape, 

Ubatuba, Laguna, Ilha da Boa Vista (sic) e Caravelas. Os contratos de importação com o 

estrangeiro, por sua vez, foram fechados com: Lisboa, Porto, Gibraltar, Cádiz, Filadélfia, 

Guernesey, Salém, Nova York, Boston, New Port, Montevidéu, Buenos Aires, Bristol, Rhode 

Island, Marselha, Hamburgo, Charleston, Nantes, Richmond, New Haven, Providence, Cabo 

Verde, Baltimore, Havana, Angola, Antuérpia e Leorne (sic). 

Há uma lógica fundamental no emprego das embarcações para o transporte marítimo, 

que aqui se torna importante para compreendermos o tipo de economia que passa a circular 

pelo porto do Rio Grande no início do século XIX. Se um navio viesse ao porto para carregar 

de charque para os EUA, por exemplo, este poderia chegar “em lastro”, ou carregado de 

outras mercadorias. Estas mercadorias poderiam ser despachadas no próprio porto do Rio 

Grande, consignadas por algum agente local, ou desembarcadas na tentativa de que fosse 

encontrado algum comprador. O que se chamava “tentar o mercado”. Chegar “em lastro”, por 

sua vez, significava que a embarcação estava sem carregamento de mercadorias, com os 

porões apenas preenchidos com peso-morto (pedras, areia, etc.) para estabilidade do navio 

(BLUNT, 1846). 

Nessa lógica do comércio marítimo, além da concentração no porto da vila dos 

“produtos da terra” para exportação, uma infinidade de quinquilharias, produtos ordinários de 

consumo e manufaturas, materiais construtivos e pedras de cantaria, além de passageiros, 

escravos e marinheiros davam entrada pelo porto do Rio Grande, na contrapartida que 

garantia a sustentabilidade do emprego das embarcações. 

O desenvolvimento da atividade mercantil-marítima nos emergentes núcleos urbanos 

da costa brasileira após a Abertura dos Portos (1808) aumentou a demanda por serviços 

portuários, diversificando as funções urbanas ligadas ao comércio e à manufatura artesanal 

(COSTA, 1987: XX). Assim é que, no momento da independência do Brasil (1822), o 

conjunto de prédios comerciais da vila compunha-se de 24 lojas de fazendas, 15 armazéns de 
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atacado, 3 boticas, 2 ferreiros, 2 tanoeiros, 2 ourives, 2 lojas de louça, 2 latoeiros e 1 

caldeireiro (CHAVES, 1978: 175). As construções residenciais, que após a ocupação 

espanhola alcançavam 131, somavam 346 em 1822, com uma população urbana de 

aproximadamente 2.000 almas (COPSTEIN, 1982: 67). 

A instalação da Alfândega (1804) e da Câmara Municipal (1811) reafirmou as funções 

de fiscalização e político-administrativa do único porto de mar da Capitania do Rio Grande 

São Pedro
23

. A função religiosa do núcleo urbano colonial, como centro das práticas religiosas 

e também da sociabilidade e da vida cultural, estava representada na vila do Rio Grande, onde 

havia três igrejas bem construídas: a Matriz São Pedro (1755), conjuminada a Capela São 

Francisco (1812), e a Igreja da Ordem Terceira do Carmo (1809). Entre 1813 e 1822, cerca de 

70% dos casamentos efetuados na freguesia do Rio Grande foi realizado na Matriz São Pedro 

(QUEIROZ, 1987: 154). 

Uma planta urbana de c.1816, assinada pelo Engenheiro João Vieira de Carvalho, 

nos fornece um panorama dos prédios de função religiosa, militar e pública existentes na vila 

nas primeiras décadas do século XIX (Prancha N° 7). São referenciadas na legenda a Igreja 

Matriz de São Pedro (1755) (A), a Igreja dos Terceiros de São Francisco (1812) (B) e a Igreja 

dos Terceiros do Carmo (1809) (C), o Quartel Principal e Prisão Militar (D), Hospital Militar 

(E), Armazém de Pólvora e petrechos de guerra (F), Quartel da Legião (G), Quartel de 

Batalhão(H) e Quartel do Regimento de Santa Catarina (I), Casa do Governador (J), Casa do 

(sic) (K), Casa da Comarca (L), Alfândega (M) Trapiche da Alfândega (N) e Cadeia 

Pública
24

. Há também a expressão de alguns particulares no contexto urbano: as Chácaras 

(nova e velha) de Francisco Marques Lisboa (O) e os Trapiches de José Carlos (P) e de 

Joaquim Muniz (Q) (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Como afirma Emília Viotti da Costa (1987: 198), estudando a urbanização no período colonial no Brasil, os 

portos constituíam o lugar ideal para a arrecadação de impostos e o exercício da fiscalização. 
24 Não foi possível identificar a Cadeia Pública na cópia consultada. 
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A conformação geral da vila continua tendo uma componente urbana (quarteirões, 

terrenos e arruamento) a oeste da Igreja Matriz, remanescente da ocupação setecentista. 

Todavia, o núcleo da ocupação apresenta sensível deslocamento em direção à zona do porto e 

ao sul da península. Auguste de Saint-Hilaire (1974: 64 - 65), que esteve em Rio Grande no 

ano de 1820, nos oferece uma boa descrição da cidade no princípio do século, que pode ser 

acompanhada no documento reproduzido na Prancha N° 7: 

"A cidade estende-se paralelamente ao canal, conseqüentemente de leste a 

oeste, e compõe-se de seis ruas muito desiguais atravessadas por outras 

excessivamente estreitas, chamadas becos. A mais comprida, denominada Rua da 

Praia, fica à margem do canal. [...] A Rua da Praia é larga, porém não 

perfeitamente reta. Dotada de belas casas cobertas de telhas, construídas com 

tijolos, todas possuindo sacadas, várias com um andar e com balcões de ferro. É 

nessa rua que se vêm quase todas as lojas e a maioria das vendas, umas e outras 

bem sortidas. [...] A [rua] que vem em seguida é um pouco menor e as outras vão 

decrescendo em tamanho à proporção que se distanciam da primeira [da Rua da 

Praia] [...]”.  

“No resto da cidade não se contam mais de seis ou oito casas assobradadas e 

as quatro últimas ruas compõem-se quase unicamente de miseráveis choupanas de 

telhado muito alto, porém mal conservadas, pequenas, de paredes de enchimento, 

servindo de moradia à população pobre, operários e pescadores”. 

“[...] À metade da Rua da Praia deixou-se uma área, de cerca de 600 passos, 

sem construções na linha de casas mais próxima ao lago, formando uma praça 

alongada, onde vegeta uma grama fina e que poderia ser muito bonita se ali fossem 

plantadas algumas árvores. Um belo cais [Trapiche da alfândega] fica à 

extremidade da praça referida, constituindo um 'hangar' de 16 passos por 20, 

coberto de telhas. As mercadorias são descarregadas por meio de um guindaste e o 
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Figura 11: Planta de c.1816 (Prancha Nº 7) com a identificação dos elementos mencionados no texto. 
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acesso ao hangar se faz por uma ponte de madeira de 70 pés de comprimento entre 

pilares e guarnecida de parapeitos dotados de bancos”. 

 

Efetivamente, a própria constituição da Rua da Praia denota a atenção que a orla passa 

a ter no princípio do século XIX. Recuando na observação da cartografia estudada, o croqui 

cartográfico de Francisco Ferreira de Souza (Prancha Nº 6) apresenta em c.1777 uma vila que 

se estendia ao longo da Rua Direita, com desenvolvimento para o oeste da Igreja Matriz São 

Pedro e orientação das casas para o interior da península
25

. A ocupação era ainda escassa na 

orla entre a Igreja Matriz São Pedro e o Forte de Jesus, Maria e José, onde posteriormente se 

desenvolveu  o cais da cidade, com apenas a representação de algumas casas, o quartel dos 

índios, o trapiche e pequenas embarcações em sua volta. 

Os desenvolvimentos nas funcionalidades urbanas junto a Rua da Praia, portanto, 

demonstram a crescente valorização da circulação mercantil-marítima na vila, alcançada no 

período que se estendeu desde o final do século XVIII até as primeiras décadas do século 

XIX. Ainda que a legenda da Planta urbana de c.1816 (Prancha N° 7) demonstre a 

expressividade da herança militar na vila, pode-se concordar com Raphael Copstein (1982: 

59) quando, ao analisar este documento, afirma que são os reflexos da atividade comercial 

que se lê na expansão urbana do período. 

Neste momento, pela análise dos documentos consultados, o crescimento da vila já 

estava restrito por três elementos naturais: as dunas móveis a Sudoeste, os banhados a Leste e 

a Sul, e a Lagoa dos Patos ao norte
26

. De fato, o crescimento urbano de Rio Grande durante 

todo o século XIX seria marcado pelo constante esforço para a superação destas limitações, 

com construção de praças, aterros e dragagens para satisfazerem as necessidades da 

urbanidade na península. 

A vila, que no século XVIII estendia-se em sua maior parte a Oeste da Igreja Matriz 

de São Pedro, avança então pouco a pouco para leste à medida que a cidade setecentista era 

soterrada sob dunas móveis de areia. Jean Baptiste Debret registrou um perfil da cidade vista 

                                                 
25 Quanto à orientação das casas para o interior da península faz-se necessária uma observação. O estudo da 

paisagem regional tem mostrado que, por tratar-se de uma região baixa, sem expressivos desníveis topográficos, 

existem múltiplos e complexos pontos de vista possíveis. No caso particular do espaço urbano-portuário, antes 

da urbanização intensiva da península, é possível que a orientação para o sul atendesse tanto à espacialidade do 

Prata quanto à vista da barra e canal que se fazia possível daquela posição. 
26 Nesse sentido, Saint-Hilaire (1974: 65) menciona que não há “Nada mais triste que a posição de Rio Grande 

visto como de todos os lados só se divisam areais, pântanos e água e em todos os arredores não há nada capaz 

de alegrar a vista, uma árvore sequer”. 
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a partir do canal, onde figura a situação das dunas em relação à cidade no ano de 1824 

(BARRETO, 1976: 420) (Prancha Nº 13). 

O charqueador e estancieiro Sr. Antônio José Gonçalves Chaves, em suas “Memórias 

Economo-políticas” (CHAVES, 1978: 176), expõe certas conseqüências deste problema. 

Segundo as contas apresentadas pelo autor, 45 casas foram abandonadas nesta zona da vila 

entre 1811 e 1816: 

“[...] Resulta que em 11 anos cresceram no Rio Grande 77 casas [...]. Não se pense 

que no Rio Grande se tem aumentado somente essas 77 casas, pois os prédios neste 

período quase têm duplicado, e em valor e magnificência os prédios que se têm 

levantado nestes 11 anos excedem aos que existiam até então. 

As areias [...] fazem continuamente uma terrível invasão em toda a parte da vila 

situada da igreja para oeste e têm submergido ruas inteiras. [...] 27 propriedades 

que em 1811 pagaram décima [...] já em 1816 não existiam, por terem sido 

submergidas pelas areias. Todas estas casas eram situadas nas ruas Direita e da 

Praia, desde a igreja para oeste: nesta parte havia, em 1811, 74 casas habitáveis, a 

que se impôs décima, e 18 a abandonarem-se e abandonadas, por estarem já 

cavalgadas pelas areias”. 

 

Outro documento cartográfico consultado, a “Planta da Vila de Rio Grande do São 

Pedro do Sul” (Prancha n° 8), levantada em 1829 por ordem da Câmara Municipal, traz 

representado em linhas espessas cada quarteirão edificado e/ou cercado e, em linhas delgadas, 

os terrenos devolutos e “em termos de serem edificados” na vila. Figuram também os 

arruamentos e limites naturais da urbanidade no período.  

Na conformação geral, quando comparada a Planta c.1816 (Prancha Nº 7), a Planta 

de 1829 retrata a perda de terreno urbano para as dunas volantes a Oeste e as melhorias 

executadas no porto da vila. Cerca de 150 metros do limite Oeste da Rua da Praia foram 

perdidos, além de grande número de terrenos construídos naquela parte da vila, inclusive em 

frente à Igreja Matriz, que aparece praticamente tomada pelas areias na aquarela de J. B. 

Debret (1824) (Prancha Nº 13).  

A crescente importância marítimo-comercial da vila, materializada no avanço sobre a 

costa da Lagoa a partir da Rua da Praia, e já esboçada na Planta de c.1816, é reforçada nas 

décadas seguintes pela execução de dragagens no canal de navegação e aterros das margens 

em frente à orla. Uma sociedade de acionistas, dirigida pela casa Carrol Forbes & Cia., 

financiou em 1823 a vinda de máquinas a vapor para a dragagem do canal em frente ao porto, 

que permitiu o acesso a navios de 200 toneladas ou mais (ISABELLE, 1983: 78). 
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Sedimentos retirados da dragagem e restos do Forte Jesus Maria e José teriam sido 

utilizados no aterro da margem em frente a Rua da Praia, resultando na criação de novas 

quadras e na retificação da orla para a construção do primeiro cais acostável do Porto do Rio 

Grande, na Rua Nova das Flores (COPSTEIN, 1982: 60) (Pranchas Nº 13 e Nº 15). 

Pelo estudo da Planta urbana de 1829 observa-se que o cais foi construído com uma 

extensão aproximada de 300 metros, entre o antigo Trapiche de João Carlos, doravante 

denominado de Trapiche da Catraia, e o Trapiche de Joaquim Muniz. A linha de costa, em 

relação à Planta de c.1816, avançou cerca de 90 metros a partir da Rua da Praia sobre as 

margens da Lagoa à beira do canal de navegação. Aterros também foram feitos na 

extremidade leste da orla, onde aparece construído o Trapiche do Cunha (Prancha Nº 7, Nº8, 

Nº 13 e Nº 15). 

A baixa profundidade do canal de navegação em frente à vila, o “Canal da Barca”, 

causava grandes inconvenientes ao desenvolvimento da praça comercial do Rio Grande, 

restringindo o acesso das embarcações maiores. Embarcações de maior capacidade de carga e, 

principalmente os navios mercantes de longo-curso em demanda a praça comercial da Vila do 

Rio Grande, deveriam aliviar a carga
27

 em São José do Norte, por onde passa o canal natural 

de navegação, arcando com as despesas da baldeação e transporte para Rio Grande. 

Por conta dessa situação, em São José do Norte passou a funcionar uma Mesa de 

Rendas (ou Mesa Fiscal), criada como filial da alfândega do Rio Grande pela Provisão do 

Tesouro de 3 de outubro de 1829, onde as embarcações poderiam dar entrada com seus 

manifestos de carga
28

 antes de se dirigirem para a praça comercial do Rio Grande 

(PIMENTEL, 1944: 353 - 358). 

A comparação dos documentos cartográficos de c.1816 e 1829 indica também que 

aterros foram realizados junto à extremidade oeste da orla portuária, restando um trecho de 

250 metros de frente à Rua da Praia até o trapiche da Alfândega, ora denominado como Praça 

da Alfândega. Para leste, ao longo da orla, encontramos representado o trapiche da Alfândega, 

o Arsenal de Marinha, o Beco e Trapiche da Catraia, o qual substitui o trapiche de João Carlos 

mencionado na Planta de c. 1816 (Pranchas Nº 7 e Nº 8). 

                                                 
27 Aliviar a carga tem o mesmo sentido de descarregar. A manobra era feita para que os navios ficassem mais 

leves e com isso demandavam menor profundidade para navegar, permitindo que se aproximassem do cais da 

cidade do Rio Grande.   
28 O manifesto de carga era o documento que trazia a descrição das mercadorias transportadas pela embarcação, 

quantidade, tipo, porto de origem e destino onde seria comercializada. Em 1849 seria criada a Alfândega de São 

José do Norte, mas que foi extinta em 30 de abril de 1858, em favor da manutenção do controle fiscal na cidade 

do Rio Grande (PIMENTEL, 1944: 353 - 358). 
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Nesta época, as principais obras públicas eram realizadas a custa dos negociantes da 

vila, o que demonstra o dinamismo deste grupo no meio urbano citadino. É o que menciona 

Arsène Isabelle (1983: 78), viajante naturalista que esteve na vila em 1834: 

“O que mais contribui para a prosperidade de S. Pedro é o espírito de 

associação de seus negociantes, os quais empregam grande parte das fortunas em 

empresas de utilidade pública, tentando atrair o comércio estrangeiro, assim como 

modificar, por obras importantes, os graves inconvenientes de uma situação tão 

desagradável quanto pouco cômoda que apresenta sua cidade. [...] Construiu-se 

uma alfândega espaçosa; foi feito o cais; um teatro acaba de ser levantado; o Paço 

do Conselho está em construção e tudo isso a custa dos negociantes da cidade”. 

  

 Outro documento cartográfico, de autoria do Marechal de Campo Francisco José de 

Souza Soares D’Andréa, registra minuciosamente as construções e terrenos demarcados à 

época em que Rio Grande foi elevada à categoria de cidade
29

 (Prancha Nº 9). Produzida 

provavelmente sobre a Planta já existente de 1829, o documento estabelece diretrizes para a 

retificação dos arruamentos, becos e vielas constituídos pela ocupação do espaço urbano 

desde o século XVIII.  

Foram registrados, também, os projetos de novos logradouros
30

 urbanos. De Oeste 

para leste: “Terreno destinado para o Hospital” e “Praça do Hospital”, em parte do terreno 

onde se encontra atualmente a Praça Tamandaré (1865), “Banca do Peixe”, “Praça 

Municipal”, “Terreno destinado para os Edifícios Municipais” e “Praça do Mercado”. Com 

exceção da “Praça Municipal”, nenhum dos outros terrenos teve a destinação mencionada no 

documento, nem a retificação das ruas foi completamente implementada, principalmente nas 

imediações do centro antigo, compreendido entre as Ruas da Praia (atual Marechal Floriano) e 

Direita (atual General Bacelar). Um grandioso projeto de retificação do cais em toda a 

extensão da orla da cidade é apresentado na Planta, mas que também não foi concretizado. 

A conformação geral do núcleo urbano não aparece substancialmente modificada 

quando comparada à Planta de 1829. Na orla, entretanto, o Cais da Rua Nova das Flores, 

construído com aterros em 1823 e mencionado no documento cartográfico de 1829, 

desaparece, dando lugar ao cais da “Rua Nova da Boa Vista”. Um novo alinhamento do cais 

foi executado, projetando em cerca de 25 metros o antigo cais na sua extremidade Oeste, 

acompanhando a nova extensão do Trapiche da Alfândega (Prancha Nº 15). 

                                                 
29 Rio Grande foi elevado à categoria de cidade em 27/06/1835. 
30 Logradouro: termo que designa qualquer espaço público reconhecido pela administração de um município, 

como avenidas, ruas, praças, jardins, parques, etc. 
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Pelos documentos consultados não fica claro quando exatamente foi alterado o 

logradouro do cais. Entretanto, obras de dragagem e aprofundamento do Canal da Barca 

executadas em 1833 (COPSTEIN, 1982: 63), e a edificação do novo prédio da Alfândega, 

concluída c.1832 (PIMENTEL, 1944: 356), podem estar relacionadas à construção do novo 

cais que figura na Planta de 1835. 

A construção de um novo edifício para Alfândega já era uma aspiração dos 

comerciantes locais desde a década de 1820, que se cotizaram e requisitaram ao governo a 

direção das obras. Mesmo com a iniciativa e recursos oferecidos pela elite comercial da 

cidade, a construção só foi levada a efeito dez anos mais tarde
31

. Anteriormente situado na 

Rua da Praia, com frente para a Praça Municipal (referenciado na Planta de c.1816), o novo 

estabelecimento alfandegário é então construído junto ao seu trapiche, que por sua vez fora 

estendido mais cerca de 35 metros sobre a margem da Lagoa (Prancha Nº 15). 

Esta nova sede da Alfândega sofreria várias reformas ao longo do século XIX, 

ampliando sua construção (Figura 12). O alinhamento do Cais da Boa Vista e a localização do 

prédio da Alfândega seriam mantidos então pelos próximos 40 anos, até a década de 1870, 

quando reformas de grande monta na face urbano-portuária redefinem a paisagem na orla da 

Lagoa. 

Neste período, a realização de dragagens e aterros na orla portuária da cidade, tentando 

melhorar a situação do Canal da Barca, provocaram um avanço na linha de costa de 

aproximadamente 100 metros a partir da Rua da Praia em direção à Lagoa, mudando pelo 

menos duas vezes de nome o logradouro onde se formou o cais: Rua Nova das Flores em 

1823 e Cais da Boa Vista em 1832-33 (Prancha Nº 15). 

 

                                                 
31 Ver “Subsídios para o histórico da criação, instalação e administração da Alfândega do Rio Grande, no 

período de 1803 a 1940”, organizados pelo Inspetor José Luiz Bragança de Azevedo, com a colaboração do Eng° 

Lauro M. Prates, publicado em Pimentel (1944: 351 – 391). 
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No ínterim que se estende desde a década de 1830 até a década 1850, a cidade viria a 

receber outros incrementos na sua urbanidade, como a construção do Teatro Sete de Setembro 

(1832), da Santa Casa de Misericórdia (1835), do edifício da Praça do Comércio e dos 

Correios (1844), da Bibliotheca Rio-grandense (1846) e do Mercado Público (1848). No 

período que coincide com a participação brasileira da Guerra do Paraguai (1864-69), 

entretanto, iniciariam outras importantes transformações na urbanidade da península, que 

acompanharam o crescimento populacional e a diversificação nas perspectivas econômicas da 

região. 

A zona portuária foi substancialmente modernizada, com a construção do cais de 

pedra que aparelhou e “aformoseou” a orla da cidade. Segundo informações publicadas em 

Pimentel (1944: 341), o cais de pedra que delineou a face urbano-portuária da cidade no final 

do século XIX, até as primeiras décadas do século XX, foi construído em três etapas, entre os 

anos de 1869 e 1878 (Figura 13 e Prancha Nº 15). 

A primeira seção levantada foi o cais da Alfândega com 93 metros de extensão. Em 

seguida, o Governo Provincial ordena a construção, por conta da municipalidade, do cais da 

Rua Riachuelo, com 512 metros de extensão desde a Alfândega até Rua Almirante Barroso a 

Leste. Na seqüência, outro trecho estendeu o cais 200 metros para oeste, desde a Rua dos 

Andradas, junto a Alfândega, até a Rua General Neto, então denominado “logradouro 

público”. 

Figura 12: Prédio da Alfândega do Rio Grande no século XIX. 

Trata-se do segundo edifício construído em c.1832, com as 

reformas e ampliações que recebeu nas décadas seguintes 

(FONTANA, 1912). 
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Ainda que a Abertura dos Portos em 1808 tenha fornecido as condições econômicas e 

políticas necessárias para a liberação do comércio marítimo brasileiro, não houve, entretanto, 

estímulo oficial para o aparelhamento da estrutura portuária do país (NAGAMINI, 1994: 148-

150). Como visto anteriormente, as principais benfeitorias no aparelho portuário da cidade 

durante a primeira metade do século XIX foram fruto da ação material da sua elite mercantil, 

tentando atrair o comércio estrangeiro. 

Em 1854, aparece nos Relatórios da Câmara Municipal da cidade do Rio Grande o 

interesse da municipalidade na construção de um cais de pedra: “Este será o primeiro passo 

para aformoseamento e importância da primeira cidade comercial da província, e os 

esforços dos seus habitantes, bem como a valiosa coadjuvação dos proprietários da Rua da 

Boa Vista, concluirão de certo essa obra gigantesca”. 

Somente em 1869, entretanto, com o Decreto Imperial N° 1.746, estabelecem-se 

condições oficiais para a modernização das instalações portuárias brasileiras, autorizando o 

governo a contratar a construção de docas e armazéns para carga, descarga, guarda e 

conservação das mercadorias de importação e exportação nos diferentes portos do Império
32

. 

Em função desta modernização no cais, a antiga estrutura de atracação construída por 

meio de “estacadas”, uma solução construtiva formada com estacas atadas e preenchida com 

aterros (Figura 14), foi substituída por um portentoso cais de pedra, que além de funcional 

                                                 
32

 O decreto pode ser acessado na íntegra em: 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leis1869/leis1869_101.pdf (consulta 

em: 25/12/09). 

Figura 13: Imagem de satélite com a indicação da extensão e das etapas de 

construção do cais de pedra na Rua Riachuelo entre 1869 e 1878 (Fonte: adaptado 

de Google Earth, 2009). 
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também embelezou a orla da cidade (Figura 15). O nome do cais comercial já havia sido 

mudado em 1865, de Cais da Rua da Boa Vista para Cais da Rua Riachuelo, quando diversos 

logradouros da cidade tiveram seus nomes alterados em função da participação brasileira na 

Guerra do Paraguai (1864 – 1869) (TORRES, 2009). 

 

 

 

Figura 14: Rua do Cais da Boa Vista em 1865, onde pode-se ver a construção das “estacadas” no cais 

de atracação (Fonte: Acervo digital LEPAN/FURG. Original na Bibliotheca Rio-grandense). 

Figura 15: Cais de pedra construído na década de 1870, na altura da doca do Mercado Público. Vê-se 

ao fundo o novo prédio da Alfândega, também construído naquela década (Fonte: FONTANA, 1912). 
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Outro indicador significativo da modernização da orla portuária da cidade foi a 

construção foi a construção do novo prédio da Alfândega, entre 1875 e 1879, no mesmo 

terreno onde estava o prédio anterior e mais o terreno contíguo onde se encontrava o Arsenal 

da Marinha (PIMENTEL, 1944: 358). O prédio, que ocupa todo o quarteirão, possui uma 

frontaria para o porto, onde figura sua torre de observação característica, e outra para a Rua 

Marechal Floriano (antiga Rua da Praia) (Figura 16). 

 

 

 

 

 Neste período, enquanto a municipalidade e os comerciantes sediados junto a orla do 

porto investiam no aparelhamento e embelezamento da orla portuária, a cidade se expandia 

seus limites para Oeste e para Sul da península. Desde pelo menos 1829, a urbanidade na 

península estava limitada por uma linha precária de fortificações à Sudoeste, denominada 

como as “Trincheiras”
33

 (Figuras 17 e 18).  

 

                                                 
33 A existência desta linha de fortificação nos limites da cidade é menciona no Artigo 1º do Código de Posturas 

Policiais de 1829 (Posturas Policiais [...] In: LOPES NETO, 1912: 109): “Os prédios urbanos são todos os que 

ficam situados dentro da linha de fortificação, que na extremidade ocidental da Vila principia juntos aos 

Moinhos de vento, e acaba na Mangueira”. 

Figura 16: Perspectiva do cais de pedra da Rua Riachuelo e a torre da 

Alfândega no início do século XX (Fonte: Acervo digital LEPAN/FURG. 

Original na Bibliotheca Rio-grandense). 
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Figura 17: Mapa da península com a situação do centro urbano por volta da década de 1830. Os 

terrenos construídos estão desenhados em laranja e a linha de fortificação, que demarcou a urbanidade 

na península até 1878, em vermelho (Fonte: mapa montado a partir das fontes cartográficas 

consultadas para o período). 

Figura 18: Mapa da península com a situação do centro urbano por volta da década de 1870 (Fonte: 

mapa montado a partir das fontes cartográficas consultadas para o período). 
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Um levantamento requisitado pela Câmara Municipal, em 1871, retrata as novas 

perspectivas da cidade diante da pressão urbana fomentada pelo crescimento industrial, o 

aumento na oferta de empregos e a necessidade de terrenos baratos para a construção de 

habitações populares (COPSTEIN, 1982: 65) (Prancha Nº 10). Trata-se do primeiro projeto de 

expansão da cidade além das trincheiras, com a demarcação de arruamentos e quarteirões para 

aquilo que viria a ser a “Cidade Nova”. 

Os dois caminhos antigos de acesso à cidade estão representados na Planta. Ambos, 

com a identificação de “Estrada actual”, acompanham a orla da península, ao Norte pela 

margem da Lagoa dos Patos, e ao Sul pela orla do saco da Mangueira, acessando a cidade 

pelos flancos das Trincheiras. Na extremidade Norte daquela linha fortificada, figura um 

elemento identificado como “Matad°”, possivelmente matadouro velho, que se sobrepõe ao 

terreno dos moinhos, identificado na Planta de c. 1816 (Prancha Nº 7) (Figura 18). 

Figura também na Planta de 1871 a demarcação dos “Terrenos destinados para a 

empreza das águas potáveis [...]”, como um primeiro projeto para a futura localização da 

Companhia Hidráulica
34

. Na extremidade Oeste do terreno compreendido pela Planta, 

encontra-se delineada proposta de um novo limita da urbanidade, como “Linha ideal das 

trincheiras e divisa do logradouro público”.  

As áreas pantanosas que margeiam o Saco da Mangueira aparecem reservadas como 

“Terrenos de particulares”, os quais, em parte, seriam utilizados para a edificação do 

complexo da fábrica de tecidos Rheingantz na década de 1880, marco da industrialização da 

cidade e pólo dinamizador da urbanidade à Oeste da península.  

Por volta da década de 1870, inicia-se um novo momento na narrativa do espaço 

urbano-portuário da cidade. A modernização do cais (1869/78), a industrialização precoce 

(1874), a estruturação do sistema de transportes urbano e ferroviário (1884), a iluminação a 

gaz (1874), o telégrafo submarino (1874), a captação e distribuição de água com a construção 

da Hidráulica (1878), o calçamento das ruas principais (1870/80), o novo matadouro (1873), o 

paisagismo das praças (1870/80), entre outros incrementos, redimensionaram o espaço na 

península, confirmando a pujança econômica iniciada no período do comércio de exportação e 

importação.  

                                                 
34 Em Pimentel (1944: 64 e 65): “Data do ano de 1870 o contrato da Província com Higino Corrêa Durão & 

João Frick para o estabelecimento da primeira captação e rede de distribuição de água, fundando-se então, a 

Companhia Hidráulica Rio Grandense, que inaugurou o seu serviço 8 anos depois.” 
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Na figura 19 e na Prancha Nº 11 pode-se visualizar os resultados das transformações 

em curso no espaço urbano da cidade a partir da década de 1870.  

 

 

2.2 – O contato com o circuito atlântico da navegação mercantil: 

O comércio marítimo pelos portos nacionais se ampliou a partir da primeira metade do 

século XIX, fomentado pela integração gradual do Brasil nas redes internacionais de comércio 

(COSTA, 1987: XX). O avanço da produção industrial nos países europeus, notadamente 

Inglaterra, França e Alemanha, e nos Estados Unidos, passou a exercer enorme pressão sobre 

as fontes mundiais de matéria-prima, alimentos e especialidades de consumo, articulando as 

nações em redes transatlânticas de produção e consumo mediadas pela atividade mercantil-

marítima oitocentista (SCHMIDT, 1927: 147 – 148). 

A melhoria no sistema de transportes também influenciou a integração comercial 

internacional. A aplicação do vapor à propulsão dos navios (1807), a utilização do ferro e 

posteriormente do aço na construção dos cascos (1822 – 1850), a aplicação do hélice (1843) e 

Figura 19: Mapa da península com a situação do centro urbano após a década de 1870, onde consta a 

expansão da cidade além das Trincheiras (Fonte: mapa montado a partir das fontes cartográficas 

consultadas para o período). 
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o emprego da eletricidade a bordo (1870-80), entre outros incrementos, impulsionaram a 

navegação mundial, ao passo em que as redes ferroviárias aumentavam progressivamente sua 

cobertura nas regiões desenvolvidas do globo, desde a inauguração deste tipo de transporte 

em 1830 na Inglaterra (CAMINHA, 1980: 221-222; SCHMIDT, 1927: 152). 

O estudo dos tipos de barcos, suas tripulações e as nacionalidades das embarcações 

que aqui circularam no século XIX nos fornece um interessante olhar acerca da presença do 

circuito atlântico oitocentista no porto do Rio Grande. Informações estatísticas sobre a 

movimentação de embarcações entre 1847 e 1940, publicados em Pimentel (1944: 345 – 346), 

apresentam uma média de 577 embarcações entradas por ano através do porto do Rio Grande 

naquele período (Prancha Nº 14). 

Particularmente no ano de 1855, segundo dados produzidos pela Capitania dos Portos 

do Rio Grande e publicados no “Quadro geográfico e estatístico da Província de São Pedro 

do Rio Grande do Sul” (CAMARGO, 1868: Anexos), deu entrada à barra um total de 474 

embarcações mercantes, de 16 nacionalidades distintas, totalizando 5.813 tripulantes
35

. 

Um olhar sobre a composição destas embarcações entradas por nacionalidade nos 

indica que havia, em 1855, uma predominância de embarcações nacionais no movimento de 

longo-curso pelo porto do Rio Grande, assim como uma participação diversificada de 

embarcações européias, norte-americanas e platinas nas redes mercantis do Rio Grande do Sul 

(Figura 20).   

                                                 
35 Sendo que destas 474 embarcações, 282 entraram e saíram mais de uma vez. O número de 5.813 tripulantes, 

pelo que se pôde inferir do “Mapa das embarcações mercantes nacionais e estrangeiras entradas e saídas da 

barra” (1855) (CAMARGO, 1868: Anexos), refere-se ao total de tripulantes entrados ao longo daquele ano, 

incluindo os que entraram mais de uma vez. 
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Desse total de 474 embarcações entradas no ano de 1855, 12 eram Barcas movidas a 

vapor, todas brasileiras, contra 462 navios movidos a vela, nacionais e estrangeiros (Figura 

21). 

 

A cabotagem e o comércio marítimo do Brasil, neste período, eram controlados pela 

capital do Império. No exercício de 1854-55, o porto do Rio de Janeiro foi responsável por 

64% do movimento da cabotagem pelo porto do Rio Grande (CAMARGO, 1868: 117), sendo 

o restante transacionado por embarcações provenientes da Bahia, Pernambuco e Santa 

Figura 20: Gráfico das embarcações mercantes de longo-curso entradas por 

nacionalidade pelo porto do Rio Grande no ano de 1855 (Fonte: elaborado a partir de 

CAMARGO, 1868: Anexos). 

Figura 21: Gráfico das embarcações de longo-curso entradas pelo 

porto do Rio Grande por tipo de navio no ano de exercício 1854-55 

(Fonte: elaborado a partir de CAMARGO, 1868: 117). 
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Catarina, e uma pequena parte por embarcações de Alagoas, Paraná e Rio Grande do Norte 

(Figura 22). 

 

 

 

No que se refere à mão-de-obra do circuito atlântico brasileiro, considerando-se os 

dados de toda movimentação realizada em 1855, incluindo entradas e saídas, encontramos um 

contingente de 10.903 tripulantes circulando pelo porto a bordo de 903 embarcações 

mercantes, somando-se as entradas e saídas ao longo do ano
36

. Pouco menos da metade da 

tripulação era estrangeira (48%) e a tripulação nacional (52%) compunha-se majoritariamente 

de escravos (34%), com o restante de trabalhadores livres (18%) (Figura 23). Estes dados, por 

sua vez, nos chamam a atenção para a presença do escravo marinheiro na sociedade brasileira 

do Império. 

Considerando a composição das tripulações e das nacionalidades das embarcações 

entradas pela barra em 1855, percebe-se também a presença de tripulantes estrangeiros 

atuando nas embarcações nacionais. Como por exemplo, dos 406 tripulantes que deram 

entrada a bordo das 12 Barcas a vapor brasileiras naquele ano, 103 tripulantes eram nacionais 

livres, 92 nacionais escravos e 211 estrangeiros. Assim, também, nas 11 Sumacas nacionais, 

que totalizaram 75 tripulantes, vieram a bordo 16 tripulantes nacionais livres, 36 nacionais 

escravos e 23 estrangeiros. 

                                                 
36 Sendo que destas 903 embarcações, 552 entraram e saíram mais de uma vez. O valor de 10.903 tripulantes, 

entretanto, representa o montante total de tripulantes que circulou pelo porto naquele ano, incluindo os que 

entraram, os que saíram e os que entraram e saíram mais de uma vez. 

Figura 22: Gráfico das embarcações nacionais da cabotagem entradas pelo porto do Rio Grande no ano 

de exercício 1854-55 (Fonte: elaborado a partir de CAMARGO, 1868: 117). 
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O cruzamento dos dados de tonelagem
37

 e tripulação
38

 por tipo de embarcação 

evidenciou que as embarcações a vapor entradas no porto, em 1855, possuíam, em média, 

aproximadamente o dobro ou mais toneladas que os navios a vela, e era necessário mais que o 

dobro de tripulantes em média nos navios movidas a vapor que em qualquer dos outros tipos 

de navios a vela (Figura 24). Ou seja, as embarcações a vapor eram maiores e traziam a bordo 

tripulações também maiores que os outros tipos de navio a vela. 

Não obstante, no aspecto qualitativo e sócio-técnico, o trânsito de embarcações a 

vapor pelo porto significava também a presença de uma tripulação diferenciada. De acordo 

com o “Manual Elementar e Prático sobre Máquinas de Vapor Marítimas Antigas e 

Modernas” (FERREIRA, 1894: 32), no final do século XIX as embarcações a vapor possuíam 

“[...] todos os aperfeiçoamentos até hoje [então] conhecidos, e o navio tem aparelhos 

hidráulicos para diferentes serviços; refrigerantes, e dínamos para a produção da 

eletricidade com a qual o navio é todo iluminado”. 

                                                 
37 Tonelagem é a capacidade carga da embarcação mercante. É medida em volume dos espaços existentes na a 

embarcação, avaliada em toneladas (1.000kg) que pode conter o navio. 
38 Neste trabalho são denominados tripulantes os profissionais embarcados, oficiais e marinheiros envolvidos no 

funcionamento da embarcação. Diferem-se, portanto, dos demais passageiros. 

Figura 23: Gráfico da composição total de tripulantes entrados e saídos pelo porto do Rio 

Grande no ano de 1855 (Fonte: a partir de CAMARGO, 1868: Anexos). 
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Para a operação e manutenção do maquinário a bordo de um navio a vapor, segundo 

aquele manual, fazia-se necessária a utilização de diversos profissionais qualificados e de 

apoio, como o engenheiro-chefe, engenheiros de turno, engenheiros para os aparelhos de 

refrigeração, para os trabalhos de doca e para as máquinas elétricas, paioleiros, lubrificadores, 

fogueiros chefes, outros pra serviços ordinários e chegadores de carvão, entre outros
39

. 

Assim, a incorporação tecnológica a bordo das máquinas a vapor exigiu, no século 

XIX, um novo perfil de tripulante, com conhecimentos e habilidades diversas daquelas 

tradicionais do mar. Como afirma Caminha (1980: 225), com a introdução do vapor a “[...] 

importância dos antigos lobos do mar, para os quais a arte do marinheiro não tinha 

segredos, tendeu a diminuir no meio da multidão de especialistas chamados a desempenhar 

as mais diversas funções a bordo”. 

Na década de 1870, entretanto, a presença de embarcações a vela no porto do Rio 

Grande ainda superava a de embarcações movidas a vapor. Informações do Comando da 

Praticagem da Barra do Rio Grande do Sul para os anos de 1873 e 1882
40

 (BICALHO et al. 

1884: 22 – 23) demonstram que o movimento médio anual de embarcações movidas a vela 

                                                 
39 “Paioleiros”: profissionais responsáveis pela manutenção do paiol, onde se guarda os materiais necessários ao 

funcionamento do navio. “Fogueiros’: mantinham o fogo que aqueciam as caldeiras para produção de vapor. 

“Chegadores de carvão”: organizavam a disposição do carvão mineral, ou outro combustível, dentro da fornalha 

que aquecia as caldeiras. 
40 Os dados publicados cobrem efetivamente até 30 de junho de 1883, cuja movimentação não foi computada, 

por não compreender o movimento completo de um ano. 

Figura 24: Gráfico com as médias de tonelagem e tripulação por tipo de navio 

entrado pelo porto no ano de 1855 (Fonte: a partir de CAMARGO, 1868: Anexos).  
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superou em cerca de três vezes e meia o de embarcações movidas a vapor no período, como 

podemos perceber pelo gráfico abaixo (Figura 25). 

 

Interessante observar que a predominância de veleiros na frota
41

, que transitou pelo 

porto entre 1873 e 1882, foi devida a presença majoritária de veleiros estrangeiros (Figura 

26). A frota nacional, por sua vez, apresentou um maior equilíbrio no que diz respeito à 

composição de embarcações a vela e a vapor operando pelo porto do Rio Grande, enquanto a 

frota de vapores estrangeiros apresentou-se muito pouco expressiva naquele período. 

 

 

 

                                                 
41 O termo “frota” neste trabalho é utilizado com sinônimo de conjunto de embarcações. 

Figura 25: Gráfico do total anual da movimentação portuária, somando-se as embarcações entradas e 

saídas, por tipo de propulsão (Fonte: a partir de BICALHO, 1883: 22 – 23). 

Figura 26: Gráfico comparativo do total anual da movimentação portuária, somando-se as embarcações 

entradas e saídas, por nacionalidade de por tipo de propulsão (Fonte: a partir de BICALHO, 1884: 22 – 

23). 
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De fato, o maior número de embarcações nacionais no movimento portuário do Rio 

Grande, observado nos dados para o ano de 1855, é alterado a partir do final da década de 

1860, quando a entrada de embarcações estrangeiras supera as nacionais, seguindo-se um 

período de maior equidade na entrada de embarcações estrangeiras e nacionais vindas do 

Atlântico (Figura 27).  

 

 

 

Isto reflete o fim da “reserva de mercado” na cabotagem brasileira em 1866, quando 

passa então a ser permitido às embarcações estrangeiras fazerem o serviço de transporte 

costeiro entre os portos do Império onde havia alfândegas instaladas.
42

 Essa liberalização do 

comércio marítimo pelos portos nacionais perdurou até 1891, quando a Constituição 

republicana instaura novamente o protecionismo na cabotagem brasileira.
43

 

Efetivamente, durante o período imperial a subvenção estatal estimulou a formação de 

uma significativa frota nacional da marinha mercante, notadamente no que se refere à 

navegação a vapor de cabotagem, a qual cresceu na segunda metade do século XIX
44

. Isto 

                                                 
42 Em 1862, em função da Lei n° 1.177, o legislativo imperial facultou ao Governo a autorização para permitir 

que embarcações estrangeiras efetuassem o comércio de cabotagem no Brasil, quebrando o monopólio nacional 

deste tipo de serviço. Somente em 1866, entretanto, com o Decreto n° 3.631, foi autorizada efetivamente a 

participação estrangeira na cabotagem brasileira. Estes documentos legais podem ser acessados na íntegra em: 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leis1862/leis%201862_01.pdf, e 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leis1866a/pdf16a.pdf (consulta em 

03/01/2010). 
43 A Constituição de 1891 é taxativa em seu artigo 13: “O direito da União e dos Estados de legislarem sobre 

viação ferrea e navegação interior será regulado por lei federal. Paragrapho unico. A navegação de 

cabotagem será feita por navios nacionaes.”, findando o período de liberalização da participação de estrangeiros 

no rendoso o comércio interprovincial do Brasil. Em: http://bd.camara.gov.br (consulta em: 07/01/10). 
44 A principal companhia de navegação em operação no país durante o período imperial foi a Companhia 

Brasileira de Paquetes a Vapor, fundada em 1839 para o transporte de correspondências, documentação oficial 

do Império, passageiros e, também, ainda que em menor importância, mercadorias, operando em todos os 

principais portos do país. Após a falência da companhia em 1871, foram fundadas a Companhia Nacional de 

Figura 27: Gráfico comparativo do total anual das embarcações entradas por nacionalidade pelo porto 

do Rio Grande entre 1847 e 1882 (Fonte: a partir de PIMENTEL, 1944: 345 – 346). 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leis1862/leis%201862_01.pdf
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leis1866a/pdf16a.pdf
http://bd.camara.gov.br/
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pode nos ajudar a entender o equilíbrio verificado entre o movimento de embarcações 

nacionais a vela e a vapor percebido anteriormente na figura 26. 

A introdução do navio a vapor no comércio marítimo internacional, assim como os 

demais incrementos tecnológicos comentados anteriormente, não devem ser vistas como um 

processo linear de avanço tecnológico, mas, sim, como um processo com uma lógica própria, 

estabelecida na especificidade do contexto mercantil-marítimo oitocentista. A propulsão a 

vapor, desde a sua aplicação comercial na navegação (1807) não superou imediatamente os 

veleiros na frota mercante mundial, nem mesmo foi capaz de extinguir a vela como solução 

tecnológica no transporte marítimo. 

Pelo contrário, surgiram novas classes de veleiros que atingiram o ápice da sua 

performance na concorrência pelos fretes que acompanhavam a expansão da economia 

mundial no século XIX (SCHMIDT, 1927: 149; BROSSARD, 1974: 482). Um produto desta 

época da arte naval são os Clippers
45

, surgidos na primeira metade do século e aprimorados 

para concorrerem com os vapores empregados nas rotas mais lucrativas do comércio 

internacional, como a viagem da costa leste à costa oeste americana via Cabo Horn, 

contornando o sul da América do Sul, ou a rota inglesa do chá, contornando o Cabo da Boa 

Esperança via latitudes austrais. 

Um fator que retardou o desenvolvimento inicial da propulsão a vapor na atividade 

mercantil marítima foi o fato de haver uma grande quantidade de capitais já empregados na 

frota mundial de embarcações mercantes a vela, formada a partir do final do século XVIII 

(BROSSARD, 1974: 475). Além disso, os navios a vapor, especialmente nas primeiras épocas 

do seu emprego, eram relativamente caros, com equipamentos complexos e de 

desenvolvimento recente, necessitando de uma grande quantidade de combustível fóssil 

(carvão mineral), para sua locomoção. Os veleiros, por sua vez, ainda que de forma geral mais 

lentos que os navios com propulsão mecânica, resistiam na atividade mercantil pela 

simplicidade de seu princípio motriz e pela prática de fretes mais baratos.  

                                                                                                                                                         
Navegação a Vapor, operando a linha sul da cabotagem brasileira e a Companhia Brasileira de Navegação que 

operava a linha norte (CAMINHA, 1980: 285; GOULARTI FILHO, 2009: 10). 
45 Para alcançarem velocidades próximas dos 15 nós (milhas por hora), superiores às que podiam alcançar a 

maioria dos vapores, os Clippers aumentaram a área total das velas, distribuída em armações de três a cinco 

mastros. Não obstante, foi maximizada a área das velas mais próximas da base dos mastros, rebaixando o centro 

do velame naquelas embarcações, o que permitiu o melhor aproveitamento do vento. Além disso, o casco bojudo 

dos veleiros mercantes fora redesenhado nos Clippers, construído mais fino e longilíneo para a melhoria das 

qualidades hidrodinâmicas da embarcação (BROSSARD, 1975: 482-483). A Marinha do Brasil possui 

atualmente um exemplar deste modelo construtivo, o Navio-escola “Cisne Branco”, mandado construir em 1998 

com o objetivo específico de manter a arte da marinharia a vela. 
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Este “espírito da época” pode ser observado nas entradas para os verbetes 

“Navegação” e “Navio” no Dicionário Marítimo Brasileiro (1877: 138 - 139): 

“A máquina a vapor substituindo o velame, tornando-se o principal agente 

de locomoção, permite ao marinheiro triunfar do capricho dos elementos e imprimir 

rapidez e regularidade à marcha do navio. E tudo isto, graças ao aperfeiçoamento 

dos aparelhos inerentes à aplicação do vapor, realiza-se com economia de 

combustível, e, por conseguinte, grande redução de despesa. 

O navio de vela da actualidade, com os progressos da construção naval, 

está ao nível do vapor em tudo, salvo velocidade. Se para o comercio ele ainda hoje 

subsiste com vantagem, outro tanto não sucede para a marinha de guerra, donde 

está banido. 

[...] A marinha mercante adotou o vapor sem desprezar o navio à vela, que 

chega mais tarde, é verdade, mas por menor frete.” 

 

Ao final do século XIX, o número de vapores já havia superado a vela na 

movimentação do porto do Rio Grande. Em 1900, segundo o Relatório do Ministério da 

Indústria, Viação e Obras Públicas (1901: 593), entraram no porto 243 embarcações movidas 

a vapor, sendo 182 nacionais e 61 estrangeiras, contra apenas 87 embarcações a vela, das 

quais 43 nacionais e 44 estrangeiras
46

. Nota-se a presença massiva de vapores nacionais no 

movimento de entradas pelo porto do Rio Grande.  

De fato, na frota mundial, é somente no último decênio do século XIX que o número 

de embarcações com propulsão mecânica supera a quantidade de embarcações com propulsão 

a vela:  

“Em 1860, havia no mundo 1.700.000 toneladas de navios a vapor para 

quase 15 milhões de toneladas de navios a vela. Dez anos depois, os navios a vela 

ainda eram quatro vezes mais numerosos que os de propulsão mecânica. [...] em 1890 

já 46% da frota mundial era de navios de hélice. Em 1900, havia duas vezes mais 

navios a propulsão mecânica que a vela” (CAMINHA, 1980: 222). 

 

Pela observação do gráfico da movimentação portuária (Prancha Nº 14), percebemos 

que na transição do Império para a República o trânsito de embarcações pelo porto inicia uma 

trajetória geral de queda, alcançando a menor movimentação para toda a série (1847 – 1940) 

no ano de 1900. Há de se observar, nesse sentido, que a retomada da política protecionista 

declarada na Constituição republicana (1891), que reservou o direito de exploração da 

cabotagem exclusivamente aos navios nacionais e que, por conseguinte, afastou a frota de 

veleiros estrangeiros do comércio entre portos do Brasil. Além disso, as condições de 

                                                 
46 Foi verificada, neste ano, uma discrepância entre os dados deste Relatório: 330 embarcações entradas, e o 

dado da série publicada em Pimentel (1944: 345-346): 343 embarcações entradas, para o qual não encontrada 

explicação. 
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navegação pelo porto haviam piorado no decorrer do século, como veremos adiante, 

aumentando o valor dos seguros e encarecendo o custo do frete para o porto rio-grandino. 

Neste período, por outro lado, foi reforçada a política de fomento à navegação 

nacional com a criação do Lloyd Brasileiro (1890), marcando o início da participação direta 

do Estado em empreendimentos marítimos comerciais (CAMINHA, 1980: 288). Além disso, 

houve também o incremento da participação privada no setor, com a organização da 

Companhia Nacional de Navegação Costeira (1891) (Figura 28) e da Companhia Comércio e 

Navegação (1905) que, depois do Lloyd Brasileiro, eram as mais importantes do país, “[...] 

quer pela tonelagem dos seus vapores, quer pela soma dos serviços de transporte que 

efetuam” (Relatório do Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas, 1911: 292). 

 

 

Na navegação de longo curso, diversos vapores já realizavam relações diretas com o 

porto rio-grandino, como os vapores da linha Hamburgo – Rio Grande, a linha sul – Brasil e a 

linha Gotherland, com viagens regulares para Hamburgo, Le Havre, entre outros portos 

europeus e platinos. Assim, também, o vapor “General Baratier” estabelece uma linha 

permanente entre Gênova e Rio Grande (PIMENTEL, 1944: 277). 

Todavia, o desenvolvimento da navegação e do comércio marítimo pelo único porto 

de mar da província via-se limitado pelas características naturais da barra e do canal de acesso 

ao porto. Antes das obras de construção dos molhes da barra, no início do século XX, a 

entrada do canal de acesso era balizada por traiçoeiros bancos de areia submersos, cuja 

Figura 28: Cartão postal entregue para ser destacado do ticket de embarque do Paquete Itapura da 

Cia. Nacional de Navegação Costeira (Fonte: Acervo digital do Museu Náutico da cidade do Rio 

Grande, original no Acervo Histórico do Museu da Cidade). 
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posição e profundidade variavam de acordo com as condições hidrográficas e meteorológicas 

reinantes (Figura 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitas vezes, ao tentar atravessar por entre os canais da barra sem a presença de um 

prático, ou por apuros em condições de tempo e mar adversas, os navios encalhavam nos 

baixios de areia, desmantelando-se ao impacto das ondas. É o que menciona, em 1860, o 

cônsul britânico no RS, Sir Henry Prendergaste Vereker (REGUFFE, 2001: 40): 

“Se um navio encalhado atravessar sobre a superfície do banco (baixio), 

rapidamente ficará preso na areia; logo começará a acumular areia no lado em 

que bate a arrebentação, o que dificulta o socorro eficiente ou mesmo a 

aproximação. Se enterrado, como acima suposto, e com carga pesada, é provável 

que afunde na areia até ser totalmente engolido. É exemplo disso o “Helianthus”, 

que naufragou em 1854, carregado com carvão, no cabeço do banco de sudoeste., 

estando o tempo desfavorável, a embarcação não pode ser abalroada. Tentou-se, 

em muitas ocasiões aproximar-se do naufrágio, mas tornou-se impossível devido 

Figura 29: Quadro das posições dos bancos na entrada da barra da Lagoa dos Patos, desde 1775 

até 1883 (Fonte: Acervo digital LEPAN/FURG, original na Bibliotheca Rio-grandense). 
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às causas acima mencionadas;  [...] o Brigue foi abandonado com as bandeiras 

tremulando e petrechos completos. A cada dia pôde se observar que afundava 

mais dentro da areia, até que os topes dos mastros estivessem totalmente 

submersos.”. 

O cenário de embarcações naufragadas na entrada da barra era lugar-comum na 

narrativa de viajantes e cronistas que circularam pelo Rio Grande no século XIX, assim como 

as notícias de acidentes, a chegada de náufragos e o leilão de restos salvados das embarcações 

faziam parte do cotidiano da cidade marítima, que acompanhava pelos jornais e nas notícias 

de boca-a-boca o desfecho daqueles sinistros. 

O escritor e viajante alemão Robert Avé-Lallement (1953), em visita à cidade do Rio 

Grande no ano de 1858, registrou assim sua impressão sobre a barra:  

 

“A barra do Rio Grande é, sem dúvida, uma das mais desagradáveis e mais 

perigosas que existem e em poucas se encontrarão que, em proporção com os 

navios entrados, tenha havido tantos naufrágios como aqui. Fora, no mar, 

estendem-se os baixios e, em frente da barra, um banco de areia; [...] ao norte ou 

ao sul desta, acham-se as passagens, variáveis aliás, de local e de 

profundidade;[...] por vezes, ambas as passagens estão más, sendo necessárias 

exploração e observação de áreas para permitir a entrada do navio ou adverti-lo 

que não pode entrar. Vêm-se infelizmente restos e destroços de navios naufragados 

que se elevam sobre os baixios.” 
 

No decorrer do século XIX, as condições de navegabilidade através da barra do Rio 

Grande tornaram-se muito delicadas. Segundo informações colhidas pelo engenheiro Honório 

Bicalho, responsável pela Comissão de Melhoramentos da Barra e Porto do Rio Grande 

(1883), a entrada por entre os bancos da barra, que no fim do século XVIII tinha mais de 

quatro metros de profundidade, encontrava-se reduzida a 3,60 metros em 1848 (missão de 

Charles Dillon), a 3,50 metros em 1866 (missão de J. B. Johnson), a 3,20 metros em 1875 

(Comissão Hawkshaw), e em 1883, segundo sondagens da Comissão, encontrou-se apenas 

2,70 metros na passagem de maior profundidade (BICALHO, 1884) (Figura 29).  

A difícil praticagem pela barra onerava os fretes para o porto do Rio Grande. 

Regularmente as embarcações se viam obrigadas a fundear do lado de fora, aguardando pelo 

momento mais apropriado para transpor os bancos e montar o canal. Isto poderia durar 

semanas, como podemos verificar na nota enviada pelo cônsul alemão à associação Comercial 

de Rio Grande, em 1882 (PIMENTEL, 1944: 304):  

“Em 22 de setembro de 1882 entrou o navio alemão “Marta”, vindo de 

Antuérpia, com trilhos destinados a Pelotas. Este navio saiu de Antuérpia em 3 de 

Abril de 1882, e avistou a barra em 30 de junho, tendo então 13½ palmos d‟água. 

Conservou-se a vista da barra até o dia 25 de julho último, quando partiu para 

Santa Catarina, por falta de mantimentos. Depois de ali ter aliviado a um calado de 



66 

 

12½ palmos, regressou em fins de agosto último e avistou a barra pela segunda vez 

em 2 de setembro corrente, tendo mesmo assim ainda 20 dias de demora fora da 

barra.” 

Nessas condições, os navios se encontravam perigosamente susceptíveis às condições 

meteorológicas da região, não lhes restando, muitas vezes, alternativa em caso de mau tempo. 

Em algumas ocasiões, soprando inesperadamente ventos impetuosos do largo e não havendo 

meios para se fazerem ao mar, eram arrastados para os bancos, onde naufragavam (CASTRO, 

1938: 375; TORRES, 2005). 

Caso importante da história trágico-marítima nacional foi o desaparecimento do Vapor 

brasileiro “Rio Apa”
47

, que naufragou ao largo da barra de Rio Grande, em 1887. Procedente 

do Rio de Janeiro, o navio havia sido avistado barra a fora na tarde do dia 11/7 aguardando 

pelos sinais da torre de sinalização da praticagem (Atalaia), quando foi surpreendido por uma 

violenta tempestade de sudeste. A tragédia recebeu grande destaque nos jornais da época, 

através dos quais a cidade pôde acompanhar estarrecida seu desfecho:  

“Escrevem-nos da barra, à última hora: infelizmente já não há mais dúvidas sobre o 

naufrágio do Rio Apa [...] A praia está cheia de destroços e de volumes desde aqui 

até muitas milhas para o norte. O Rio Apa foi provavelmente surpreendido pelo 

furacão no momento em que cruzava à vista do farol;  

 [...] tomado pelo vórtice quando virava de bordo ou fazia alguma manobra, 

adernou precipitando-se no abismo das águas. Não deve pois estar longe o casco. 

PS.: Já depois de escritas as linhas acima, chegou um pescador com a notícia de 

que para além do Araçá, tem dado a praia numerosos cadáveres”. 

Jornal ”Echo do Sul” do dia 16/07/1887.  

 

Desde meados do século XIX, as exigências do comércio e da política nacional 

reclamavam providências sobre o melhoramento da barra do Rio Grande do Sul. Dados os 

notáveis prejuízos à economia imperial, onerada pelas dificuldades da navegação comercial 

através do único porto de mar da Província, inicia-se, já a partir de 1850, uma série de 

consultas a engenheiros hidráulicos de renome, na busca por uma solução definitiva para o 

problema da barra do Rio Grande do Sul (PRADEL, 1979: 2 – 7). 

Em 1875, John Hawkshaw, engenheiro britânico que visitou os portos brasileiros 

comissionado pelo Governo Imperial, apresentou em seus relatórios observações sobre as 

                                                 
47 Segundo o Eng° Júlio Nogueira, em “O Porto de Rio Grande – Notícia Histórica” (in: PIMENTEL, 1944: 

307), o vapor “Rio Apa” pertencia a antiga CIA Nacional de Navegação a Vapor, tendo partido do Rio de 

Janeiro em 5/7/1887, com destino a Corumbá, conduzindo 119 passageiros, inclusive praças do exército e 

imigrantes, e nos porões 97 ton de carga. Construído em 1879, possuía capacidade total para 300 toneladas, além 

de 116 toneladas de carvão mineral, calando 8 pés. De fundo chato, desenvolvia velocidades de cruzeiro em 

torno de 12 milhas/hora. 
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condições de navegabilidade e as possibilidades de serem executadas obras de melhoramento 

nos portos nacionais. A respeito da barra do Rio Grande, o engenheiro observa a necessidade 

de uma grandiosa obra de engenharia, sugerindo então pela primeira vez a construção de 

quebra-mares (molhes)
48

 para sua estabilização (Figura 30) (PIMENTEL, 1944: 307).  

 

 

 

Em 1881, ainda sem uma solução definitiva, o Governo Imperial convidou o 

engenheiro José Ewbank da Câmara, responsável pela construção do cais da cidade na década 

de 1870, para emitir seu parecer sobre a engenharia de melhoramento da barra. Sua impressão 

foi de que a barra não estava definitivamente condenada para a navegação, e que se fazia 

urgente a aplicação de melhorias que viabilizassem o acesso ao porto (PIMENTEL, 1944: 295 

- 297. 

 Em face à carência de estudos técnicos mais aprofundados que inspirassem confiança 

ao Governo Imperial, foi criada em 13 de janeiro de 1883 a Comissão de Melhoramento da 

Barra, sob a direção do Eng° Honório Bicalho. Sua missão seria realizar um estudo completo 

                                                 
48 “Quebra-mar” ou “molhes” são estruturas de proteção costeira, feitas comumente de pedras, utilizadas para 

diminuir o impacto e a energia hidrodinâmica das ondas e correntes. 

Figura 30: Quebra-mares projetados por John Hawkshaw em 1875 

(Fonte: Acervo digital LEPAN/FURG, original na Bibliotheca Rio-

grandense). 
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do problema e organizar o projeto a ser aplicado para a desobstrução da barra (BICALHO, 

1884). 

 O cuidadoso projeto proposto por Honório Bicalho, após consulta a outros 

engenheiros, consistia essencialmente na construção de dois molhes convergentes, enraizados 

nos pontais que limitavam a desembocadura da Lagoa dos Patos no oceano. Estendendo-os 

até a isóbata de 6,0 metros, o molhe oeste alcançaria 2.150m, em alinhamento reto, e o molhe 

leste, 4.150m, em dois alinhamentos (Figura 31). 

 

 

Ao passo em que se revertiam negativamente em grandes perdas econômicas, as 

dificuldades da navegação pelo único porto de mar da província também favorecia 

diretamente o concorrente porto de Montevidéu. Por sua condição natural, o porto uruguaio 

podia reduzir os impostos e encargos sobre as mercadorias ali desembarcadas, atraindo o 

grosso do comércio na América Meridional (MEDRANO, 1991: 179). 

Figura 31: Entrada da barra do Rio Grande, com os molhes de pedra construídos segundo o projeto da 

Comissão de Melhoramento, atualmente em obras para sua ampliação (Fonte: João Paulo, 2000). 
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 Honório Bicalho (1884: 262), no arrazoado que precede a exposição do projeto de 

melhoramento da barra, analisa a posição comercial do porto rio-grandino: 

“[...] acha-se já muito onerada a importação estrangeira e ao mesmo tempo 

os gêneros de produção nacional da província do Rio Grande têm de suportar a 

concorrência de produtos similares das repúblicas do Prata. É fácil, porém, 

demonstrar-se que as condições da atual navegação para o comércio da província 

são de tal modo onerosas pelas más condições do porto, que, melhorando este, a 

soma das vantagens pecuniárias, que resultariam imediatamente, não só 

compensará as taxas de serviço do porto, como deixará em favor do comércio 

quantia ainda muito mais elevada na redução dos fretes e das taxas de seguro”. 

  

Enquanto o frete do carvão mineral proveniente de Cardiff, no Reino Unido, custava 

de 45 a 50 shilings por tonelada em navios a vela para o RS, o mesmo frete para Montevidéu 

custava 24. Já os seguros internacionais, que para o Rio Grande do Sul oneravam o transporte 

em 5% sobre o valor das mercadorias, incidiam no transporte para o porto uruguaio em 

apenas de 3 a 4% nos navios a vapor, e de 1,25 a 1,5% nos navios a vela (BICALHO, 1883: 

262-263). Continua H. Bicalho: 

“Quando por exemplo o xarque de Montevidéu paga de frete 250rs por arroba, 

eleva-se esse mesmo frete partindo de Rio Grande a 450rs [...] quando entretanto ao 

transporte de Montevidéu acresce mais cerca de 30 horas de viagem a vapor 

(BICALHO, 1883: 264). 

 

Esta situação de tal modo influía na competitividade do porto rio-grandino que já 

estava ficando difícil encontrar em portos da Europa navios que quisessem assumir os riscos e 

as taxas de frete para o porto brasileiro (BASTOS & AHRONS, 1882: 25). 

Com a proclamação da República (1889), o Governo Provisório voltou sua atenção 

para a execução daquele empreendimento de importância nacional e, em 1890, foi fechado o 

primeiro contrato com a companhia francesa Societé Anonyme Franco-Brésilienne de 

Travaux Publics, mas devido a problemas contratuais e à grande morosidade no início dos 

trabalhos, o contrato foi rescindido em 1893. 

Passados 13 anos, em 1906, o engenheiro norte-americano E. L. Corthell assinou 

contrato assumindo a execução das obras de melhoramento da barra do Rio Grande. A obra 

contaria com financiamento do capital industrial americano, comprometendo-se à construção 

dos molhes e ao estabelecimento de um porto aperfeiçoado na cidade do Rio Grande – o Porto 

Novo. Posteriormente o contrato foi transferido para a companhia Port of Rio Grande do Sul, 
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e finalmente, em fins de 1908, à Compagnie Française du Port de Rio Grande do Sul que, 

com capitais franceses, realizou a obra, concluída em 1915.  

A construção dos molhes e do Porto Novo representou uma obra de notável 

engenharia para os recursos da época, demandando grande quantidade de material, mão-de-

obra, meios flutuantes e estradas-de-ferro para sua realização. Cerca de 4.000 pessoas 

estiveram envolvidas no empreendimento que, em aproximadamente 10 anos, promoveria 

profundas alterações no espaço-urbano portuário da cidade. 
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CAPÍTULO 3: Espaço marítimo e a modernidade a bordo. 

 

Neste quadro, no decorrer do século XIX, a circulação de embarcações, mercadorias, 

pessoas e propósitos aprofundou o conteúdo sócio-histórico do espaço marítimo do porto do 

Rio Grande. Como vimos, a emergência do núcleo estancieiro e charqueador no final do 

século XVIII permitiu que o Rio Grande do Sul se integrasse rapidamente nas redes mercantis 

intercoloniais e transatlânticas, dado que o charque, o trigo e o couro ofereciam uma valiosa 

sustentabilidade comercial para a pauta de exportações marítimas da província (OSÓRIO, 

2007)
49

. Por outro lado, a Abertura dos Portos (1808) e a Independência do Brasil (1822) 

forneceram as condições econômicas e políticas para que as cidades portuárias brasileiras 

entrassem em contato com as redes mercantis do Atlântico (COSTA, 1987).  

A inserção do porto na lógica do capitalismo comercial oitocentista e a formação de 

uma elite mercantil-marítima sediada no porto da vila engendraram um processo de 

diversificação social e de assimetria na utilização do espaço urbano, dirigido por questões 

tanto regionais, ou mesmo puramente locais, como por questões transatlânticas ou globais. 

Defini-se, neste período, a paisagem portuária como uma “paisagem cultural”, no sentido 

atribuído por Hood (1997), ao referir-se à maneira como as paisagens são criadas através do 

uso, percepção e ação humanas, e são imbuídas de significados culturais em contextos 

históricos específicos.  

Caso fossem levadas apenas em consideração a conformação natural do canal e as 

necessidades técnicas da navegação, Rio Grande não seria o lugar ideal para a instalação do 

porto. O cais da cidade do Rio Grande só permitia a navegação de embarcações de pequeno 

porte, cujo acesso se fazia pelo tortuoso Canal da Barca e à custa de dragagens e reparos 

constantes que oneravam os custos da navegação mercantil. Na outra margem, São José do 

Norte possuía um excelente porto natural, aonde se chegava com menor custo e com mais 

segurança que em Rio Grande. 

Isto não impediu que a cidade do Rio Grande se tornasse o centro mercantil-marítimo 

daquele espaço portuário. Havia, entretanto, uma necessidade geopolítica de manutenção do 

                                                 
49 Segundo observa Helen Osório (2007: 183 – 223), o charque e o trigo, como produtos para alimentação 

destinados principalmente para o mercado interno, não sofriam as flutuações das comodites com preço no 

mercado internacional como, por exemplo, o açúcar. O couro, por sua vez, destinado ao mercado internacional, 

era em grande parte reexportado via Rio de Janeiro, de onde alcançava os mercados ultramarinos europeu e 

norte-americano. 
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porto comercial na cidade, que nos remete à espacialidade setecentista de ocupação do 

território. Como vimos, a Vila se formara no século XVIII a partir do enclave militar fundado 

por José da Silva Paes no extremo da península, com o objetivo de manter uma possessão 

portuguesa contígua à Banda Oriental do Rio Uruguai e servir de retaguarda às ações lusas no 

Rio da Prata.  

À medida que se consolida a elite mercantil do porto da Vila do Rio Grande, 

entretanto, essa dimensão geopolítica da ocupação da península aos poucos se transforma em 

questões da política local, como se refere August de Saint-Hilaire (1974: 65), no ano de 1820: 

 “De situação também pouco favorável ao comércio, a cidade [do Rio 

Grande] torna-se triste, pois somente iates podem ancorar em seu porto. Repito que 

o progresso dessa cidade é devido unicamente à localização da Alfândega e à 

obrigação de para ela serem transportadas todas as mercadorias que vão a [São 

José do] Norte. Se privarem-na dessa proteção oficial, francamente contrária à 

ordem natural das coisas, entrará em decadência”. 

 

A leitura da bibliografia consultada (COPSTEIN, 1982; SALVATORI et al., 1989, 

QUEIROZ, 1987) nos orienta a pensar que a persistente invasão das dunas de areia, que 

solapava as construções setecentistas a Oeste da vila, forçou o deslocamento do núcleo urbano 

para a região central da península nas primeiras décadas do século XIX
50

. A despeito da 

precisão dos argumentos devemos observar, no escopo de interesse deste trabalho, que neste 

período estava se constituindo no porto da vila a elite mercantil cuja ação social viria a 

orientar o processo de organização material daquele espaço urbano-portuário. É possível 

imaginar, portanto, no interstício da reação antrópica sobre o meio ambiente, um período de 

transformação nos valores internos da incipiente sociedade rio-grandina. 

À medida que as dunas avançavam sobre as casas a Oeste da vila, importantes 

incrementos na urbanização legitimavam o status quo de um modo de vida que se constituía 

essencialmente urbano-portuário. Nesse período, são construídos mais dois centros religiosos, 

voltados para o porto, a Igreja da Ordem dos Terceiros do Carmo (1809) e a Capela de São 

Francisco (1812). São instaladas também a Alfândega (1804) e a Câmara Municipal (1811), e 

os trapiches de proprietários particulares iniciam sua expressão na orla da cidade (Prancha Nº 

7). 

                                                 
50 Copstein (1982: 57), baseado em documentação da época, alude inclusive à hipótese que a deterioração da 

cobertura vegetal e a disponibilização das areias volantes deram-se devido ao aumento da concentração de gado 

vacum e cavalar necessário à sobrevivência das tropas, portuguesas e castelhanas, que ocuparam vila no século 

XVIII. 
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A observação das representações cartográficas de c.1816, 1829 e 1835 (Pranchas N° 7, 

8, 9 e 15) já demonstra as rápidas transformações que a ação dos comerciantes exerceu sobre 

a orla portuária, fruto do dinamismo da atuação desse grupo no meio urbano da cidade  

“tentando atrair o comércio estrangeiro” (ISABELLE, 1983: 78). Interessante observar como 

o discurso oficial associa esta ação empreendedora da elite mercantil com o bem público da 

cidade: 

“Os proprietários de embarcações, e negociantes desta cidade e seu termo, 

possuídos dos mais puros desejos de contribuírem para o bem público e aumento do 

comércio, navegação e indústria, se propuseram no ano de 1831 abrir e conservar o 

canal denominado da Barca [...]. As vantagens que dali resultaram para esta 

cidade, o desenvolvimento do seu comércio, da sua indústria, artes e ofícios tem 

sido extraordinários [...].” 

Relatório da Câmara Municipal da cidade do Rio Grande (28 de junho de 1845). 

 

Comerciantes estão sendo atraídos pelas oportunidades do comércio marítimo, ao 

passo em que o agenciamento das embarcações e a demanda por serviços portuários 

aumentavam a necessidade de profissionais e a especialização nas funções urbanas. Forma-se, 

no porto da vila e demais cidades da hidrovia interior, um tipo de mão-de-obra especializada, 

o escravo marinheiro que, a essa altura na primeira metade do século XIX, já havia se tornado 

um elemento essencial nos serviços portuários e da navegação regional
51

. 

Além da exportação do charque e do couro, que sustentava a presença no cais de boa 

parte dos navios vindos do Atlântico, a partir de 1808 embarcações de diferentes 

nacionalidades passam a visitar o porto da vila trazendo a bordo mercadorias diversificadas, 

seja para o comércio consignado, seja para “tentar o mercado”, como foi o caso da presença 

de John Luccock em Rio Grande no ano de 1809. Luccock (1975: 122 – 123) registrou assim 

suas impressões de uma sociedade em transformação: 

“Por essa época, o comércio do Rio Grande estava passando por grandes 

alterações, de cuja natureza e extensão os habitantes não se mostram a par. Suas 

importações consistiam outrora de lãs de Portugal, algodão grosseiro do Brasil e 

de uma grande variedade de ferragens, louças, sal, fumo, açúcar, aguardente e 

escravos. Muitos destes artigos começam a ser desbancados pelos produtos 

ingleses, que se forneciam a preço mais barato e eram melhor adaptados ao 

crescente gosto pela exibição [...].  

Nosso carregamento era da maior variedade que se possa imaginar ter 

cabido dentro de um navio pequeno [...]. Ninguém que possua alguma experiência 

do mundo, e ignore os hábitos deste recanto especial, poderá fazer idéia de quão 

                                                 
51 Para a presença de escravos marinheiros como grupo ocupacional no espaço sócio-econômico regional ver 

Berute (2006) e Gutierrez (2007). Sobre a presença dos escravos marinheiros no meio urbano da cidade do Rio 

Grande, ver Molet (2007) e Oliveira (2009). 
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poucas são as necessidades que seu povo demonstra ter e quão generalizado é seu 

pouco caso pelo luxo. É verdade [...] que começa a haver algum gosto e procura 

pelos produtos de nossa terra, mas tem progredido devagar [...].” 

 

Percebe-se, no olhar do estrangeiro, que Rio Grande já possuía as condições materiais 

e sócio-culturais transformativas características da modernidade via urbano-portuária. Procuro 

observar a seguir como os significados desta experiência foram negociados e como se 

materializaram no contexto concreto da paisagem urbano-portuária da cidade neste período.  

Em uma cidade plana e regular como Rio Grande, entretanto, constrita entre dunas e 

banhados insalubres, as fronteiras físicas entre os grupos sociais muitas vezes se definiam em 

sutis diferenciações na paisagem (Figura 32).  

 

Podemos inferir, na leitura atenta dos relatos de John Luccock em 1809 e Saint Hilaire 

em 1820, como as transformações nos valores internos da sociedade rio-grandina também se 

materializaram em assimetrias no uso e ocupação do solo:  

Figura 32: Situação do centro urbano por volta da época em que foi elevada à condição de cidade (1835) 

(Fonte: mapa montado a partir das fontes cartográficas consultadas para o período). 



75 

 

“A fileira principal de casas corre em direção leste-oeste [...]. Por trás 

dessa fileira de casas, que é realmente bonita e graciosa, fica uma rua de cabanas 

pequeninas e baixas, feitas de barro e cobertas de palha, habitações de classes mais 

baixas. Nesse lugar, aquelas acumulações de areia de que já falamos, 

frequentemente se dão, e, [...] muitas dessas casas foram quase totalmente 

soterradas e muito danificadas. Se não fosse essa barreira, as casas melhores 

estariam expostas ao mesmo destino” (LUCCOCK, 1975: 117). 

 

“A Rua da Praia é larga, porém não perfeitamente reta. Dotada de belas 

casas de cobertura de telhas, construídas com tijolo, todas possuindo sacadas, 

várias com um andar e balcões de ferro. [...] No resto da cidade não se contam mais 

de seis ou oito casas assobradadas e as quatro últimas ruas compõem-se quase 

unicamente de míseras choupanas de telhado muito alto [sic], porém mal 

conservadas, pequenas, de paredes de enchimento, servindo de moradia à 

população pobre, operários e pescadores” (SAINT-HILAIRE, 1974: 64). 

 

Além da já mencionada expressão material da elite citadina junto ao porto, pode-se 

vislumbrar por detrás da “fileira principal de casas” a localização das camadas populares no 

meio urbano, configurando o que Daiane Molet (2007) distingue como uma “cidade rica” e 

uma “cidade pobre”. Vinícius Oliveira (2009), por sua vez, estudando o nexo entre a realidade 

dos marinheiros negros e o universo social popular, negro e cativo de Rio Grande tem 

analisado a presença de uma “geografia negra e popular” inscrita no meio urbano da cidade, 

forjada na perspectiva territorial do mundo atlântico oitocentista. 

Naqueles lugares e em meio àquela paisagem urbano-portuária, tripulantes 

estrangeiros e nacionais, marinheiros, assalariados livres, pobres, negros libertos ou cativos, 

que compunham a força de trabalho característica do circuito mercantil atlântico, conviviam e 

compartilhavam espaços de trabalho e sociabilidade. O navio, o cais e a cidade precisam 

assim ser estudados como um contínuo para a ação dos diversos grupos envolvidos na 

constituição do espaço urbano-portuário rio-grandino na primeira metade do século XIX.  

Michael Given (2004: 13 -16), estudando “paisagens de resistência” em variados 

contextos coloniais, assinalou que é nas práticas e lugares rotineiros da vida cotidiana que as 

pessoas organizam o mundo social e as relações pessoais, criando significados e identidades 

para si mesmos através do trabalho coletivo e da cooperação: um marinheiro experiente, um 

capitão severo, um carpinteiro habilidoso, um negro fujão, um caixeiro bom de negócio, etc. 

Negociação, apropriação, transformação e resistência desse modo se inserem em um processo 

cotidiano de atribuição de significado, desempenhado em arenas concretas de atividade 

humana, nos locais do trabalho e da sociabilidade, onde os indivíduos estão constantemente 

redimensionando os espaços de poder (Figura 33). 
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No navio, as manobras da navegação, a manutenção incessante das velas, cabos e do 

casco e as atividades de carga e descarga das mercadorias no cais demandavam um processo 

de trabalho cooperativo e fortemente hierarquizado. Em diversos aspectos organizacionais, a 

hierarquia a bordo aproximava o ambiente de trabalho do navio mercante do ambiente de 

trabalho das fábricas do período industrial, porém segundo sua própria divisão e organização 

interna do trabalho (REDIKER, 2007: 83). 

 

Barreiro (2006: 4) observa que as tripulações eram constituídas de marinheiros 

provenientes de diversas nacionalidades, etnias e origens, inclusive índios, negros e citadinos 

capturados à força, formando uma cultura popular diversificada na base da pirâmide social do 

navio. No topo dessa pirâmide encontravam-se o capitão e os oficiais de alto e médio escalão. 

Cabia, pois, a essa elite neutralizar a força da cultura popular proveniente da base dessa 

pirâmide, criando comportamentos homogêneos compatíveis com a disciplina requerida do 

marinheiro. 

Marcus Rediker (2007: 5), estudando a formação da mão-de-obra da navegação 

mercantil atlântica no século XVIII, enfatizou a particularidade das relações de trabalho a 

bordo e a emergência da cultura mercantil-marítima forjada no encontro entre “o demônio e o 

Figura 33: Cais da Boa Vista. Gravura de Francis Richard (1860) (Fonte: Acervo digital Museu Náutico 

da cidade do Rio Grande). 
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profundo mar azul”. De um lado estava o capitão, apoiado pelo comerciante e pelo Estado, o 

qual possuía poderes quase-ditatoriais a serviço do sistema capitalista globalizante, do outro, 

os implacáveis riscos inerentes à vida no mar e às travessias transatlânticas. 

Na visão de Rediker, as lutas de classe envolvendo questões relativas ao poder, 

autoridade, trabalho e disciplina a bordo tendiam à criação de antagonismos e à conformação 

uma "cultura de oposição" partilhada por aqueles marinheiros comuns, assentada em valores, 

atitudes e práticas específicas. Neste ponto, segundo o autor, a cultura marítima apresenta-se 

fraturada: “A cultura corporativa, forjada na luta com a natureza, era cindida por uma sub-

cultura de classe que emergia das relações básicas de produção na atividade marítima” 

(REDIKER, 2007: 154 – 155)
52

. 

Aubert & Arner (1958) afirmam que as tensões inerentes à situação do marinheiro e às 

condições do trabalho embarcado eram ainda mais profundas que aquelas experimentadas no 

ambiente de trabalho das fábricas. Estes autores identificam o aspecto totalizante da vida a 

bordo do navio, onde o marinheiro mora, trabalha e passa as horas de lazer no seu local de 

trabalho, entre colegas de trabalho e superiores, como um traço distintivo desta atividade.  

Questões relativas ao isolamento da família, do país e das comunidades de origem; a 

alta taxa de renovação das tripulações e a conseqüente instabilidade nas relações pessoais; o 

alto grau de hierarquização e segmentação ocupacional que criam barreiras à interação; e o 

rígido escalonamento profissional, onde a promoção e a ascensão profissional dependem não 

só de fatores técnicos, mas também de fatores culturais relativos a capacidade do noviço em 

aderir à tradição da vida no mar e à comunidade do navio, também foram identificados como 

responsáveis pela radicalização das condições a bordo (AUBERT & ARNER, 1958: 200 – 

219). 

Vivendo confinados “entre o demônio e o profundo mar azul”, estes tripulantes 

experimentavam nos espaços da cidade, em suas tabernas e prostíbulos, no mercado público, 

nos trapiches, nas fontes d’água, nas praças ou na beberagem em becos escuros e vielas mal 

calçadas, a liberdade para o convívio social. Nas cidades portuárias, portanto, na extensão 

urbana da territorialidade do Atlântico, os grupos populares encontravam o espaço necessário 

para certa autonomia. Para Oliveira (2009: 4), isto fazia parte da busca destes marinheiros por 

                                                 
52 Tradução livre. No original: “Maritime culture, then, was fractured. The corporate culture, which grew out of 

the struggle with nature, was cleft by a subculture of class that emerged from the basic relations of production in 

shipping.” 
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socialização e reterritorialização, uma vez que os longos períodos embarcados e a constante 

mobilidade promoviam o afastamento das relações sociais: 

“Os períodos entre uma viagem e outra propiciavam o convívio e troca de 

experiências entre marítimos de diferentes origens e nacionalidades que ocorria, 

primeiramente, no próprio atracadouro. Estas experiências, porém, não se 

restringiam ao cais ou trapiches, mas se articulavam com outros espaços de 

convívio popular das cidades por onde passavam.” 

 

Como visto, a presença destas tripulações no espaço urbano-portuário era 

quantitativamente muito significava. No ano de 1855, circularam pelo porto do Rio Grande 

cerca de 10.000 tripulantes. Estes números se tornam ainda mais impactantes quando 

comparados à população da cidade, que na década de 1850 estava por volta de 11.000 

habitantes. Esta relação nos fornece uma base para dimensionarmos a presença deste grupo 

em termos da ação social no espaço urbano citadino (Figura 34). 

 

 

Figura 34: Veleiros mercantes ancorados no cais da cidade, em frente ao Largo do Mercado Público, 1878 

(Fonte: Acervo digital LEPAN/FURG). 

 

Enquanto as formas de autoridade condizentes com a ordem econômica do capitalismo 

comercial se estendiam para dentro do navio e se espalhavam através do Atlântico, cabia aos 

marinheiros e populares embarcadiços criarem os instrumentos da resistência naquele meio 

fluído de circulação cultural e reproduzi-los no meio urbano das cidades portuárias 

(REDIKER, 2007; LINEBAUGH & REDIKER, 2008). 
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Daiane Molet (2007), que estudou a autonomia e a transgressão de escravos em Rio 

Grande a partir dos registros do Livro da Cadeia Pública entre 1868-70, identificou o cativo 

marinheiro como responsável pelo maior número de registros nos processos criminais. Molet 

conseguiu também traçar o espaço de circulação de alguns daqueles “criminosos” no meio 

urbano da cidade, localizando na interface entre os navios e a zona portuária o meio 

privilegiado para a experiência da autonomia e da transgressão das normas citadinas: 

“[...] a escravidão urbana tinha características específicas: sistema de 

ganho e aluguel, o „viver sobre si‟, a maior autonomia para adquirir rendas. O 

cativo que circulava pelas ruas do Rio Grande tinha mobilidade para assim obter 

ganhos. Dentre os escravos urbanos, o cativo marinheiro apresentava um 

diferencial, pois tinha uma „cultura marítima‟ adquirida das longas viagens que 

possibilitavam o contato com outras culturas, idéias, religiões. [e] também 

apresentava uma enorme capacidade para transgredir as normas citadinas” 

(MOLET, 2007: 24, 35 e 36). 

 

A relativa autonomia e a socialização diaspórica praticada por aqueles trabalhadores 

do mar nas cidades onde desembarcavam entravam em choque com a ordem local. Deste 

modo, as práticas de reterritorialização deste grupo social precisavam ser coibidas, assumindo 

freqüentemente formas de resistência centralizadas em locais particulares do meio urbano-

portuário. 

Enquanto o Cais da Rua da Boa Vista concentrava o grosso do comércio vinculado ao 

negócio de importação e exportação, o largo do Mercado Público estava identificado com a 

presença negra e popular na orla portuária da cidade. Pelo “Regulamento para a Praça do 

Mercado Público da cidade do Rio Grande”, publicado no Relatório da Câmara Municipal do 

Rio Grande em 9 de outubro de 1860, percebe-se que havia grande preocupação da 

municipalidade com as transgressões e “ajuntamentos” naquele espaço: 

“Art. 6º. Os que admitirem, ou consentirem que pernoitem escravos dentro 

de seus quartos; que permitirem que nos mesmos quartos haja ajuntamentos de 

escravos ou vadios; que converterem a sua habitação em casas de alcouce, de 

zungús53, de jogos de parada, de fortuna, de sortes, de azares e outros semelhantes; 

de receptáculos de objetos conhecidamente furtados; e os que venderem bebidas 

espirituosas, serão multados em 30$ réis, e nas reincidências o dobro da multa. Os 

que fizerem, ou consentirem desordens, tumultos, e tudo quanto possa incomodar, 

ou alterar a ordem que cumpre conservar na mesma praça, serão multados em 4$ 

réis, e nas reincidências o dobro.” 

 

                                                 
53 Do dicionário Priberam da língua portuguesa: “Zungú” = Conjunto de habitações ordinárias; casa com 

pequenos quartos para baixo preço; barulho, confusão. “Alcouce” = Prostíbulo (http://www.priberam.pt/DLPO/ 

consulta em: 15/03/2010). Segundo Oliveira (2009: 6-7), “Zungús” ou “casas de angú” eram redutos que serviam 

de moradias ou local de refeição coletiva e para onde convergiam africanos, croulos, libertos, homens e mulheres 

em busca de alimento, repouso, solidariedade, vida lúdica ou práticas religiosas.  

http://www.priberam.pt/DLPO/
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Outros lugares, também relacionados à confluência de grupos populares, 

embarcadiços, pescadores e cativos, puderam ser identificados na cartografia estudada: a 

“Geribanda” e a Praça São Pedro de Alcântara. 

Utilizada por escravos, lavadeiras e marinheiros, a “Geribanda”
54

 é referenciada na 

história oral e na historiografia como uma fonte de água, junto ao vasto campo de dunas no 

limite ocidental do centro urbano, onde hoje se encontra a Praça Tamandaré (1865). Na Planta 

de 1835, aparece representada uma feição conspícua na parte oeste da cidade, que poderia ser 

identificada como um dos lugares utilizados pelos citadinos para a coleta de água (Figura 35; 

Prancha Nº 9).  

 

 

A Praça de São Pedro de Alcântara aparece pela primeira vez referenciada na Planta 

de 1829 (Prancha Nº 8) e no Código de Posturas de 1829 (LOPES NETO, 1912: 114) como a 

“nova Praça S. Pedro de Alcântara”. Destinava-se a receber as carretas com hortaliças e 

                                                 
54 Segundo FIGUEIREDO, Candido. Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Vol. II, Lisboa, 1922, “geribanda” 

significa o mesmo que “sarabanda”: dança antiga, popular e desenvolta; repreensão, censura.  

Figura 35: Detalhe da Planta urbana de 1835 (Prancha Nº 9), indicando a localização da Geribanda 

(círculo amarelo).. 
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outros gêneros diretamente ao público e era também conhecida como Largo das Quitandeiras, 

onde negras quitandeiras preparavam comidas e vendiam hortaliças
55

 (Figura 36). 

 

Figura 36: Detalhe da Planta urbana de 1829 (Prancha Nº 8), indicando a localização da Praça São Pedro 

de Alcântara. 

 

Saint Hilaire (1974: 65), em 1820, define claramente estes lugares como espaços da 

presença negra na cidade: 

“Em uma das ruas do Rio Grande existe um pequeno mercado (quitanda) 

onde negros, acocorados, vendem hortaliças, tais como – couve, cebola, alface e 

laranjas. Ficou dito já não haver aqui nenhuma manancial de água doce, mas atrás 

da cidade, entre montículos de areia (em lugar denominado Geribanda) foram feitos 

poços onde a pequena profundidade se encontra muito boa água. Os negros vão 

buscá-la em barris, apanhando-a por meio de chifres de bois amarrados à ponta de 

varas compridas [...].” 

 

Ao final da década de 1860 o porto do Rio Grande havia se tornado um dos mais 

importantes centros do comércio marítimo da América meridional, realizando as 

comunicações e as operações comerciais entre três importantes linhas de navegação: 1) Rio 

                                                 
55 Pelo Código de Posturas de 1829, Artigo 36, um novo lugar, estava sendo destinado para quitandeiras e 

quitandeiros: o largo do Pelourinho, o qual não foi possível identificar em nenhum dos documentos consultados. 
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Grande e as outras praças comerciais do Império, Europa e Américas, via Atlântico; 2) praças 

comerciais de Porto Alegre, Rio Grande e demais portos nacionais e estrangeiros em 

comércio direto via Atlântico/Lagoa dos Patos; e 3) Rio Grande e Pelotas, via canal do São 

Gonçalo (CAMARGO, 1868: 120). 

Este contato com o circuito do atlântico da navegação expressava-se também na 

estruturação do meio urbano da cidade. A partir dos registros iconográficos e etnográficos 

consultados observamos que nesta época Rio Grande já havia formado uma barreira de casas 

comerciais, sobrados, consulados, armazéns e lojas de comércio ao longo do Cais da Boa 

Vista (Prancha Nº 16). 

O arqueólogo Matthew Johnson (1996: 2), estudando a cultura material e a paisagem 

na transição para o capitalismo na Inglaterra pós-medieval, afirmou que através das práticas 

sociais e materiais as pessoas criam e usam objetos e espaços, fragmentos da paisagem e 

arquitetura como portadores de significados. No detalhe abaixo, essa relação faz-se notar 

tanto nas referências em inglês do letreiro “ship stores”, quanto na arquitetura dos sobrados 

que, com suas torres de observação, pretendiam olhar “além” nesse espaço marítimo da 

modernidade (Figura 37).  

 

Figura 37: Detalhe da fotografia reproduzida na Prancha Nº 16. 

 

Nesse sentido, percebo como a paisagem construída no século XIX refletia 

expectativas geradas no contato entre as embarcações e o porto. Mas é, sobretudo no termo 
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“Cais da Boa Vista”, que me aproximo do modo estas expectativas foram equacionadas na 

face urbano-portuária da cidade. A “Boa Vista” neste contexto parece servir tanto ao olhar de 

quem chega ao porto com ao de quem dele espera o que vem do mar. 

A expressão no meio urbano da cidade desta conexão com o circuito atlântico da 

navegação oitocentista deve, entretanto, ser considerada além da sua face evidente. O contato 

entre as espacialidades marítima e urbana produziu em Rio Grande na primeira metade do 

século XIX uma cidade moderna e cosmopolita no cais da Rua da Boa Vista, no restante da 

orla e nas ruas fronteiriças ao porto, ao mesmo tempo em que, por detrás das ruas principais, 

construía uma cidade que se complexificava na borda do mundo moderno, entre dunas de 

areia e banhados insalubres (Figuras 38 e 39; Prancha Nº 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Detalhe da face urbano-portuária da em 1865 (Fonte: Acervo digital LEPAN/FURG, original 

na Bibliotheca Rio Grandense).  

Figura 39: Visão da cidade em 1865, tomada a partir das torres de observação do cais (Fonte: Acervo 

digital LEPAN/FURG, original na Bibliotheca Rio Grandense). 
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Interessante observar como a produção social do espaço e a construção das paisagens 

modernas pode ser algo essencialmente político. Rio Grande, sem vocação natural para cidade 

portuária, fisicamente voltada para o interior da Lagoa dos Patos, construiu e hierarquizou sua 

paisagem urbana segundo as expectativas de um mundo transatlântico e de uma economia 

capitalista embarcada. É esta a modernidade que veio a bordo. 
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Considerações finais 

 

Considerando a proposta inicial deste estudo – entender a inserção da cidade na 

modernidade - percebo que Rio Grande já possuía, na primeira metade do século XIX, as 

condições materiais e sócio-culturais transformativas características da modernidade via 

urbano-portuária. A Abertura dos Portos e a sustentação econômica da atividade charqueadora 

favoreceram a articulação da cidade nas formas históricas do capitalismo comercial, 

concentrando no porto da vila uma elite mercantil em sintonia com as novas possibilidades de 

enriquecimento. Os desenvolvimentos nas funcionalidades urbanas junto à orla da cidade no 

século XIX demonstram a crescente valorização da circulação mercantil-marítima na vila, e 

os efeitos da ação dinâmica dessa elite no meio urbano. 

Os processos materiais decorrentes da inserção da cidade engendraram um processo de 

diversificação social e de assimetria na utilização do espaço urbano, dirigido por questões 

tanto locais, como por questões transatlânticas . As adversidades do ambiente físico natural, 

por vezes contrárias à própria lógica da navegação, não impediram que a cidade florescesse 

como principal centro urbano-portuário, administrativo e político do espaço marítimo 

conhecido como Porto do Rio Grande. 

Enquanto a elite citadina empenhava seu potencial transformativo na constituição do 

espaço na lógica produtiva do capitalismo, os diversos grupos imbricados na complexidade do 

processo local buscavam encontrar seus lugares e estabelecer as suas retóricas naquela 

paisagem construída para conectar Rio Grande às formas transatlânticas do capital. O cais, 

como lugar do contato entre as embarcações e o porto, concentrou significados distintos e por 

vezes contraditórios para estes grupos. 

A moderna face urbano-portuária, organizada como representação das expectativas 

desta elite na realização do comércio ultramarino, contrastava com a expectativa dos 

marinheiros, para os quais o porto e a cidade representavam o espaço para socialização e 

autonomia. A busca dos trabalhadores do mar por reterritorialização se confrontava com a 

ordem aparente do cais e se misturava no interior da cidade, por entre becos e vielas, no 

mercado público e nas fontes d’água, com os grupos populares citadinos. Organizava-se, no 

espaço de circulação da cultura marítima e na interface do navio e a cidade, contornos de uma 

contra-cultura da modernidade. 
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A compreensão deste processo de transformações valorativas, que percebo como a 

modernidade via urbano-portuária, precisaria ser aprofundada dentro de um programa de 

pesquisas em Arqueologia histórica na cidade do Rio Grande. A escavação das unidades 

domésticas e dos lugares de interação cotidiana destes grupos, como o mercado público, por 

exemplo, poderia fornecer elementos para o estudo das instâncias particulares de negociação 

daquela experiência da modernidade. 

A discussão aqui apresentada demonstra o potencial deste campo de pesquisa para 

Arqueologia brasileira. Já sabemos que, no caso de Rio Grande, a modernidade veio a bordo; 

a região do porto, como vimos, foi configurada para acomodar a modernidade e organizar os 

espaços de produção e comércio do capitalismo. Para o futuro, deve-se pesquisar e escavar as 

unidades domésticas, armazéns e o mercado público de Rio Grande, para mapearmos não 

apenas as mercadorias que chegavam a Rio Grande, mas também para entendermos como a 

cultura material constituía os espaços e as diversas identidades culturais que modularam a 

população local em contato com a modernidade. 
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