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INTRODUÇÃO: 
A pesquisa “Ocupação e formação do espaço urbano do município de Passo Fundo, Rio 
Grande do Sul, final do século XIX e início do XX” é subprojeto da pesquisa Práticas 
político-jurídicas e econômicas no processo de ocupação do espaço e da constituição 
da sociedade sul-brasileira – 1930 a 1990. Este subprojeto tem como objetivo 
contextualizar, identificar e compreender historicamente como se procedeu à 
formação do espaço urbano do município de Passo Fundo e a configuração da 
propriedade privada. Para tal utilizamos fontes judiciais de demarcação e medição de 
propriedades territoriais datadas do final do século XIX e início do século XX.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
A pesquisa ainda está em sua fase inicial, mas já da amostras da importancia das 
discussão relacionadas com a propriedade de terra. Nosso trabalho tem como base 
254 processos judiciais de medição, divisas e demarcação territorial da comarca de 
Passo Fundo/RS, arquivados no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
(APRGS). Os referidos processos têm a propriedade territorial como objeto central, 
sendo especificamente ações civis para medição. A documentação estudada, sendo 
que os processos forma selecionados por amostragem, foram fotografados para 
transcrição e análise. Uma vez transcritos, os processos serão submetidos a uma crítica 
interna e interpretação a fim de identificar as mudanças e permanências no processo 
histórico do município de Passo Fundo/RS, além de contextualizar as relações de poder 
presentes na região; a forma que os sujeitos envolvidos se articularam durante o 
processo de medição para definir os limites de sua propriedade, nos permitirá 
identificar os grupos sociais envolvidos, ou indivíduos específicos que através de suas 
ações acabaram por moldar, direto ou indiretamente, o espaço urbano do município.  
 



 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A pesquisa terá continuidade em vista da preparação de uma base informativa que 
além de servir para os trabalhos em questão, poderá abrir um precedente do estudo 
da propriedade como fator na ocupação do espaço urbano de Passo Fundo/RS. O 
espaço que hoje é recortado pela malha urbana de Passo Fundo era outrora composto 
por diversas propriedades rurais, onde já observamos a reincidência de personagens 
específicos que se utilizavam da terra como uma extensão de seu poder. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


