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INTRODUÇÃO 
 
A pesquisa referente a Comissão de Terra e Colonização de Passo Fundo é um 
subprojeto do projeto "Práticas político-jurídicas e econômicas no processo de 
ocupação do espaço e da constituição da sociedade sul-brasileira- 1930 a 1990". O 
objetivo principal consiste em contextualizar a ação e a dimensão territorial da 
atuação da Comissão de Terras de Passo Fundo, nos anos de 1930 à 1945, no processo 
de (re)apropriação privada da terra no norte do Rio Grande do Sul. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Como cita Machado et al. (2018) os atuais conflitos sociais de luta pela terra, 
envolvendo indígenas, quilombolas e pequenos agricultores, no norte do Rio Grande 
do Sul, só são compreendidos se interpretados como resultados de um processo 
histórico marcado por mudanças políticas e territoriais, implementadas entre meados 
dos séculos XIX e XX.  
Um desses processos históricos é a criação da Comissão de Terra e Colonização de 
Passo Fundo, em 1907, a qual viabilizou uma reocupação territorial, bem como atuou 
no desenvolvimento da capitalização sul-rio-grandense. Esta pesquisa tem como 
enfoque o ápice da Comissão de Terra e Colonização de Passo Fundo, os anos 1930 à 
1945, onde observa-se que a territorialidade tem sua maior abrangência, tal como, o 
apogeu da ação do Estado ao incorporar a terra e vendê-la aos imigrantes. 
Ao iniciar o trabalho foi realizado a organização e a digitalização dos dados empícios 
identificados nos cadernos de Informações e nos Ofícios emetidos e recebidos pela 



 
 

Comissão de Terras e Colonização de Passo Fundo nos anos de 1930 à 1945, presente 
no Arquivo Histórico Regional. Em um segundo momento foi elaborado tabelas, 
organogramas e gráficos apresentando os principais elementos presentes nesta 
documentação. Já a fase final, a qual se encontra em execução, é a interpretação dos 
dados, atrelada com a reflexão dos principais conceitos utilizados na leitura das 
informações: (re)apropriação da terra, propriedade da terra tanto de modo público 
quanto privado, e a compreensão da racionalidade capitalista. 
Percebe-se que a Comissão de Terras e Colonização de Passo Fundo nos anos de 1930 
à 1945 abrangia as cidades de Arroio do Meio, Carazinho, Cruz Alta, Encantado 
Guaporé, Iraí, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Sarandi e Soledade. Além disso,  o 
processo de capitalização sul-riograndense e da (re)ocupação territorial fomentado 
pela Comissão de Terras e Colonização de Passo Fundo, entre outro fatores, é um dos 
causadores dos conflitos agrários existentes até hoje. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
A pesquisa é de suma importancia para a compreensão de uma (re)ocupação territorial 
que reproduz conflitos agrários existentes até a atualidade. Por meio deste trabalho, 
também, emergiu outro tema de pesquisa, sendo o seguinte: "O Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Passo Fundo", o qual a partir da década de 1960 controlou o 
meio rural, principalmete dos pequenos proprietários.  
 
 
REFERÊNCIAS 
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL. Comissão dos Assuntos 
Municipais. Evolução municipal do RS 1809-1996.  Porto Alegre, 2002. 
MACHADO, Ironita Policarpo. Entre Justiça e Lucro: Rio Grande do Sul 1890-1930. 
Passo Fundo: UPF, 2012. 336 p. 
MACHADO, Ironita A. Policarpo et al. Indígenas, quilombolas e agricultores: história e 
conflitos agrários no sul do Brasil. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 2018. 
116 p. 
NORA, Nilse Cortese Dalla. Quem chega e quem saí: A política de distribuição de terras 
em Jaboticaba-RS. 2002. 165 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, 
Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2002. 
 
NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA ( para trabalhos de pesquisa): Número da 
aprovação. 
 
 
 
ANEXOS 



 
 

   
 


