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A história de Caxias do Sul é objeto de estudo desta pesquisa. A proposta é fazer um levantamento das
fontes documentais disponíveis ao público que existem sobre a história desse município. Dessa forma, o
presente estudo trata de investigar os documentos acerca da Diretoria da Colônia que estão à disposição
para pesquisa no Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami. O estudo é exploratório e a pesquisa é
documental. O estudo abrange a fase da fundação,da Colônia Caxias até a criação do município, ou seja,
de 1875-1890. A Colônia Caxias abrigava os municípios de Farroupilha, Flores da Cunha, Nova Pádua,
Antônio Prado, São Marcos e Alfredo Chaves. A Colônia Caxias, a partir da sua fundação, passa por três
fases nesse período. Os documentos mostram que a Diretoria da Colônia, situada aos "fundos da Fazenda
de Nova Palmira", foi instalada oficialmente a 6 de novembro de 1875, sendo o diretor da Colônia Pedro
Ferreira Coelho. A fase colonial se estende até 12 de abril de 1884, quando deixa de ser colônia e passa a
ser considerada como5º distrito do município de São Sebastião do Caí. A partir da emancipação da
colônia, a Diretoria torna-se Comissão de Terras e Medição dos Lotes. Dos diversos documentos oficiais
para explicar e ilustrar a vida e a organização da Colônia Caxias, foram acessados as plantas gerais que
mostram a demarcação da colônia, as plantas da área urbana que evidenciam o povoamento dos
imigrantes em 1878, os atos, decretos e leis do governo do Rio Grande do Sul e as correspondências
recebidas pela diretoria da Colônia Caxias. Por meio desses documentos oficiais é possível identificar os
interesses do governo do estado, da diretoria da Colônia e da Inspetoria Especial de Terras e Colonização
da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul.
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