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A influência da cultura italiana é fortemente percebida no desenvolvimento da região, onde a arquitetura 
e as relações humanas e urbanas reforçaram os laços de parentescos com seus antepassados 
deixados como legado um vasto e rico patrimônio cultural. Esta pesquisa tem como recorte espacial a 
colônia de migração italiana denominada Dona Isabel que originou o atual município de Bento 
Gonçalves (RS) entre outros. Por meio desta, pretende-se entender inicialmente como sucedeu a 
ocupação e a apropriação do território e quais foram os critérios para a implantação dos primeiros 
logradouros.     b b      

Neste estudo, observa-se a relação da topografia na implantaçao da malha viária central. As principais 
vias da cidade se desenvolveram em uma região com terreno favorável mas não seguiram a rigidez 
formal verificada no desenvolvimento da colônia Caxias. Nota-se que a evolução do núcleo urbano 
aconteceu progressivamente acompanhando a implantação dos principais equipamentos urbanos 
(Igreja, Sede Administrativa, Estação férrea, Sede do Batalhão do Exército) atraindo para a suas 
proximidades além de residências, comércios e serviços.dadadaadadadadasaaasasasasaasaaaaaaa  

Nota-se o traçado ortogonal, herança de um 
planejamento por configuração urbana de 
assentamento de origem ibero-brasileira, presente 
na formação do núcleo central da colônia. A partir 
disto, através da análise topográfica e eixos viários 
percebe-se que o crescimento do local está 
diretamente relacionada a topografia, onde 
i n i c i a l m e n t e  a  c i d a d e  a p r e s e n t o u  s e u 
desenvolvimento em uma área de topografia mais 
favorável, permitindo assim a reprodução de uma 
malha quadricular característica na ocupação dos 
territórios conquistados na América.dadadadaada
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O presente trabalho, através de estudos especificados por Lefebvre (1986), procura buscar entendimentos sobre a ocupação 
primitiva na Colônia Dona Isabel, relacionando esse processo a forma que os primeiros imigrantes se apropriaram das terras e vias 
para se estabelecerem e consolidaram a região. Para isto, utiliza-se do método regressivo-progressivo onde inicialmente se 
elabora um estudo exploratório utilizando como procedimento metodológico as etapas: leitura de bibliografia, levantamento de 
dados, mapeamentos, análises e conclusões.  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
A coleta de material e posterior análise e compreesão é fundamental para a elaboração deste trabalho e entedimento do contexto e 
formação sócioespacial da cidade de Bento Gonçalves (RS) e arredores. Para fundamentar essa produção utilizou-se De Paris 
(1999), Costa, de Boni (1999), Caprara, Luchese (2001) com análise de material produzido e verificação para a contribuição no 
entendimento do tema investigado. Para a qualificação da pesquisa, a graficação dos resultados alcançados em mapas se mostra 
uma alternativa importante para aprimorar o entendimento do processo evolutivo do espaço urbano e regional de Dona Isabel e 
assim contribuir na produção de acervo teórico sobre o assunto, que é bastante limitada.  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.  

Em 1870, João Sertório, então Presidente da Província do Estado, criou as colônias de Dona Isabel e 
Conde D’Eu, que juntas totalizavam 32 léguas quadradas (De Paris, 1999, p. 40). Com a conclusão da 
via de acesso Buarque de Macedo, o crescimento de Dona Isabel e Conde D’Eu começou a ser 
percebido, recebendo cada vez mais imigrantes e intensificando a troca comercial entre outras 
localidades. (Costa, De Boni, 1999, p 50). Após a Proclamação da República, em 1889, as freguesias 
de Dona Isabel e Conde D’Eu desligaram-se de São João de Montenegro e juntas formaram o 
município de Bento Gonçalves. Esta mudança ajudou a viabilizar o crescimento econômico do 
município através de medidas que buscavam acentralização e organização administrativa na área 
urbana. Ao longo dos anos a configuraçao territotrial do munícipio passou por vários 
desmembramentos que podem ser percebido através dos mapas abaixo.    v 

Conde D’Eu, Dona Isabel e Caxias formaram a principaL região de colonização italiana no Estado. Com 
sua ocupação no final do século XIX, foram sendo estruturadas e se desenvolveram e em poucos anos 
essa área foi ocupada e trabalhada pelos imigrantes e seus descendentes. Diferente do que foi 
percebido em outras colônias da região, como a de Caxias, a ocupação do território per- tencente à 
Dona Isabel não seguiu uma lógica inicial facilmente percebida. Observa-se que o seu povoamento 
inicial se desenvolveu ao longo da picada que a ligava até São João de Montenegro, ficando seu 
desenvolvimento vinculado a esta durante os anos iniciais. (Costa; De Boni, 1999, p.75).
Na área da colônia de Dona Isabel, os primeiros imigrantes foram 48 famílias de franceses que não 
teriam se estabelecido devido à precariedade do local. Em fins de 1875 foi a vez dos trentinos chegarem 
e iniciarem o processo de ocupação dos lotes coloniais. Seus proprietários: Isidoro Agostini, Leonardo 
Domenico de Gasperi, Pietro Dorigatti, Antônio Euel, Giuseppe Giacomoni, Antônio Giovannini, 
Giuseppe Rampanelli, Andrea Slomb, Domenico Tomanisi, Matteo Valduga, Giovanni Batta Battisti, 
Cristoforo Ambrosi, Abramo Gado, Giovannini Giovanella, Giuseppe Lunelli, Tomaso Pintarelli, Nicoló 
Pozza, Carlo Ranzi, Felice Refatti (Caprara; Luchesse, 2001, p.125).  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Por meio da sobreposição de mapas  
existentes e a observação de acervo 
iconográfico, permite-se chegar a algumas 
conclusões e assim traçar um mapa 
evolutivo do município. O seu desenvol- 
vimento esta ligado em um primeiro 
momento a formação do núcleo central, com 
a implantação da igreja. Posteriormente, 
com a  chegada da  l inha  fé r rea  o 
crescimento da cidade expandiu-se próximo 
a ela. Em 1925 a construção da sede do 
Batalhão do Exercécio trouxe crescimento 
na porção norte da cidade. A partir disso, a 
evolução urbana da cidade teve um 
crescimento equilibrado. N N N N N N  

Verificar quais foram os condicionantes mais importantes para a formação de Bento Gonçalves e o 
papel da cultura e da tradição dos imigrantes italianos no desenvolvimento urbano local, analisando a 
documentação histórica disponível a fim de levantar e confrontar dados para o entendimento do 
processo de urbanização da cidade com o objetivo de reconstituir a evolução urbana do município.  m 

Fo
rm

aç
ão

 te
rr

it
or

ia
l

A OCUPAÇÃO DOS LOTES RURAIS NA SEDE COLÔNIA DONA ISABEL
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A FORMAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES (RS)

1880 - Vista da R. Marechal Deodoro
Fonte: Cini; De Paris; Rocha. 2013.

1906 - Ao fundo a Igreja Santo Antônio e a Prefeitura Municipal
Fonte: Cini; De Paris; Rocha, 2013.

1918 - Em primeiro plano o cemitério da cidade
Fonte: Cini; De Paris; Rocha, 2013.

1930 - Vista da R. Júlio de Castilhos
Fonte: Cini; De Paris; Rocha, 2013.
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Igreja Matriz

Buarque de Macedo Lote colonial Lotes ocupados*
*Baseado em relatórios enviados da colônia Dona Isabel ao Governo Central, registrados no Códice SA 112 
(da Secretaria da Agricultura), mantido no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, conforme Costa, Rovílio (1999)
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