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DISCURSO PROFERIDO PELO HISTORIADOR 
ARTUR FERREIRA FILHO (*). 

Exmo. Sr. Governador Walter Peracchi Barcelos, 

Exmo. Sr. Prof. Eurípedes Simões de Paula, presidente da APUH. 

Senhores Simposiastas', 

Minhas senhoras, 

Meus senhores. 

o eminente Senhor Governador Walter Peracchi Barcellos quís, 
ao fazer-se intérprete de seu pensamento, entre os que militam no 
campo dos estudos da História, distinguir um velho amigo, e, ao 
mesmo tempo, honrar o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Gran
de do Sul, fazendo de um membro de sua diretoria seu porta-voz 
neste almôço. 

Mas, antes de mais nada, Sua Excelência deseja afirmar seu 
sincero aprêço pelos vossos trabalhos, de cujo alcance para a cultu
ra brasileira possui nítida e exata compreens'ão. 

Ilustres professôres de diversos Estados da Federação aqui se 
encontram com seus dignos colegas riograndenses para permutar in
formações recolhidas nos arquivos, - trocar impressões de estudos 
realizados, e opiniões sôbre métodos de interpretaçr.o e de crítica, 
que conduzam ao esdarecimento de certos pontos obscuros e a sol
dagem de certos elos, ainda mal fixados, na longa cadeia da História. 

O Rio Grande do Sul, vós o sabeis, ilustres professôres, 3endo o 
último a ser abrangido pela expansão lusitana, é, por isso mesmo. 
mtre os EStados do Brasil, com exceção do Acre, o de História mal~ 
recente. 

Mas é uma região de fronteira, não apenas política, como geo
uáfica, pois aqui começa o pampa que se estende até muito pard 
" sul do Rio da Prata; de fronteira geológica, onde termina o esou-

(*). - Discurso proferido por ocasião do churrasco oferecido pelo Govêrno do 
Estado do Rio Grande do Sul aos Simposiastas no dia 7 de setembro 
de 1967 (Nota da Redação). 
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do brasileiro, êsse maciço de formação basáltica que impõe carac
terísticas ao panorama de cinco Estados do Sul; e fronteira climaté
fica, na quase confusão de zonas tropicais e temperadas. Nas en
costas da serra geral, nos municípios de Tôrres e de Osório, osten
ta-se uma floração em tudo semelhante à dos extremos do trópico, 
e ali se cultivam a oana de açúcar, a banana, o abacaxi e o café. 
Mas, a poucos quilômetros, galgando os paredões da serra, estare
mos no Planalto que se desata para o poente, onde, todos os anos, 
o termômetro desce a 10° abaixo de zero, e a neve estendida no cam
po cria a imagem e a semelhança do inverno do sul da Europa. 

Região de fronteira, o Rio Grande do Sul não poderia fugir aos 
imperativos de sua posição geográfica, e sua História, embora menos 
longa que a de outros Estados, está repleta de episódios marcantes; 
é viva e colorida. 

Desde que os lagunenses, buscando as pegadas inapagáveis dos 
bandeirantes, penetravam nesta terra, então, apenas povoada por al
gumas tribos incruadas na idade neolítica. ela se tomou palco de 
lutas que se prolongaram por cêrca de um século e meio. E os 
nossos' antepassados, vindos de São Paulo e de outras capitanias, 
vindos de Portugal ou dos Açôres, e seus filhos aqui nascidos, dor
miram com a arma sob o travesseiro e o ouvido à escuta para os 
rumores e ameaças que vinham do Sul e do Oeste. 

Por is'so se tem dito, e com alguma razão, que os gaúchos, ocu
pados em fazer História, descuidaram-se de Seu estudo. Não obs
tante, ainda no princípio do século passado, o Visconde de São Leo
poldo, um vicentista ilustre, conterrâneo de Domingos e Francisco 
de Brito Peixoto, os fundadores de Laguna, que aqui fêz História 
porque foi o primeiro Presidente da Província, e que aqui edificou 
seu solar, ainda hoje de pé, lançou em 1819 a primeira edição dos 
Anais da Capitania de São Pedro, cuja edição definitiva, com o tí
tulo de Anais da Província de São Pedro, foI impressa em Paris, em 
1839. Depois dêle outros, seguindo-lhe a trilha, ou abrindo novas 
veredas, vêem revelando o drama de nossa fixação, nesta terra on
de se defrontaram os interêsses expansionistas de dois impérios. 

E muito houveram os nossos historiadores de repetir e provar, 
para desfazer equívocos e mal-entendidos, alguns criados pelo sim
ples desconhecimento da verdade histórica, outros pelo s'abor levia
no de parecer original. 

E aquilo que deveria assegurar aos nossos maiores o melhor 
título de brasilidade, porque outra coisa não fizeram senão prosse
guir na herança do bandeirismo glorioso, alargando as fronteiras do 
Brasil angustiadas pelo iníqüo tratado de Tordesilhas, valeu-lhe, 
muitas vêles, a pecha de fronteiriços acastelhanados. 
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Embalde os riograndenses, em cujas veias estuava o Sangue por
tuguês, bandeirante e açoriano, repeliram as tentativas de Artigas e 
as propostas soIertes de Rosas. Ainda surgia, vez ou outra, algum 
eScritor, suficientemente desavisado para, sem mais aquela, pôr em 
dúvida nossos sentimentos de brasileiros, como se em qualquer tem
po tivéssemos ligações com outra Pátria. 

Mas tudo isso passou. E se alguma dúvida reStar no espírito 
de alguém, de desfazê-Ia vos encarregais, ilustres professôres, que 
neste momento visitais o Rio Grande do Sul, e entrais em contacto 
mais' direto com a sua História. 

Este vosso Simpósio marcará uma nova e brilhante etapa na 
historiografia brasileira, completando capítulos incompletos, retifican
do juízos e desfazendo alguns equívocos. 

Bem conhecida a História das diversas regiões, graças ao voSso 
trabalho, melhor se compreenderá a unidade espiritual que orientou 
a nossa formação. E mesmo a diversidade de correntes emigratórias 
que enriqueceram o nosso potencial demográfico, longe de desvir
tuar, tavlez haja mesmo fortalecido o sentimento cristão de tolerância, 
de concórdia e de hospitalidade, que penetrou no Brasil, no dia em 
que, na Baía, se ergueu uma cruz como símbolo da fé que havia de 
imperar nesta terra. 

E concluindo: 

Senhores Professôres. 

o Govêrno do Estado, a cuja frente se encontra uma das figu
ras mais expressivas da terra gaúcha, o Governador Walter peracchi 
Barcellos, s'ente-se feliz com a realização dêste Congresso de Histó
ria, e felicitando seus organizadores c seus participantes, pelo bri
lhantes resultados já obtidos, declara-vos estar seguro dos grandes 
benefícios que êle trará à cultura e à unidade de sentimentos que 
deve cimentar a grandeza da comunhão brasileira. 
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