
A história do Rio Grande do Sul contada de uma outra forma 
 

O Estado do Rio Grande do Sul possui uma rica participação na história do Brasil, seja por fatos ou 
eventos históricos, por personagens, eventos culturais ou econômicos, localidades ou edificações. 
 
Inicialmente estas terras, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam ao domínio espanhol. A ocupação 
ocorreu através dos jesuítas, vindos do Paraguai e atravessando o rio Uruguai. Os “bandeirantes”, 
vindos de São Paulo, desbravaram os atuais estados do Paraná e Santa Catarina, alcançando também 
o Rio Grande do Sul. Somente em 1801, após uma longa batalha diplomática, um ato de guerra 
definiu definitivamente as divisas, incorporando as terras ao território brasileiro. 
 
A criação de gado, inicialmente localizada às margens do rio Uruguai com matrizes trazidas pelos 
bandeirantes, se espalhou pelas demais regiões. Os monges jesuítas, que dominavam a 
administração regional, permitiam até 99 cabeças por aldeamento. As missões jesuíticas 
influenciaram fortemente a cultura e a economia da região, resquícios sentidos até os dias atuais. Em 
1807, então, é criada a Capitania de São Pedro. 
 
A região, originalmente habitada por índios guaranis, pampeanos e gês, pelas ocupações, alternadas, 
por espanhóis e portugueses, foi, de fato, colonizada por três etnias distintas – os açorianos a partir 
de 1750, os alemães a partir de 1824 e os italianos a partir de 1875. Um estado com vocação 
agropecuária; desenvolveu também um notável parque industrial, forneceu inúmeros personagens 
para o cenário político nacional e abriga grandes universidades – estaduais e federais. Muitos selos 
brasileiros contam esta história! 
 

Ulrich Schierz 
 

Uma breve história do selo 
 
Muito se pode escrever sobre a história do selo postal. Como começou? O selo postal foi introduzido 
no século XIX e é uma decorrência da Revolução Industrial. As relações comerciais aumentaram e o 
volume de correspondências, até então primariamente particular, transportadas por estafetas, 
aumentou na mesma proporção. 
 
A Inglaterra, motor da Revolução Industrial, também foi o país que primeiro sentiu a necessidade em 
encontrar uma solução mais adequada para o envio de correspondências. O movimento iniciou em 
1840, criando um sistema único de tarifas para o transporte dentro do Reino Unido, independente 
da distância.  
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Quase que simultaneamente, surge a ideia 
de um pagamento antecipado pelo serviço. É 
quando entra em cena Sir Rowland Hill – 
inventou um pequeno papel retangular, com 
uma camada fina de goma no verso, e que 
serviria como que “um recibo” pelo serviço 
prestado 

 



 
 

 
O primeiro selo emitido foi um com valor de 1 penny, 
reproduzindo o perfil da Rainha Vitória; de aparência muito 
semelhante a um camafeu. Nascia o famoso “penny black”! que 
começou a circular no dia 6 de maio de 1840. Era um selo – o 
nome já indica – de cor preta e foram impressas 286 mil folhas 
sendo os selos cortados a tesoura.  
 
A ideia do “selo postal” se difundiu e em 21 de janeiro de 1843 
o Conselho de Estado de Zurique imprimiu dois selos, no valor 
de 4 e 6 centavos, para postar correspondências. 

 
Muitos filatelistas não consideram esta emissão como sendo este país o segundo a emitir selos 
postais – enquanto na Inglaterra os selos serviam para postagem em todo o território, este do Cantão 
de Zurique o permitia somente dentro de sua área geográfica e não em todo o território da Suíça. 
 
Seguiu-se, em 1º de agosto de 1843, a emissão de três selos para postagem, em todo o território, no 
Brasil – os “olho de boi”. 
 
 
 
 

 
 

O “penny red” seguiu o “penny black” já em 10 de 
fevereiro de 1841. 
 

 
 
 
 
 

   O selo de 1º de março de 1843 
   do Cantão de Zurique. 
  
 
 

 
 
 
 

Os três “olho de boi” de 1º 
de agosto de 1843. 
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