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O desenvolvimento econômico de Caxias do Sul está ligado ao trabalho dos pequenos agricultores e dos grandes comerciantes e industriais, 
que constituem a elite econômicas local e organizam-se em prol de seus interesses a partir da Associação dos Comerciantes. A pesquisa 
analisa as relações entre esta associação e o Estado, no período de intendência de Celeste Gobbato (1924-1928), utilizando a produção 
vitivinícola como pano de fundo. Tensões e conquistas ganham visibilidade nas tentativas feitas pelas elites e pela administração municipal, 
no sentido de unir esforços para a melhor utilização dos recursos existentes e na qualificação da produção vitivinícola. Os objetivos 
específicos são identificar as principais ações realizadas na gestão de Celeste Gobbato (1924-1928) e verificar as posições tomadas pelos 
poderes públicos e classes produtivas na forma de encaminhar as questões relacionadas a vitivinicultura.

A pesquisa teve como base a metodológica a história social e econômica. O estudo buscou relacionar dados econômicos e políticos e 
perceber sua correlação de forças na sociedade caxiense. Para isso foi feita análise de fontes documentais como os relatórios de intendência 
de 1924 a 1928; dados sobre os comerciantes por meio das Atas da Associação dos Comerciantes de Caxias do Sul (1936) e referências 
teóricas de obras da historiografia regional como de Ivoni Paz e Isabel Baldisserotto, Loraine Slomp Giron, Maria Abel Machado eVania 
Herédia e Katani Monteiro.

No período analisado (1924-1928), a economia de Caxias do Sul apresentava crescimento e diversificação, conforme aponta o quadro abaixo. 
O setor vitivinícola no entanto, continuava o de maior representação:

Exportações em 1928*

Vinho.........................8.711:175$000
Tecidos.....................4.755:500$000
Charque....................1.552:075$000
Banha........................1.454:380$000
Metais........................1.018:882$000

               

As más condições viárias, as adulterações e a má qualidade da produção vinícola dos pequenos produtores impediam uma posição sólida no 
mercado nacional, oque motivou a reunião de comerciantes e industriais para buscar, junto a administração Municipal a solução de seus 
problemas.Dentre as medidas encontradas, aparecem a de educar os pequenos produtores, através de estabelecimentos que estimulariam 
avanços técnicos, assim, qualificando a produção. A ação de Gobbato seguiu tal parâmetro, na tentativa de introduzir castas nobres que 
qualificassem a produção. A regulamentação e o fomento à produção vinícola, apoiados pelos poderes públicos, formaliza um mecanismo que 
sobrepõem a produção artesanal aos interesses da grande indústria local. Conclui-se que no período estudado, houveram tensões políticas 
protagonizadas principalmente pelas as elites econômicas, tendo um papel decisivo na política administrativa caxiense, conseguindo 
influenciar nos seus rumos. 
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