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Esta obra é dedicada as classes desfavore-
cidas que foram exploradas ao máximo para o desen-
volvimento regional, visa também a retirar da invisibi-
lidade de afrodescendentes que viveram e vivem sobre 

opressão social.
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APRESENTAÇÃO

A História nos proporciona um relacionamento ín-
timo com as realidades do passado, realidades que, em tempos 
difíceis, tornaram possíveis a ocupação territorial e o desenvol-
vimento regional, também é percebido que na atualidade, o re-
conhecimento das pessoas que se dispuseram e dedicaram-se 
para esse feito, levam uma vantagem na questão social em com-
paração às classes desfavorecidas da história, as que realmente 
trabalharam e foram exploradas em todos os sentidos.

A colonização germânica que se estabeleceu na re-
gião do Vale do Paranhana, hoje atual município de Taquara 
no Rio Grande do Sul, foi fruto do processo da administração 
portuguesa para a ocupação de terras ainda livres na encosta 
da serra, nos quais por longo período, tornaram-se um cor-
redor de passagem em períodos de guerras entre as Coroas 
Portuguesa e Espanhola, além de que ligava o Sul do Brasil 
com a região Centro-Oeste, São Paulo. 

Por essas bandas o Tropeirismo foi de suma impor-
tância para a economia local, por possibilitar acesso a pasta-
gens e água abundante, além de uma produção de gado repre-
sentativa na segunda metade do século XIX, a incrementação 
e consolidação da colonização germânica também trouxe a 
região, a cultura alemã que prevaleceu como representação e 
originalidade local.

Dentro desse contexto, a presença do escravismo foi 
significativa e efetiva, pois na relação de trabalho foram os 
africanos e afrodescendentes que tiveram maior contato nas 
lidas e afazeres domésticos e campeiros, convivendo direta-
mente com colonos portugueses e alemães, esses cativos foram 
explorados ao máximo para o desenvolvimento da regional.   



O cotidiano que foi se desenvolvendo entre cativos 
e colonos, também é um fator determinante desse processo 
ocupacional territorial, visto que as relações escravistas esta-
vam expostas, senhores de escravos se mantinham no topo 
da sociedade e as relações cotidianas eram uma das saídas 
para a manutenção dos cativos e da sociedade em modo geral, 
pois mantinha certa harmonia entre as partes mantendo suas 
origens e constituindo um relacionamento que futuramente 
viabilizaria uma inserção social para o afrodescendente e ma-
nutenção para os senhores.  

Outro elemento que se fez presente nessa região foi 
a construção do patrimônio cultural, no qual reconhecemos a 
valorização de tudo que foi produzido durante esse período 
de ocupação territorial, sua arquitetura, a cultura alemã como 
ponto referência da sociedade e a cultura imaterial represen-
tando a não valorização da cultura africana como no nasci-
mento de crianças pelas mãos de Maria Rita, uma negra al-
forriada que consta como sendo a primeira parteira da região 
e não é reconhecida como patrimônio cultural local.  

A comunidade quilombola também se faz presente na 
região, são pessoas descendentes que vivem em uma localidade 
conhecida como Quilombo do Paredão, onde sua representativi-
dade é de suma importância para a valorização afrodescendente 
e o reconhecimento social dessa comunidade em sua totalidade.

O texto a seguir é fruto de uma série de trabalhos de 
pesquisa apresentados em seminários, congressos e eventos re-
lacionados à temática histórica do escravismo, com base na re-
alidade social estabelecida entre colonos e negros escravizados, 
visando perceber a fronteira que foi constituída e ultrapassada 
entre ambos os agentes envolvidos no contexto social, e como 
isso viabilizou um relacionamento exploratório. 



Nossa intenção é retirar da invisibilidade estes indi-
víduos africanos e afrodescendentes desprovidos de resiliência 
social e explorados, colocando-os ao lado dos colonos desbra-
vadores que construíram o sistema social e econômico do Vale 
do Paranhana no Rio Grande do Sul.

Inverno de 2019,
Ubiratã Ferreira Freitas.



ABSTRACT

This work aims to expand the knowledge that sur-
rounds the relations between White free population and 
freed captive black population whom was present in Fazenda 
Mundo Novo, which is nowdays the county of Taquara – RS, 
a location that which had in its foundation and development, 
Portuguese and Germanic colonization as the only present in 
the exploration of the vacant lands of the Brazilian Empire 
during the nineteenth century. Establishing a relationship of 
importance of African and Afro-Brazilian roots in Society 
leads to a complex relationship, because the presence of the 
Black is linked to captive labor and formation of commu-
nities. Thus, from the beginning of the development of the 
villages, towns and cities and, consequently, of the societies 
that were being formed, the black captive were very present 
in the construction of the county of Taquara, which originates 
from the occupation by Portuguese and their aggregates, the 
wherein blacks inserted as slaves in the region. With this, we 
seek to broaden the interpretations and value those workers 
who are not yet recognized as pioneers of the Southern lands 
along with the free settlers, who we cannot forget. But we 
cannot forget that, in fact, who really worked forcibly, vio-
lently and suffered all the intemperate of the slave system 
in Brazil were the Africans when they were abducted from 
Africa and thrown into the slave quarters, and later, their de-
scendants who still suffer with the prejudice created with eth-
nic inferiority,
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INTRODUÇÃO

É sabido que durante a formação da sociedade bra-
sileira a presença do afrodescendente desempenhou um papel 
importante nessa construção social e nas manifestações cultu-
rais. Mesmo assim, existem insistências em manter ou colo-
car na invisibilidade os sujeitos negros não os reconhecendo 
como construtores de suas histórias, de suas reivindicações, de 
suas resistências, dos acordos políticos e sociais que se consti-
tuíram em prol de necessidade da manutenção de suas vidas e 
liberdades, em um sistema excludente e repressivo conhecido 
como escravismo.

Embora exista uma farta bibliografia sobre o tema do 
escravismo e suas mazelas, ainda podemos encontrar relações 
de exploração e privação na vida dos sujeitos negros em luga-
res já pré-estabelecidos como desenvolvidos a partir da mão 
de obra europeia (colonos portugueses, italianos e alemães) 
que foram inseridas em determinadas regiões, lugares ermos, 
zonas conflituosas com nativos ou nos centros urbanos.

Assim estruturamos os textos em uma lógica de fácil 
entendimento visando dar continuidade ao esclarecimento e 
retirada da invisibilidade social desses trabalhadores não re-
conhecidos, e que também provoque a reflexão sobre como 
viveram os africanos e afrodescendentes que constituíram, 
com sua devida importância, a sociedade que os classificava 
como inferiores, já que foi com seu trabalho e esforço para 
permanecerem vivos que ultrapassaram as fronteiras e barrei-
ras sociais do preconceito. 

Nesse contexto, o primeiro capítulo se funda no su-
jeito negro como objeto de análise e referência na contribui-
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ção da formação da sociedade taquarense, na qual tendo uma 
parcela de contribuição e permanência como sujeito ativo em 
diversos seguimentos da sociedade, fez, cada vez mais, surgir a 
possibilidade de uma sociedade híbrida que se apresenta den-
tro de uma inferioridade, mas que detém os gêneses da africa-
nidade como representação e formação de um sujeito ativo no 
contexto de colonização e formação social. 

A importância do sujeito escravizado, alforriado, li-
berto ou livre, dentro da sociedade brasileira, está cada vez 
mais evidente como fator determinante da sua participação na 
construção de uma sociedade que o classifica como inferior. 
Diante dos estudos produzidos ao longo dos últimos anos, e 
que aumentam cada vez mais, é possível perceber a contribui-
ção da população negra oriunda da África e afro-brasileiros, 
convergem para o hibridismo que sofreu a população nativa, 
africana e branca desde sua chegada à colônia portuguesa no 
Brasil, quando raptados de suas origens culturais africanas. 

Dessa maneira, a importância do negro na composi-
ção da sociedade taquarense junto com a colonização alemã é 
de suma importância para o reconhecimento e valorização das 
raízes africanas no Rio Grande do Sul. Diante dessa tentativa 
de elucidar o relacionamento entre colonos germânicos e ne-
gros cativos, direcionou-se a compreensão da vida cotidiana, 
em sua complexidade, na ocupação territorial e formação so-
cial do município de Taquara, sendo ela predominantemente 
advinda da colonização germânica. 

O segundo capítulo, então vai se estruturar inicial-
mente com uma revisão historiográfica, com aporte teórico 
entre autores que trabalham o tema cotidiano para funda-
mentar alguns aspectos das relações que se constituíram 
entre afrodescendentes e colonos europeus; em segundo 
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lugar, procedeu-se à análise das fontes primárias – inven-
tário post mortem – para legitimar a presença de sujeitos 
em cativeiro na região e, que estiveram nas escravarias no 
município de Taquara;

Em um terceiro momento, por extrema importância, 
buscou-se traçar um parâmetro da formação da família escrava, 
visando perceber as relações de cotidiano que se formaram den-
tro do sistema escravista, mesmo que ainda na tentativa de tra-
çar uma linha fronteiriça a ser ultrapassada e que demarcasse as 
relações de sociabilidade entre germânicos e afrodescendentes. 

Para o terceiro capítulo o achado nas fontes foram 
as relações de sociabilidade que ocorreram entre os primeiros 
colonos e uma parteira negra alforriada de nome Maria Rita. 
Essa foi importante para o desenvolvimento regional e au-
mento demográfico local, já que muitas das crianças que nas-
ceram nos primórdios da colonização germânica em Taquara, 
passaram pelas mãos da parteira negra.

Isso comprova a participação efetiva e de suma im-
portância de retirar da invisibilidade essas pessoas que sabi-
damente estiveram ligadas aos movimentos colonizatórios, 
desbravando as fronteiras erguidas a sua volta e participando 
ativamente no contexto social, cultural, econômico e político.

O quarto capítulo se estrutura em uma questão eco-
nômica de subsistência, bem mais de sobrevivência. Em de-
corrências das necessidades e entraves, conflitos com nativos 
indígenas e intemperes climáticas. O setor agrícola vai se de-
senvolver com uma efervescência muito ativa. 

Tentando formar um comparativo das relações de 
plantio e técnicas aplicadas na agricultura e horticultura, por 
negros fugidos para quilombos, e colonos imigrantes euro-
peus, que se fixaram no extremo Sul do Brasil, mais preci-
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samente na Fazenda do Mundo Novo (Taquara), a partir de 
uma política de colonização das áreas ainda não habitadas, 
para um desenvolvimento de subsistência e possível acúmulo 
de capital. 

Com relação às necessidades, podemos dizer que 
uma vez constituída a insuficiência, o homem entra em um 
processo de busca de meios de sobreviver, sendo esse, o co-
nhecimento empírico que cada um carrega, a partir de seu ha-
bitat natural e das características culturais que são formadoras 
das relações homem/natureza.

No quinto capítulo, buscamos entender como vai se 
constituir, mesmo que superficialmente, o processo de ocupa-
ção, visto que nosso enfoque se direciona para o conceito de 
territorialidade, já que para o europeu (mais especificamente 
o colono alemão), o conceito de cultura está engendrado em 
suas relações de superioridade étnica. Para o afrodescendente 
o fator que importa nesse contexto escravocrata, seria o ponto 
de referência que será constituído de um discurso, de uma 
fronteira a ser ultrapassada, ou seja, a territorialidade como 
fator decisivo de sua manutenção e construção cultural.

No sexto e último capítulo buscamos verificar como 
vai se relacionar e acontecer as relações políticas, econômicas e 
sociais dentro da sociedade branca e de sua cultura, já que essa 
predominava. Dentro dessas relações e o processo de absorção 
da cultura dominante por parte do africano e do afrodescen-
dente, outras relações vão surgir na grande esfera da socieda-
de que terá em sua composição elementos cotidianos que se 
valerão como ponto de desenvolvimento e assimilação para o 
cativeiro e a liberdade.

Com isso, buscamos ampliar as interpretações e va-
lorizar esses trabalhadores que ainda não são reconhecidos 
como desbravadores das terras sulinas junto com os colonos 
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livres, que por essas bandas estiveram e construíram os povo-
ados, culturas, costumes, além de proporcionarem o desenvol-
vimento local. 

Não podemos esquecer que, na verdade quem real-
mente trabalhou forçosamente, violentamente e que sofreu 
todas as intemperes do sistema escravista no Brasil foram os 
africanos raptados da África e jogados dentro das senzalas, e 
posteriormente, seus descendentes que até os dias atuais sofrem 
com o preconceito criado com a inferioridade étnica.

O que buscamos nessa obra é ampliar o conheci-
mento que ronda nas relações entre população livre branca e 
população negra cativa, livre e alforriada que esteve presente 
na Fazenda Mundo Novo, que atualmente é o município de 
Taquara, que se localiza distante a setenta quilômetros da ca-
pital Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, 
e que teve em sua fundação e desenvolvimento, a colonização 
europeia germânica como a única presente do desbravamento 
das então terras devolutas do Império Brasileiro, durante o 
século XIX.
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CAPITULO I
O NEGRO PRESENTE NA COLONIZAÇÃO 

GERMÂNICA DA FAZENDA DO MUNDO NOVO

Perceber os movimentos sociais implica em entender 
a importância de cada fato histórico e onde sua representação 
está inserida, assim a compreensão de como a sociedade se 
constitui e se desenvolve está vinculada às ações de percepção 
de que somente a partir dos sujeitos em seu interior social é 
que poderemos perceber os verdadeiros protagonistas e cons-
trutores de qualquer sociedade, pois estão vinculados a uma 
visão que remete aos agentes sociais para dentro de suas re-
alidades, que no caso da sociedade do município de Taquara 
(Rio Grande do Sul) teve como agentes construtores os ne-
gros cativos e a colonização germânica. 

Esse movimento emerge de uma complexa relação 
entre sujeitos ativos, a qual se manifesta dentro de uma estrutu-
ra de comunidade que está se formando ou já está preestabele-
cida nas relações sociais, motivando uma sociabilidade e crian-
do condições para que se estabeleçam laços afetivos e sociais, 
mesmo que seja forçado um relacionamento mais contundente, 
como no caso de relações de trabalho livre ou forçado. 

Dessa maneira, ao perceber que em todas as comu-
nidades que compõem a sociedade brasileira, surgiram mo-
vimentos em prol das necessidades da valorização do sujeito 
negro em estabelecer relações sociais, sendo que este agente 
– o negro escravo, o liberto, o alforriado ou o livre – teve uma 
grande importância no desenvolvimento social e cultural bra-
sileiro, pois sua influência está vinculada e faz parte do coti-
diano da sociedade.
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Benjamim Abdala Junior refere o poeta africano 
Léopold Senghor em sua obra, que possui um pensamento 
da valorização das raízes africanas. Seguindo a mesma linha 
de pensamento, “na perspectiva do movimento da negritude 
ligado às reivindicações dos negros de todo o mundo, que o 
sentimento é negro e a razão é branca” ( JÚNIOR, 2002, p. 
49). Nesse sentido, o sentimento africano está vinculado às 
necessidades que os negros enfrentaram para se manterem 
ativos dentro da realidade que foi apresentada, ou seja, a es-
cravidão e a desqualificação étnica imposta pelo europeu. 

Assim, vincularem-se às sociedades onde foram in-
seridos era uma possibilidade de preservar sua cultura e man-
terem-se vivos, resistindo e fazendo prevalecer sua existência 
como homem. “O exercício da hegemonia não se faz apenas 
com coerção, mas, sobretudo com a circulação de ideias, que 
têm atores determinados, que se situam em determinados ter-
ritórios” ( JÚNIOR, 2002, p. 50).

Com esse intuito, estabelecer uma relação entre as 
raízes africanas e afro-brasileiras na sociedade é uma tarefa 
complexa, pois a presença do negro está ligada ao trabalho 
e à formação de comunidades. Assim, desde o princípio de 
desenvolvimento das aldeias, vilas e cidades, o negro cativo 
esteve quase sempre presente. Assim o lugarejo Pinhal, que 
faz parte da construção do município de Taquara, foi conti-
tuído por portugueses e, com estes, o negro foi inserido como 
escravo na região. 

Dessa maneira, os cativos conviveram com portu-
gueses e junto com os colonos germânicos que fizeram parte 
da ocupação das terras devolutas, tanto no processo colonial 
como nos Impérios brasileiros que se estenderam até 1889. 
Sua importante participação na formação econômica, social e 
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política da região, foi de suma importância reconhecer o indi-
víduo africano e afrodescendente como sujeito construtor de 
sua história, preservando sua cultura e identidade, formando 
laços sociais dentro da conjuntura de uma imposição socio-
cultural europeia.   

Dentro dessa composição de fatos, o processo de 
ocupação territorial que foi implantado pela administração 
portuguesa nas terras devolutas do Continente de São Pedro 
do Rio Grande do Sul, favoreceu ao “homem branco”, a de-
nominação como o grande colonizador dos campos da cam-
panha sulina.

Não menos importante foi o sujeito africano e afro-
descendente em cativeiro, que também fez parte desse pro-
cesso e que compõe o elemento de sua identidade presente 
no Brasil, e que, no nosso caso, também vem contribuir para o 
desenvolvimento e ocupação das terras sulinas da colônia por-
tuguesa, pois, por meio de sua entrada pelo Sul da América 
Latina, os negros cativos rumaram para o Norte do território 
de São Pedro, ou seja, adentraram nas terras que futuramente 
seriam o atual Estado do Rio Grande do Sul. 

O escravo entrou em nossos territórios, definitivamente, 
ao lado dos primeiros lusitanos que chegaram ao Rio 
Grande do Sul. Entra, porém, como já foi dito, nas ba-
gagens destes últimos; ou, como seria melhor dito, car-
regando suas bagagens (MAESTRI, 1984, p. 35).

A importância do elemento africano na concepção 
de formação social teve a sua inserção nos pequenos plantéis 
(poucos escravos por senhor), no qual colonos açorianos tive-
ram suas relações diretas com esses sujeitos, principalmente 
na lida do campo. Consequentemente, esses cativos foram, 
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muitas vezes, os únicos contatos sociais dos colonos que ocu-
param as planícies e campos sulinos e as terras localizadas no 
município de Taquara. 

Essa relação social viabilizou influências e incorpo-
rou elementos culturais que foram sendo aprimorados pelos 
negros cativos e também pelos senhores de escravistas, ou seja, 
houve uma aculturação das diferentes culturas, a ocidental e 
a africana. 

Desde sua introdução em nosso estado, o negro, de di-
versas formas manifestou consciência de sua situação 
de oprimido, buscando, através de poucos meios de que 
dispunha sua libertação, e posteriormente, sua afirmação 
como cidadão livre (BERNARD, 1998, p. 9). 

A partir do final do século XVIII, com a queda da 
produção agrícola, a criação de gado passou a ser a solução 
para a economia sulina, surgindo, então, as charqueadas. Seu 
desenvolvimento vai se estabelecer a partir do início do século 
XIX, e se desenvolver até a metade do mesmo período. 

O processo de ocupação territorial foi se aprimorando, 
e a necessidade de uma produção agrícola mais eficiente era 
imprescindível, pois o gado tornara-se um produto muito lu-
crativo, mas a falta de alimentos tornou-se constante – em de-
corrência das guerras para manutenção da fronteira entre as co-
roas Ibéricas – e a necessidade de uma ampliação na produção 
agrícola se apresentava pelo aumento demográfico do processo 
de ocupação. Assim, a ocupação das florestas devolutas seria a 
saída para estabilizar a economia agrária e também poderia não 
agitar os grandes latifundiários na necessidade de compartilhar 
suas estâncias de criação de gado com a agricultura. 
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A ocupação das florestas seria um bom negócio para 
administração Portuguesa, pois as mesmas estavam “sem uti-
lização” e somente fazendo parte das terras conquistadas. O 
problema se esbarrava na mão de obra para efetivar o desen-
volvimento da agricultura, pois não seria no formato da gran-
de propriedade, uma vez que precisava de um novo modelo de 
produção, e não com o modelo já aplicado – no caso, de se-
nhores e muitos escravos –, não sendo viável para a adminis-
tração portuguesa fazer essa manutenção. Mas o que poderia 
ser mais prudente para a Coroa Portuguesa? 

Uma retomada da imigração europeia para ocupar as 
florestas devolutas, faria com que a organização da produção 
se daria com o pequeno produtor, sendo ele o imigrante ale-
mão e italiano, tendo como base a mão de obra e organização 
familiar e a pequena propriedade, já que os campos e charque-
adas já tinham tomado conta da economia local.

Segundo Nilo Bernardes:

O Brasil precisava de novo tipo de colonos, pequenos 
proprietários livres que cultivassem as terras de mata 
com o auxílio das respectivas famílias e que não esti-
vessem interessados nem no trabalho escravo, nem na 
criação de gado. O novo colono deveria ser tanto um 
soldado, como um agricultor, para poder tanto defender 
sua terra como cultivá-la. Onde poderia ser encontrado 
esse tipo de colono? Na Europa, naturalmente; e espe-
cialmente na Europa Central, onde soldados desenga-
jados dos exércitos de Napoleão e camponeses pobres 
oprimidos estavam prontos e emigrar para qualquer país 
do mundo (apud BERNARDES, 1997, p. 67-68). 
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Dentro desse processo de ocupação das terras ainda 
não utilizadas efetivamente pela administração portuguesa, 
em 1813, Antonio Borges de Almeida Leães fez um pedido 
ao governador da Capitania do Rio Grande do Sul, o General 
Dom Diogo de Souza, para adquirir a uma Sesmaria, registran-
do em documento em 1814. Passou a ser chamada “Fazenda 
do Mundo Novo”. Como era de costume, os empreendimentos 
feitos pelos proprietários para adquirir terras devolutas; os mes-
mos tinham que comprovar que possuíam posses. Estas deve-
riam ser bens materiais e monetários, assim como animais de 
criação e alguns escravos e tipo de produção a ser aplicado. 

O pedido de sesmaria feito por Antonio Borges de 
Almeida Leães ao Governador da Capitania de São Pedro do 
Rio Grande do Sul: 

(sic) Auto de Justificação de Sesmaria

Antonio Borges de Almeida Leães

Anno de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 
mil oitocentos e treze anos aos vinte e cinco dias do mês 
de Novembro do dito anno, nesta Vila de Porto Alegre, 
em meu Cartorio autorizo o requerimento e mais docu-
mentos a ele juntos, para as deligencias de Sesmaria que 
pretende Antonio Borges de Almeida Leães na forma 
do despacho do excelentíssimo General da Capitania de 
Trinta e um de Maio do presente anno de mil oitocen-
tos e treze, para constar faço este termo, eu Francisco 
Pedro de Miranda e Castro que escrevo e assigno.  

A sesmaria é um documento e uma denominação 
de posse de terra que está vinculada ao trabalho a ser exer-
cido dentro das terras que deveriam ser ocupadas, já que era 
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fundamental que uma sesmaria que produzisse algum tipo de 
economia que fosse favorável e demarcasse o processo de ex-
pansão da Coroa Portuguesa, visto que, somente esse artifício 
justificaria a doação de uma Sesmaria. Contudo, o que inte-
ressa é a produção econômica interna e suas consequências 
para o ganho da terra.

Para estabelecer uma economia, era preciso um tipo 
de produção, que por sua vez necessitava de mão de obra, 
mesmo não sendo especializada, então, os escravos negros 
africanos eram a solução para o processo mais eficaz dentro 
da futura sesmaria. A atuação desses cativos para o desenvol-
vimento da ocupação territorial (Fazenda do Mundo Novo) 
foi fundamental para a construção da futura sociedade taqua-
rense até os dias atuais, na qual os elementos africanos e afro-
-brasileiros ainda estão presentes.  

Com o aumento da população nas terras concedidas 
à colonização alemã, a necessidade de mais espaço levou os co-
lonos à busca de novas terras, assim, favoreceu a ocupação das 
encostas, “o povoamento foi se afastando da margem dos Sinos 
[rio dos Sinos] e progredindo em busca dos primeiros patama-
res da Encosta, embrenhando-se na mata espessa e nela abrin-
do clareiras” (BERNARDES, 1997, p. 70). 

Com o movimento das populações germânicas – fi-
lhos dos primeiros colonos alemães, que chegaram na locali-
dade de São Leopoldo, 1824 – em busca de terras para futuras 
colônias, surge um lucrativo negócio dentro das próprias ses-
marias, nas quais os grandes latifundiários começam a vender 
suas terras florestais para esses colonos. 

Esses proprietários vendem suas florestas em peque-
nos lotes, surgindo um novo modo de ocupação das terras 
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devolutas. Assim, o empreendimento português vai se conso-
lidando em uma nova etapa de ocupação territorial e, ao mes-
mo tempo, favorece o aumento de produtividade econômica e 
de subsistência, pois evita uma possível investida de ocupação 
por outra Coroa, no caso a espanhola.

Dentro dessa perspectiva ocupacional territorial, “ex-
pandiu-se São Leopoldo pela encosta acima, e em torno dela 
surgiram outras colônias que, por sua vez, se infiltraram pelos 
vales da encosta íngreme: Mundo Novo, Bom Princípio, Caí, 
etc.” (BERNARDES, 1997, p. 71), favorecendo a formação 
social dessas regiões. Contudo, também beneficiou ao empre-
endedorismo ousado de alguns empresários.

O empreendimento de Tristão José Monteiro (1846) 
fez emergir uma sociedade com bases na colonização germâ-
nica, composta por colônias de terras que eram vendidas a 
filhos de imigrantes alemães instalados em São Leopoldo 
desde 1824, quando de sua fundação. Esse empreendimento 
está vinculado ao empresário particular que participou da for-
mação da colonização de terras, a partir de vendas de lotes e 
urbanização voltada ao desenvolvimento local, estabelecendo 
uma relação comercial e uma estrutura social e política entre 
os colonos e o empresário, visto que Tristão José Monteiro foi 
o empreendedor que, dividindo a fazenda do Mundo Novo 
em lotes, também implantou um comércio que favorecia aos 
colonos, fornecendo os alimentos de primeira necessidade.

Segundo Dóris Rejane Fernandes:

A presença de um brasileiro que compra a área e abre 
um empreendimento imobiliário é um dos resultantes 
da política nacional de entrega da colonização a particu-
lares. Desde 1830, os negócios da colonização estavam 
em mãos de particulares por que os governos imperial e 
provincial não dispunham de capital para tal, cabendo a 
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iniciativa privada a continuidade e investimento na co-
lonização (FERNANDES, 2008, p. 30).

Com essa implantação particular que deu continuidade ao 
processo de ocupação não mais da Coroa Portuguesa, mas do 
Primeiro Império Brasileiro.1 A então sesmaria do Mundo 
Novo teve uma profunda influência africana em sua base so-
cial junto com a colonização germânica. Muitos estudiosos 
afirmam que o imigrante europeu germânico possuía escravos 
negros contrariando a bibliografia conservadora que negava 
essa ação. A influência da África se fez presente (e ainda per-
manece) dentro da colonização da Fazenda do Mundo Novo e 
atual cidade de Taquara. Isso, pois traços dessa influência estão 
presentes e caracterizados na sociedade que se formou durante 
o processo de ocupação territorial e oriunda da antiga sesmaria.

A família era a base da sociedade germânica, pois, 
o propósito da colonização com imigrantes para aumentar a 
produtividade de alimentos e explorar as florestas que esta-
vam nas encostas do planalto serrano. Nesse contexto, a in-
fluência africana também teve uma grande contribuição, pois 
também foi formada, dentro do sistema escravocrata, a sua fa-
mília. A constituição da família escrava2 foi fundamental para 
os elementos que estão engendrados na sociedade taquarense 
na atualidade. 

A importância do negro na composição e formação 
da sociedade brasileira como um todo, está estabelecida desde 
sua chegada como cativo dentro das terras da colônia por-
tuguesa. Tal ação favoreceu o incremento da cultura africa-

1  O Império Brasileiro começa na Independência do Brasil em 1882, que se desvin-
culando de Portugal, passa a ser regido pelo Imperador Dom Pedro I.
2  Livro primeiro de assentamento de casamento de 1865 a 1876, Santa Cristina do 
Pinhal. Encontra-se no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS.
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na como referência para formação de uma identidade forte, 
porém, reprimida em todos os sentidos, pois foi estabelecida, 
dentro da concepção ocidental, atribuindo uma inferioridade 
para os africanos.

Para Robert Slenes, a família escrava vai se estabele-
cer de acordo com as características dos plantéis de escravos, 
ou seja, dentro de uma estrutura que define a quantidade de 
escravos encontrados nas fazendas pelo Brasil. Em sua concep-
ção, a constituição da família escrava vai ficar estabelecida pela 
grande oferta de parceiros(as), nas quais se estreitam as relações 
conjugais e, consequentemente, se consuma o matrimônio.

[...] era possível, nos plantéis com dez escravos ou mais, 
para a grande maioria das mulheres, se não dos homens, 
formar uniões sexuais, e criar famílias, relativamente 
estáveis, no tempo. O fato que grande maioria dos es-
cravos casados pela Igreja tinha cônjuges que eram do 
mesmo senhor, indica, indiretamente, que não era prá-
tica comum nesses planteis a separação de esposos por 
venda ou pela partilha de heranças. Também, os dados 
sobre a presença dos pais indicam que, nos planteis mé-
dios e grandes, era possível para os escravos manterem a 
unidade da família nuclear na grande maioria dos casos 
(SLENES, 1987, p. 223).

Verificando essa relação de construção de família es-
crava, é mais coerente dizer: a família escrava que foi consti-
tuída, não somente pela vontade dos escravos de casar, mas 
da vontade do senhor de deixar que casassem. As pesquisas 
revelam certo padrão nos casamentos dentro do sistema es-
cravista, pois sistematizam a necessidade de certa manuten-
ção e formação de um bom relacionamento entre o cativo e 
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o senhor, amenizando, talvez, a autonomia do negro dentro 
do sistema escravocrata. Essas interações, que caracterizam as 
relações políticas sociais entre os indivíduos, viabilizavam um 
crescimento e fortalecimento da cultura africana dentro dessa 
visão social. 

A família afrodescendente, que se desenvolveu na ci-
dade de Taquara, estabeleceu, em sua base, as relações de pa-
rentesco que herdaram de seus antecessores e, junto com essa 
base, emergiram os elementos culturais que repercutiram no 
decorrer dos anos, justificando sua presença e relacionando as 
atividades de trabalho e cultura dentro da sociedade germâ-
nica predominante. A religiosidade e a música se apresentam 
como elemento cultural que prevalece e manifesta a identida-
de negra, buscando legitimar a presença dos costumes africa-
nos e valorizando suas crenças de forma efetiva, pois aspira à 
identidade, sendo a presença negra, também, agente constru-
tora da sociedade taquarense. 

Neste contexto, à música somada com a religião vai for-
necer subsídios para o negro vivenciar sua cultura, de 
forma que a base de sua religiosidade fosse mantida, e 
com isso, garantindo a permanência da sua identida-
de cultural/religiosa3 (AZEVEDO; SMANIOTTO, 
2011, p. 167). 

3  A importante interação e relação social entre negros e alemães na sociedade de 
Taquara no contexto de uma sociedade mesclada de elementos culturais variados, 
como o dos africanos, portugueses e alemães, se apresenta com os cantos de Ter-
nos de Reis, que se manifesta dentro de um processo religioso, mas que também 
apresenta a possibilidade da inserção social para os afro-brasileiros, pois estabelece 
uma aproximação entre dois mundos diferentes: o dos negros (com suas dificuldades 
diárias) e o dos colonos alemães que “predominavam” na sociedade.
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O grande número de africanos que adentraram nas 
terras do Brasil fez com que a sua cultura servisse para dar 
sentido e rumo à possível liberdade, para isso, manter a cultura 
ativa era necessário, pois agrega valores e forma uma unidade 
para estabelecer a resistência aos maus tratos sofridos. 

Portanto, falar das esperanças e recordações dos cativos 
nesta parte do Brasil [centro e centro oeste] implica ne-
cessariamente em voltar à atenção para a herança cul-
tural que os desterrados da África trouxeram consigo 
(SLENES, 1999, p. 142). 

Se, na formação social, o negro teve sua importân-
cia, na relação de trabalho não foi diferente. Desde a sesma-
ria (Fazenda do Mundo Novo), o negro teve a importância 
na produção econômica, pois nessa região os senhores de 
escravos também predominaram e desenvolveram os meios 
de produção de subsistência. Fazendo uma retomada da épo-
ca anterior à chegada dos colonos alemães, os portugueses já 
se estabeleciam e formavam o vilarejo de Santa Cristina do 
Pinhal, que teve a sua base de produção envolta ao sistema 
escravocrata. Em todos os setores da sociedade, o negro cativo 
esteve presente, demostrando a sua importância dentro desse 
contexto de expansão territorial.

Um fato que me chamou a atenção no início da pes-
quisa e que me fez pensar sobre a importância desses indiví-
duos negros na sociedade taquarense, foi o relato de um acon-
tecimento que envolve um político da região, que parece ser 
descendente de um negro que era escravo da família Rangel, 
esse fato está na obra de Erni Guilherme Engelmann “A saga 
dos Alemães”, que retrata a chegada dos colonos alemães que 
colonizaram a Fazenda do Mundo Novo.
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Segundo Erni G. Engelmann: 

[...] meses depois da morte de Antônio, nasceu seu filho, 
que deixou as marcas de sua negritude na família Rangel, 
passando-as depois para os “Santos”, que é o sobrenome 
da mãe [do político], a qual se casaria, mais tarde, com 
um alemão de sobrenome Hack. Dessa miscigenação, 
contava ele [o político], nasceu um alemão, com feições 
de negro, que era o próprio [político] (ENGELMANN, 
2005, p. 621).

Essa citação refere bem à miscigenação que envolveu 
os descendentes africanos em relação aos colonizadores e seus 
senhores. Essa mistura está exposta na sociedade atual, pois 
demonstra que as relações pessoais se estenderam muito além 
das senzalas. Também demostra a importância da valorização 
das origens de cada indivíduo, não escondendo quem real-
mente seja, mas valorizando a cultura e preservando a identi-
dade negra ou branca.

As relações de sociabilidade entre escravos e “senho-
res” ou colonos se apresentam com uma frequência muito in-
tensa, pois, na bibliografia existente na região de Taquara, apa-
recem colonos imigrantes possuindo escravos. Ainda é muito 
superficial afirmar que a maioria dos colonos era senhor de 
escravos, pois falta aprofundar a pesquisa, mas podemos afir-
mar que havia boas relações com os mesmos. Pois fatores de 
reciprocidade estão expostos nas fontes até aqui analisadas, 
embora ainda muito pouco profundas as análises sobre essas 
questões, pois falta saber se as fontes utilizadas nesses relatos 
são fidedignas.

Erni G. Engelmann faz menção a um colonizador, 
Franz Cristhian Koch, um dos primeiros alemães a fixar resi-
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dência em Santa Maria do Mundo Novo. Esse colono possuía 
escravos e era tido como um mau senhor, pois maltratava os 
negros e era extremamente rude até mesmo com sua família 
e esposa. Os fatos relatados aqui estão sendo analisados para 
verificar sua autenticidade como fonte primária para legitimar 
a pesquisa.

Não era comum os colonos alemães terem escravos, 
até por que a Europa toda se posicionava contraria ao 
tráfico de escravos, já naquela época. Mas Franz Koch 
foi uma destas exceções, tendo trazido junto com ele, 
para o Mundo Novo, alguns negros escravos, entre 
eles um de extrema confiança e servilidade de nome 
Manuel, que em alemão era chamado de “Monevel” 
(ENGELMANN, 2005, p. 607).

No início da citação, se percebe uma preocupação em 
relação às questões do escravismo, pois, dentro do contexto 
europeu, não era tolerado o homem ser um escravo, pois as 
relações de trabalho dos europeus predominavam o salário 
como fonte de renda. Mas quando os colonos chegaram às 
terras inóspitas, longínquas e sem estrutura do governo para 
receber o imigrante europeu, a realidade foi apresentada e a 
necessidade de mão de obra foi primordial para o desenvolvi-
mento da colônia adquirida era necessária.

Em vários momentos dos textos analisados, as rela-
ções de sociabilidade entre negros e colonos são fortificadas e 
se manifestam em determinadas situações, como o senhor que 
ensinou o ofício a seus escravos em uma serraria, e mais tarde 
os mesmos é quem ficaram tomando conta dos negócios do 
senhor Friedrich Wilk que voltou para a Alemanha.
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[...] um imigrante alemão de nome Friedrich Wilk ad-
quiriu terras no Rio da Ilha. Adquirira quatro colônias 
de terra cobertas de maciça mata virgem, rica em ma-
deira de lei de todas as espécies. Foi isso que motivou 
Wilk a construir uma serraria, para explorar essa grande 
riqueza florestal. Logo depois, comprou dois escravos, 
de nomes Tomás e Matias. Pôs os dois escravos como 
auxiliares na serraria, ensinando-lhes todos os segredos 
do ofício, tratando-os como verdadeiros aprendizes e 
homens livres. Era conhecido como o único patrão onde 
os escravos faziam as refeições em sua mesa e dormiam 
dentro de sua casa (ENGELMANN, 2005, p. 612-613).

O negro que fala alemão em Igrejinha, o Schwarz 
Alfred, como era conhecido, que em seu registro de nasci-
mento se chamava Alfredo Franzio Pinheiro da Silva, é um 
relato muito relevante, pois acrescenta uma relação de ami-
zade e dever do negro livre com um senhor ao qual o mesmo 
era fiel. Esse indivíduo não se via como negro, mas como um 
alemão, se identificava assim e rejeitava a origem africana. 

Em entrevista com um morador de mais de cinquen-
ta anos, em Igrejinha, pude perceber o quanto as lembranças 
trazem para a realidade o passado, pois esse senhor conheceu o 
dito negro que falava alemão. Contou-me como esse indivíduo 
negro representava a integridade e lealdade a um senhor – ou 
melhor, a um senhor que não era seu senhor como na escravi-
dão, mas um amigo que tinha muito carinho pelo negro que 
morava em suas terras – deveria ser Alfredo Franzio neto ou fi-
lho de escravo do pai desse senhor citado como dono nas terras.

O que chama a atenção é a forma nostálgica com que 
foi descrita o relacionamento entre o negro Alfredo Franzio 
e o morador entrevistado, pois o mesmo era menino quando 
conheceu Alfredo, e esse somente cumprimentava as pessoas 
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em alemão, e fazia questão de se intitular alemão, como os 
outros descendentes germânicos. 

Segundo Erni Engelmann:

Os seguintes relatos mostram diferentes formas de tra-
tamento recebido pelos negros, entre os colonos alemães, 
provando que preconceito havia, como ainda hoje, contra 
os negros, em muitos casos, mas que o oposto também é 
verdade, pois, entre muitas famílias o tratamento que lhes 
era dado era o de um filho, de um irmão, e, não raro, como 
uma das pessoas mais queridas naquele meio. [...]. Muitos 
negros poderiam e deveriam ser lembrados, mas vamos 
citar apenas um [Schwarz Alfred], o qual muitas pessoas, 
que hoje contam mais de quarenta anos de idade, ain-
da tiveram a honra de conhecer, em Média Santa Maria 
(hoje, Igrejinha) (ENGELMAN, 2005, p. 603). 

A relação de sociabilidade entre brancos e negros, 
senhores e escravos, nas colônias que se espalharam em todo 
o Rio Grande do Sul, tiveram, além do processo de ocupação, 
as relações políticas e sociais como algumas compensações do 
processo de exclusão das sociedades negras que, em vários mo-
mentos, utilizaram, dessas maneiras de bom relacionamento, 
para resistir ao sistema escravista e de exclusão do meio social 
no pós-abolição da escravatura.

Essa convivência entre brancos e negros, escravos e 
ex-escravos, em muitos lugares, teve grande representativi-
dade para a formação social da sociedade brasileira em sua 
totalidade. Na intenção de tentar mostrar que o negro e sua 
africanidade tiveram muita importância na construção do 
Brasil, este trabalho visa ampliar os estudos sobre questões 
ainda muito conservadoras em nossa sociedade. 
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Algumas fontes devem ser, ainda, melhor analisadas 
para legitimar e validar os conceitos apresentados, mesmo que 
a construção desses valores esteja em um processo de constru-
ção, a partir das fontes primárias que ainda não foram analisa-
das. Mas que nas análises preliminares, já podemos constatar 
que a influência do negro na sociedade germânica teve ativa 
participação, tendo sua representatividade com muito valor e 
simbologia para manter a cultura afro-brasileira dentro da so-
ciedade atual.

Na questão cultural, teve na região uma “bandinha” 
que tocava nos bailes das sociedades alemãs que era composta 
de sete negros e dois ou três brancos, e eram tidos como ir-
mãos pelos colonos. No que diz respeito à demografia, as par-
teiras tiveram um papel significativo na assistência dos nas-
cimentos das crianças na Fazenda do Mundo Novo, dentre 
elas, uma negra escrava que foi a primeira parteira da região, 
personagem que será abordada em outro capítulo. Também 
nunca se viu falar na região, sobre negros escravos comendo 
na mesa com seus senhores, mas, nessa região de colonização 
alemã, um caso foi flagrado nas fontes, isso vem corroborar 
para o aceite de uma relação próxima entre os agentes de co-
lonização e escravismo. 

Relatos de negros que tiveram influências na cons-
trução da sociedade de Taquara, sendo um negro de nome 
Conceição – provavelmente filho do negro reprodutor do co-
lono que possuía escravos, que o matou por causa do relacio-
namento com sua filha –, esse tal de Conceição, obteve sua 
alforria por ter salvado das águas do Rio dos Sinos o filho 
de seu senhor, após esse fato, o negro subiu o Rio Paranhana, 
chegando a um riacho que dava em uma vila. Essa descrição 
relata que Conceição trabalhou na construção das primeiras 
casas na Vila de Taquara. 
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As informações até aqui apresentadas estão concen-
tradas na bibliografia existente sobre a ocupação territorial e 
desenvolvimento da Fazenda do Mundo Novo. Tais informa-
ções foram analisadas com base em 149 inventários post mor-
tem e processos crimes que formam a coletânea da base de dados 
que consta no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do 
Sul, sendo a análise criteriosa para perceber as relações que 
existiram entre senhores e escravos, já que muitas informações 
estão expostas na bibliografia sobre Taquara. Também outras 
fontes primárias foram analisadas como os livros de casamentos 
de Santa Cristina do Pinhal, batismos, nascimentos e óbitos do 
período da Fazenda do Mundo Novo.

A presença negra na colônia germânica é fato, que 
se deu pela necessidade de mão de obra e desenvolvimento. 
Isso acarretou a construção de uma sociedade híbrida com de-
senvolvimento e relações diversas. Assim, a representatividade 
do negro junto do germânico se vincula a uma sociabilidade 
de importância e relevância para manutenção e preservação 
da africanidade como identidade e do germânico como co-
lonizador, mas também buscando sua representatividade e 
preservação cultural. Isso pois, tanto o negro, quanto o ale-
mão, tiveram grande importância para o desenvolvimento do 
Brasil, mas não é justo somente o imigrante levar os créditos 
por ter desbravado e conseguido organizar uma sociedade que 
se desenvolveu com base em um trabalho que não é visto pela 
sociedade atual, realizado pelo afrodescendente. 
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CAPÍTULO II
O COTIDIANO DE NEGROS ESCRAVOS EM 

UMA COLÔNIA ALEMÃ (1861–1887): “NÓIS 
VIVIA NAS TERRAS DOS OUTRO”

Na busca de uma palavra que configure, atualmente, 
uma verdade do passado, fez-se uma visita a uma senhora des-
cendente de escravos que vive em uma rua conhecida como 
“Vila África”, na cidade de Taquara/RS. Ela, prontamente, 
concordou em conceder uma entrevista para a construção 
deste trabalho. Pôde-se perceber o sentimento da escravidão 
ainda vivo, a revolta pelo passado de cativeiro, representada 
em cada palavra dessa afrodescendente.

Dona Erci, 66 anos, conta como foi sua infância no 
município de Taquara, na década de 50 do século XX. “(sic) 
Nóis vivia nas terras dos outro, quando fazia a coleita tinha 
que pagar para o dono uma quantia”, “(sic) depois viemo para 
cidade e fui trabalha em casa de família”, “trabalhava pela co-
mida, lavava os chiqueiros dos porcos”, “os piores trabalhos da 
casa quem fazia era eu”. Existe uma revolta ainda dentro da 
comunidade negra. Suas palavras demonstram que o escra-
vismo ainda está muito vivo na sociedade, em sua totalidade.

A historiografia sobre a escravidão no Rio Grande 
do Sul só recentemente atentou para documentos como in-
ventários, livros de nascimentos, livros de óbitos, livros de ca-
samentos, de acordo com o que se encontrou em pesquisas de 
Letícia Batistella Silveira Guterres (2005), Cristiane Pinheiro 
Santos Jacinto (2005), Silmei Petiz (2009), Francisca Carla 
dos Santos (2011) e Paulo Moreira (2014). Boa parte desses 
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documentos encontra-se nos arquivos da Igreja Católica que, 
durante séculos, registrou a vida civil das pessoas nas mais 
longínquas regiões. 

O movimento de ampliação das abordagens na his-
toriografia escravista teve como marco a década de oitenta do 
século XX, com os trabalhos de pesquisadores como Robert 
Slenes, Hebe de Matos, Ciro F. Cardoso, Décio Freitas, Sheila 
de Castro Faria, Mário Maestri Filho, Emília Viotti da Costa, 
Sidney Chalhoub, todos envolvidos com a História do Brasil 
e reavaliando as questões do escravismo brasileiro. Eles veri-
ficaram, a partir da realidade dos negros escravos, o que, real-
mente, representaram para os cativos, as condições a que fo-
ram submetidos desde o seu rapto da África até a sua inserção 
nas frentes de trabalho como escravos, no Novo Mundo.

No processo de revisão historiográfica, é sabido que 
muitos trabalhos já foram perpetrados sobre o tema do es-
cravismo, mas, em sua maioria, os elementos encontrados nas 
fontes primárias possibilitaram um novo olhar para o cativeiro 
de africanos e afrodescendentes. Esse movimento antagônico 
favorece a probabilidade de se verificar o modo como se ma-
nifestaram os sujeitos cativos em diferentes situações e loca-
lidades regionais em que foram inseridos. Assim, mediante a 
análise dos documentos, visualizaram-se as realidades diárias 
em um panorama do seu cotidiano em cativeiro. 

Apurou-se, em recente pesquisa, que no município 
de Taquara havia um grande contingente de negros cativos, 
forros e livres, e seus remanescentes na região de estudo, re-
presentando um papel importante para o desenvolvimento 
da antiga Sesmaria concedida a Antônio Borges de Almeida 
Leães, em 1814. Esta foi vendida em 1845 a Tristão José 
Monteiro, que incrementa a colonização germânica na região, 
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a qual fica conhecida como Colônia do Mundo Novo. Assim, 
o relato de D. Erci é essencial para entendermos a exploração 
de cativos afro-brasileiros e africanos em Taquara.

Os Inventários e Livros de Casamentos como 
Fontes Primárias

A pesquisa está centrada na análise sobre o cotidiano 
dos cativos que estiveram no município de Taquara, por volta 
de 1861 a 1887. Buscou-se, em um primeiro momento, traçar 
uma metodologia para verificar a existência de escravos que 
foram trazidos para essa região, durante o período de estudo; 
após isso, a análise das fontes foi fundamental para explorar 
as categorias de idade, sexo e valor monetário de cada cativo, 
dentro de sua faixa etária de vida e de trabalho no cativeiro; 
por último, exploraram-se as relações sociais cotidianas para 
tentar chegar a um resultado positivo de pesquisa. Com vistas 
a isso, estabeleceram-se alguns critérios para classificar e ana-
lisar as evidências que as fontes carregam. Ficou determinado 
o uso do termo criança para definir as pessoas com idade entre 
0 e 10 anos de vida, enquanto jovem caracterizaria aquelas en-
tre 11 e 20 anos e adultos situados na faixa entre 21 e 80 anos.

Foram coletados e digitalizados, para a pesquisa des-
te trabalho, duzentos (200) inventários post mortem, sendo 
sessenta e cinco (65) deles analisados, e compreendidos no 
período entre 1861 e 1887. Encontrou-se um grande número 
de cativos que abrange uma parcela da sociedade de Taquara 
nesse período, como demonstra o gráfico.
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Figura 1 – Inventários e Escravos.
Fonte: Inventários post mortem 1861-1887 – APERS.

Pode-se verificar que a presença do negro em cati-
veiro é relevante nessa primeira amostragem: dos 65 inven-
tários, 80% representam uma população negra em cativeiro.  
Somente nessa análise, já se percebe um grande contingen-
te de negros cativos. E, no andamento da pesquisa e análise 
do restante das fontes, deve aumentar, consideravelmente, a 
quantidade de cativos, referênciada por ter trabalhado e sofri-
do exploração na região de estudo.

O número de 264 cativos, entre homens, mulheres 
e crianças, exemplifica a dimensão da utilização do negro 
aprisionado como mão de obra na região, enquanto os 20% 
restantes – 65 senhores de escravos – representam uma pe-
quena parcela da população branca que comandava o grande 
contingente de escravos.  Assim, com diversos senhores de es-
cravos, ampliam-se os procedimentos de expansão e ocupação 
territorial das terras devolutas. Também, a Coroa Portuguesa 
efetiva o seu empreendimento de ocupação e exploração eco-
nômica da colônia no Sul do Brasil. 

É importante ressaltar que os senhores que aparecem 
nos inventários dessa amostragem são portugueses ou descen-
dentes deles. Não foram encontrados germânicos como senho-
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res de escravos, mas isso não significa que eles não tivessem 
possuído cativos em suas terras.  O que ocorre é que, no primei-
ro momento de colonização alemã, os recursos financeiros eram 
precários, e possuir cativos era economicamente inviável para a 
realidade dos colonos germânicos nesse contexto.

Esse contingente de sujeitos, cativos e ativos, expres-
sa uma relação, mesmo que subalterna, a qual, direta ou indi-
retamente, constituída na vida, nos vícios, nos costumes, nos 
utensílios, nos contos, nas histórias, nas lendas e na cultura, 
oferece representatividade na relação social e no desenvolvi-
mento da vida, dentro ou fora de uma estrutura pré-estabele-
cida, sendo viável classificar essas ações como Cotidiano. 

Incluso nesse contexto, Agnes Heller (1989) traba-
lha com o conceito de cotidiano no decorrer da história. A au-
tora relata que, dentro de uma realidade social, existem outras 
realidades que complementam uma totalidade de elementos 
que se constituem em valores e representações, cuja finalidade 
é oferecer sentido à vida de cada sujeito. Assim, o cotidiano se 
subdivide em esferas de cotidianidade para produzir o simbó-
lico. Segundo a autora,

o decurso da história é o processo de construção dos 
valores, ou da degenerescência e o caso deste ou daque-
le valor. Já a simples existência das várias esferas hete-
rogêneas é, em si mesma, um fenômeno axiológico: a 
dinâmica do crescimento e degenerescência axiológica 
reflete-se no conteúdo das esferas heterogêneas, em sua 
estrutura interna (HELLER, 1989, p. 4).

Dentro “desse cotidiano” criado pelos sujeitos, exis-
tem situações que geram outros costumes e tradições que 
permanecem restritos a pequenos grupos que fazem parte do 
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cotidiano social, criando atitudes e costumes paralelos de re-
presentações que, em um primeiro momento, não interferem 
diretamente no cotidiano social dominante, mas se fazem 
sentir em sua totalidade sociocultural, no decorrer do tempo.

Nas análises dos inventários post mortem, foi pos-
sível verificar também que a estrutura das escravarias que 
predominaram em Taquara, logo se apresenta em pequenos 
e médios plantéis, diferentemente do que acontecia na região 
Sul do Estado do Rio Grande do Sul – região charqueadora 
–, onde se concentravam grandes plantéis de cativos. Dessa 
forma, as relações entre cativos e senhores, em Taquara, talvez 
tenham sido mais amenas por causa das relações de proximi-
dade entre os sujeitos que transitaram nessa região, desenvol-
vendo os laços de solidariedade e afetividade, que formaram 
as “esferas cotidianas” dentro da sociedade taquarense. 

É possível verificar como estava distribuída a ren-
da dos senhores de escravos em Taquara, tendo, na pequena 
propriedade, 67% dos escravos, legitimando pequenos plan-
téis com características dos pequenos produtores e avaliando 
a potencialidade econômica da região.

Figura 2 – Plantéis de Escravos.
Fonte: Inventários post mortem 1861-1887 – APERS.
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Dos 264 escravizados encontrados, 67% faziam par-
te dos pequenos plantéis com até 4 cativos, 19% pertenciam 
aos plantéis médios que possuíam 5 a 9 deles, e 14% eram 
plantéis grandes com 10 a 16 cativos. Nos pequenos e médios 
plantéis, as relações de proximidade se apresentam com maior 
frequência pela presença do senhor na lida diária; já no grande 
plantel, essa relação é interrompida pelos capatazes que ficam 
entre o senhor e o cativo.

Analisando-se as possibilidades nesse contexto, ve-
rifica-se que o organismo familiar se caracteriza com mais 
evidência, já que, em pequenos plantéis, as relações de afetivi-
dade tornaram-se mais comuns pela proximidade dos sujeitos, 
constituindo-se dentro de uma esfera cotidiana de costumes 
específicos que visava a manter a tradição cultural herdada 
de seus antepassados como forma de resistência ao sistema 
imposto, o escravismo. 

É possível perceber a questão do cotidiano como 
uma complexa atividade de relações sociais e políticas que se 
estabelecem em detrimento das situações em que os sujeitos 
são inseridos. Os cativos somente se unem com a permissão 
do seu senhor. Com essa condição, aumentam as possibili-
dades de resistência e, também, as chances de liberdade, já 
que muitos passam a cultivar e preservar sua cultura no seio 
social familiar. Para o senhor, as vantagens aparecem com a 
paz nas senzalas, visto que tal prática ameniza os anseios e 
caracteriza uma inserção social controlada, ampliando, tam-
bém, seus plantéis com crianças, frutos dessas relações afeti-
vas entre cativos. 

Michel de Certeau avalia que: 

De um lado, a análise mostra que a relação (sempre 
Social) determina seus termos, e não o inverso, e que 
cada individualidade é o lugar onde atua uma plurali-
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dade incoerente (e muitas vezes contraditória) de suas 
determinações relacionais. De outro lado, e, sobretudo, 
a questão tratada se refere a modos de operação ou es-
quemas de ação e não diretamente ao sujeito que é o seu 
autor ou seu veículo (CERTEAU, 1998, p. 37). 

Michel de Certeau (1998) mostra que são as relações 
de sociabilidade que determinam os termos que serão estabele-
cidos entre as partes. Assim, as incoerências serão deixadas de 
lado, viabilizando possibilidades de encarar um escravismo di-
ferente, com a família escrava fora da senzala, com “privilégios” 
de manutenção – mesmo sendo fantasiosa para o escravo – de 
seus meios de sobrevivência e uma suposta liberdade. Também 
o autor alerta para o sistema que se amplia na dominação, ou 
seja, nos “modos de operação” que julgam ser viáveis para man-
ter o capital (o cativo) em atividade, pelo maior tempo possível, 
sem tensões, dentro dos plantéis.

As relações afetivas matrimoniais que se estabele-
ceram entre os cativos geraram frutos que estão relacionados 
dentro dos inventários post mortem analisados. Esses frutos 
representam uma parcela do contingente cativo visto como 
manutenção do sistema pelos senhores. A análise encon-
trou crianças de 0 a 10 anos de idade e permitiu conhecer o 
potencial que esses documentos carregam em suas páginas.  
Tornou possível verificar-se o valor de mercado de ambos 
os sexos, evidenciando uma porcentagem maior de meninas 
nessa amostragem. Assim, fica estabelecido na tabela a se-
guir, a quantidade de crianças em cada sexo. 
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Tabela 1 – Comparativo entre crinaças de 0 a 10 anos

Idade Quantidade/F Va l o r 
– F Quantidade/M Valor – 

M Total

02 a 06 
meses 02 480$ 02 560$ 04

01 ano 02 300$ 02 180$ 04

02 anos 05 1:000$ 03 330$ 08

03 anos 01 300$ 03 880$ 04

04 anos 04 1:190$ 01 250$ 05

05 anos 01 400$ 01 200$ 02

06 anos 02 950$ 03 1:050$ 05

07 anos 04 790$ 02 1:050$ 06

08 anos 04 1:750$ 02 800$ 06

09 anos 05 1:630$ - - 05

10 anos 01 400$ - - 01

Total 31 9:190$ 19 5:100$ 50
Fonte: Inventários post mortem 1861-1887 – APERS.

Em um total de 50 crianças, 31 eram meninas com 
um valor médio de mercado de 290$ réis, enquanto as outras 
19 eram meninos com valor médio de 270$ réis. A diferença 
de 20$ réis na valorização dos sexos não concretiza que as 
meninas tivessem maior valor de mercado. Mesmo não apre-
sentando um número maior em seu contingente, os meninos 
tinham seus preços mais altos que as meninas.

Entre os jovens de idade entre 11 e 20 anos, pôde-
-se observar outra amostragem que elege um valor econômico 
maior ao sexo masculino. Buscou-se estabelecer um limite de 
idade para classificar os jovens em situação de produtividade, 
ou seja, aqueles que se encontravam entre os 11 e os 20 anos 
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de vida. Essa era a fase em que dava início à vida produtiva de 
um cativo, utilizado como mão de obra em diversas frentes.

Nessa faixa etária de jovens cativos, o número de me-
ninas supera o de meninos, estabelecendo-se uma diferença 
de 07 meninas cativas a mais em um total de 43 indivíduos 
encontrados nessa idade de vida produtiva. Isso fundamenta 
a importância das mulheres no escravismo, sendo elas as fu-
turas mantenedoras das famílias que vão se formar dentro do 
escravismo, em Taquara.
Tabela 2 – Comparativo entre jovens de 11 a 20 anos.

Idade Quant/ F Valor/F Quant/M Valor/M Total
11 anos 03 870$ 03 1:700$ 06
12 anos 01 450$ 03 2:100$ 04
13 anos 04 2:000$ 03 1:500$ 07
14 anos 02 1:900$ 05 2:550$ 07
15 anos 03 1:850$ 01 1:000$ 04
16 anos - - 01 800$ 01
17 anos - - 02 1:300$ 02
18 anos - - 02 1:600$ 02
19 anos 02 1:350$ - - 02
20 anos 03 1:675$ 05 3:900$ 08
Total 18 10:095$ 25 16:450$ 43

Fonte: Inventários post mortem 1861-1887 – APERS.

A tabela 2 mostra as idades por sexo e os valores de 
mercado atribuídos a cada indivíduo. Em média, as mulheres 
custavam 560$ réis na idade de 11 a 20 anos, e os homens já 
tinham seu valor ampliado, o qual, em média, era de 660$ réis 
por indivíduo. Os valores utilizados neste trabalho estão dis-
poníveis nos documentos de inventários post mortem e estão 
sendo empregados com a intenção de, apenas, ilustrar a di-
mensão econômica encontrada sobre o valor dos cativos, pois 
os preços variavam de acordo com o porte físico, a resistência 
e as condições em que se encontram esses sujeitos.
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A partir desses dados, considerando, sobretudo, que 
o custo de um cativo era elevado, vai-se percebendo que as 
relações econômicas na região de Taquara estavam em franco 
desenvolvimento. A economia gerada propiciava um aumento 
do cativeiro, mas também estabelecia a relação social entre 
senhores e cativos, já que, em muitos casos, alforrias foram 
doadas ou pagas pelos próprios cativos. Mas de que modo es-
ses negros escravos conseguiam juntar economias? A resposta 
mais contundente é que eles atuavam via formação familiar e 
a utilização de um lote de terra do senhor para plantar e obter 
recursos para seus proventos. 

Pode-se perceber que as relações políticas e de socia-
bilidade viabilizaram um cotidiano familiar que representa a 
possibilidade de trabalho e o desenvolvimento de uma supos-
ta autonomia do negro para conseguir sua liberdade dentro 
do sistema de servidão. A viabilidade da formação da família 
escrava trouxe um relacionamento mais próximo entre os ca-
tivos, formando laços de solidariedade e preservando a cul-
turalidade africana que remete ao passado de seus ancestrais, 
assim como a assimilação de uma memória coletiva em prol 
da manutenção da memória individual, que deverá ser preser-
vada e repassada, oralmente, para as gerações futuras.

Bourdieu (2004) defende a ideia de que as formas 
de poder simbólico são descritas como elementos que con-
textualizam dois aspectos sobre como exercer o poder den-
tro de uma conjuntura estrutural da sociedade, os modelos 
energéticos e os cibernéticos. O modelo energético é usado nas 
relações sociais ou relações de força, sendo cada um de seus 
aspectos imposto de forma coercitiva; já o modelo ciberné-
tico é empregado de maneira que enfatiza as relações de co-
municação: utiliza a palavra com o poder de transformar e 
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alterar as leis, modificando as relações sociais de modo que 
a força perca o seu significado e se transforme em elemento 
de reconhecimento. 

Nessa direção, de acordo com Foucault (1979), a 
utilização do discurso como elemento de resistência ou co-
erção fez-se presente, uma vez que a instituição oportuniza a 
manifestação discursiva como resistência aos aspectos sociais 
adversos à realidade do indivíduo. Assim, o discurso vai-se 
moldando em outra realidade, o cotidiano, que se situa no 
interior das estruturas internas que compõem a sociedade em 
sua totalidade.

A partir dessa perspectiva, verificam-se as possibili-
dades de preservação da memória coletiva por meio da famí-
lia. Pode-se dizer que dentro do cotidiano social estabeleci-
do pelo escravismo houve outro cotidiano, o do negro cativo, 
acentuando-se, assim, a esfera de cotidianidade pertencente à 
grande esfera social branca dos senhores. 

A análise dos documentos possibilita visualizar os 
cativos em condições adultas, entre as idades de 21 e 80 anos 
de vida. Também mostra que a vida útil de um escravizado 
está relacionada à sua condição e ao tipo de trabalho. Nas 
charqueadas, por exemplo, em média, um escravo morria aos 
21 anos de vida, tendo trabalhado, exaustivamente, até a mor-
te. Já em Taquara, verificou-se maior longevidade.

As fontes deixam claras as funções dos escravos nes-
sa região. A maioria deles trabalhava na roça, e uma parcela 
menor atuava no comércio da cidade. Assim, a vida útil de 
um escravo, em Taquara, era longa, em comparação com a de 
outras regiões do Brasil, ou dentro do próprio Rio Grande do 
Sul, onde as condições de vida adversas eram mais intensas e 
os castigos mais comuns. 
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Figura 3 - Gráfico que expressa a porcentagem da vida útil de escra-
vos adultos.
Fonte: Inventários post mortem 1861-1887 – APERS.

No gráfico, pode-se identificar que a maioridade que 
se aplica a partir dos 21 anos (parâmetro estabelecido para 
facilitar a compreensão) é a fase de uma vida produtiva que se 
estende até os 40 anos de idade. Depois dessa idade, as por-
centagens vão diminuindo gradativamente, mas a exploração 
vai acompanhando esses sujeitos. Mesmo que comprassem 
suas alforrias, em muitos casos, era estabelecida uma cláusula 
que alienava o escravo alforriado a seu senhor até certo perí-
odo, distanciando-o do sonho de liberdade e igualdade social. 

Dentro dessa perspectiva, foi construído outro grá-
fico para mostrar os valores desses escravos com idade pro-
dutiva e avançada e dos escravos sem indicação de idade nos 
documentos, considerando o escravismo sulino em Taquara.
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Tabela 3 – Valor dos escravos adultos de 21 a 80 anos e dos sem indicação 
de idades.

Feminino 
com idade Valor/F Masculino com 

idade Valor/ M Quantidade

51 24:842$ 49 27:816$ 100

Feminino 
sem idade Valor/ F Masculino sem 

idade Valor Quantidade

36 11:783$ 24 9:650$ 60

Total:       87 36:607$ 73 37:466$ 160

Fonte: Inventários post mortem 1861-1887 – APERS.

Em um total de 160 cativos de ambos os sexos, 
foi constatado que, de 100 cativos, praticamente 50% eram 
mulheres com preço médio de 480$ réis; já os outros 50% 
eram constituídos de homens com valor médio de 565$ réis. 
Conforme já foi especificado anteriormente, o homem negro 
tinha um valor mais alto que o das mulheres, embora homens 
e mulheres estivessem inseridos nas mesmas condições de 
uma escravidão violenta e coercitiva.

Os outros sessenta escravos sem idade descrita nos 
documentos também servem de elementos importantes para 
se averiguarem os valores desses sujeitos que apareceram nas 
fontes sem que fosse apontada sua idade. Assim, montou-se 
um gráfico com valores específicos, tendo o sexo como pa-
râmetro, para verificar os preços médios dos indivíduos que 
estavam em cativeiro. Nessa abordagem, as mulheres custam, 
em média, 300$ réis; já os homens são avaliados, em média, 
em 400$ réis, conforme as fontes.
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Tabela 4 – Valor dos escravos de 0 a 80 anos.

Descrição Quant/ 
F Valor/ F Quant/ 

M Valor/ M Total

Crianças 31 9:190$ 19 5:100$ 50

Jovens 18 10:095$ 25 16:450$ 43

Adultos 51 24:842$ 49 27:816$ 100

S/ idade 36 11:783$ 24 9:650$ 60

Total 136 55:910$ 117 59:016$ 253
Fonte: Inventários post mortem 1861-1887 – APERS.

Formando-se um quadro único, que viabiliza a veri-
ficação do valor de cada cativo, analisado pela idade, sexo e va-
lor por “peça”, pode-se afirmar que os homens negros tinham 
um preço maior que o das mulheres. A compreensão disso se 
torna possível pela quantidade de mulheres que se visualiza 
para aproximar os valores do grupo feminino comparados aos 
valores de mercado dos homens. Entre 253 cativos, 117 são 
homens, que somam um total de 59:016$ mil contos de réis; 
já as 136 são mulheres, avaliadas em um total de 55:910$ mil 
contos de réis.

Mas esses números não correspondem à importân-
cia das mulheres na concepção de sua utilidade social, pois 
elas “sofreram” mais que os homens no cativeiro. Cada mulher 
teve, em média, até quatro filhos e, muitas vezes, ficaram sozi-
nhas para manter sua família. Assim, ambos os sexos tiveram 
a sua importância diferenciada dentro do cotidiano social em 
que foram inseridos.

Os dados e as tabulações que foram apresentados 
encontram-se nos inventários post mortem e viabilizam o 
entendimento da quantidade e do sexo na utilização no tra-
balho. Também foi possível verificar o custo econômico de 
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um escravo e sua aplicação dentro do mundo laboral, pois, 
em alguns casos, estava descrita a ocupação do gênero negro. 
Assim, visualizou-se, embora ainda precariamente, um pouco 
da realidade e do cotidiano de escravos que viveram no muni-
cípio de Taquara, durante o período de 1861 a 1887, visto que 
a pesquisa ainda está em andamento. 

Outra fonte importante a ser analisada são os livros 
de assentamento de casamentos. Neles encontram-se descri-
ções das relações afetivas que geraram uniões matrimoniais 
estáveis entre negros cativos. A formação da família escrava 
apresenta-se com sua origem regulamentada nessas fontes 
que se encontram nos arquivos da Igreja Católica, na Cúria 
Metropolitana, em Porto Alegre. Sua utilização é de estimado 
valor, pois remete a um imaginário de liberdade.

Silvia Petersen (1991), em análise de trabalhos com 
títulos que utilizam o vocábulo cotidiano, verifica que esse 
termo é somente uma palavra, empregada em diversos artigos, 
sem possuir um conceito específico dentro de sua complexi-
dade, estando relacionada a uma representação da realidade 
em que tudo o que diz respeito à vida do homem é cotidiano. 
Com isso, a epistemologia da palavra vira senso comum se-
gundo a autora. 

São vários os trabalhos que trazem em seu título a pala-
vra ‘cotidiano’ que se repete, também ao longo do texto. 
Mas quando se examina o conteúdo, verifica-se que ele 
desaparece no interior da análise, que nitidamente tem 
outro eixo (PETERSEN, 1991, p. 5).

Dessa maneira, Petersen refere um conceito que bus-
ca definir o que se quer pesquisar em uma teorização do co-
tidiano. Para ela,
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o cotidiano é uma categoria que expressa para os auto-
res um conjunto de relações e práticas significativas para 
a explicação dos objetos que trabalham e desta forma, 
possuem uma função de instrumental analítico. No de-
senvolver dos trabalhos tal perspectiva está subjacente 
nas análises, mas isto não significa que neles se observe 
um esforço mais profundo de teorização da cotidianida-
de, de indagar em que consiste, afinal, a vida cotidiana 
(PETERSEN, 1991, p. 7). 

As relações cotidianas se estabelecem no interior da 
sociedade, a partir das esferas de cotidianidade, que são produ-
zidas pelos sujeitos ou grupos no meio social. Trata-se de um 
processo axiológico a que pertence tudo aquilo que se refere 
a um conceito de valor ou que constitui uma axiologia, isto 
é, valores predominantes em uma determinada sociedade, ou 
seja, reflete a representação do poder simbólico que transmite 
segurança ao grupo ou ao sujeito social. Assim, vão-se criando 
as esferas sociais de cotidiano dentro da grande esfera que é a 
sociedade, a partir da qual as manifestações subsequentes vão 
traduzindo uma realidade que se transforma em cotidianida-
de, já que outros grupos, dentro do próprio grupo de sujeitos, 
criam suas representações e, com elas, formam seu imaginário 
e sua vida diária ou cotidiana.

O cotidiano é uma luta de conceitos em que o indi-
víduo está inserido e pode incluir coletividade ou dispersão. 
Também é possível que se organize para promover uma trans-
formação de aspectos em que venha a enfatizar a identidade 
social. Em um aspecto de dominação (energético), o dominado 
não tem a possibilidade de exercer sua identidade social, pois 
se encontra dentro de uma esfera em outra realidade, que é a 
vida cotidiana do dominante. A aceitação, muitas vezes revol-
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tada, do dominado entra em estágio de assimilação (ciberné-
tico). Isso pode se tornar um importante elemento na busca 
do momento certo para fazer valer sua vontade, dentro de um 
quadro social inverso à sua realidade. Tal elemento é a cotidia-
nidade citada anteriormente, que fará emergir um dominado 
com noções legitimadas e com um novo valor estampado em 
sua realidade, formando a sua própria esfera cotidiana, a sua 
cotidianidade dentro do cotidiano social, buscando preservar 
valores representativos culturais e simbólicos.

Assim, o estudo sobre o cotidiano está relacionado 
com a categoria escravista, em que a presença de escravos no 
município de Taquara, no Rio Grande do Sul, teve importân-
cia no desenvolvimento econômico, social e político da região. 
Especificamente, o objeto deste estudo volta-se para a forma-
ção dos laços de solidariedade que contemplaram um relacio-
namento direto dos negros com os portugueses. Os colonos 
alemães imigrantes, possivelmente, também utilizaram a mão 
de obra escrava e, consequentemente, os negros empregaram 
os meios da sociabilidade e formação de suas famílias para 
resistir ao sistema escravista em uma colônia germânica.

Família, Cotidiano e Relações de Sociabilidade

Analisando-se a quantidade de escravos pelo gênero 
sexual, tornou-se claro o surgimento de um parâmetro sobre 
a escravidão, na região em estudo, percebendo-se a possibi-
lidade das relações de sociabilidade e afetividade que con-
templaram a formação da família cativa, onde, dos duzentos 
e sessenta e quatro escravos, 52% eram mulheres, 44% eram 
homens e sobre 4% deles não constava identificação. Dentro 
desse contexto, para se analisarem as relações cotidianas, par-
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tindo-se da formação da família cativa, busca-se entender o 
modo como esses agentes reprimidos pelo sistema escravista 
se manifestaram na realidade diária e, ainda, tenta-se verificar 
como seus senhores utilizaram as famílias para serem explo-
radas. Os números em relação ao gênero estão expostos no 
gráfico a seguir.

Figura 4 – Porcentagem de escravos masculinos e femininos.
Fonte: Inventários post mortem 1861-1887 – APERS.

Os dados deixam claro que há poucas diferenças 
em termos de percentuais, entre os sexos, mas predominou a 
mulher como mantenedora do processo de manutenção dos 
plantéis, mesmo com um valor monetário mais baixo que o 
dos homens. Os senhores utilizam a “procriação” como ma-
neira de aumentar e manter seus plantéis que, paradoxal-
mente, auxiliaram na formação de um “protocampesinato”, 
ou “escravo camponês”. “O termo protocampesinato se refere 
às atividades agrícolas realizadas por escravos nas parcelas de 
terras e no tempo para trabalhá-las, concedido no interior das 
fazendas [...]” (CARDOSO, 1987, p. 55). Assim, os senho-
res, deixando seus escravos casarem, facilitou a formação e a 
manutenção da família escrava que se constituiu em Taquara.

Outros dados interessantes referem-se a questões de 
cor e etnia. As classificações de cor e etnia não fugiram à regra 
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do sistema, denominando a sua procedência e seu estado den-
tro da colônia. Mais um dado interessante que está relacio-
nado ao comércio ativo de negros no município de Taquara: 
percebe-se como o tráfico negreiro também teve ativa parcela 
e exerceu influência para fornecer mão de obra cativa aos se-
nhores de Taquara, como já foi exemplificado anteriormente. 
Conforme mostra o gráfico a seguir, a etnia e a cor realçam 
esse movimento migratório forçado. 

Figura 5 – Cor e etnia.
Fonte: Inventários post mortem 1861-1887 – APERS.

Assim, fica fácil conferir as classificações que pre-
dominaram na constituição da antiga Sesmaria do Mundo 
Novo: 27% eram crioulos e 27% eram pretos; os 46% restantes 
estavam divididos em 23% de pardos, 17% de mulatos, 3% de 
nação, 1% de africanos, 1% de nagôs, 1% de Benguela. Todos 
os cativos que viveram em Taquara eram oriundos do comér-
cio interno que se estabeleceu na pré-abolição. 

Ainda não foram encontrados registros de que na-
tivos da África tivessem vindo direto ao município taquaren-
se, mas, com rumo a São Francisco de Cima da Serra (hoje, 
São Francisco de Paula), existe notícia de um carregamento 
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de escravos que naufragou na costa do litoral Norte, próxi-
mo a Tramandaí (praia), que pertencia a Conceição do Arroio 
(Osório/RS). Uma parcela dessa carga foi vendida a senhores 
de São Francisco. 

O mais interessante é que se está falando de uma 
colônia de alemães, onde predominava o uso da língua ger-
mânica e a economia baseava-se na produção agrícola. Mas 
será que somente os colonos trabalharam na terra? Na busca 
de documentos que legitimem a exploração do negro pelo ale-
mão, encontra-se um relato de Erni Hengelmann, que afirma 
que um colono alemão que possuía uma serraria viajou para 
a Europa, deixando seus dois escravos cuidando de seus bens. 
Isso remete à possibilidade da utilização, com frequência, do 
negro pelo alemão. Em São Leopoldo, já existem trabalhos 
sustentando que alemães eram donos de escravos, mas ainda 
não foi possível encontrar um documento que garanta que os 
colonos alemães de Taquara eram senhores de escravos.

As fontes apresentam diversos elementos que viabi-
lizam dados para elaborar um entendimento da relação coti-
diana dos ex-cativos com a sociedade branca. Isso enriquece 
a pesquisa e permite que se perceba uma pequena quantidade 
de libertos, como demonstra o gráfico a seguir. 

Figura 6 – Escravos cativos, libertos e libertos condicionalmente.
Fonte: Inventários post mortem 1861-1887 – APERS.
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Também foi possível verificar o contingente de es-
cravos que estava em cativeiro e do que recebeu a liberdade. 
Foram encontrados registros de 258 indivíduos em cativeiros, 
o que significa 97% de um total de 264 deles, 6 libertos, que 
representam 2%, e 3 libertos condicionalmente, representan-
do 1% total dos cativos. A liberdade condicional era entendida 
como um contrato de trabalho com seu senhor, por um tempo 
determinado, para validar a alforria que fora lavrada, compre-
endendo uma prática utilizada pelos senhores para continuar, 
ainda, explorando seus cativos, de modo que, em muitos casos, 
mesmo pagando pela liberdade, somente depois da morte do 
senhor é que o homem negro ficava livre. 

As crianças permaneciam mais perto dos pais, ou só 
das mães, até a idade de 10 anos. Dos 11 anos até os 20 anos 
de idade, o trabalho passava a fazer parte do cotidiano desses 
indivíduos; já dos 21 em diante, as relações de sobrevivência 
dentro do sistema escravista começavam a ser traçadas, pois 
esse era o processo de maturação do indivíduo negro cativo 
dentro das senzalas.  

Figura 7 – Idades dos escravos.
Fonte: Inventários post mortem 1861-1887 – APERS.

Do total dos 264 cativos, 25% representam a quan-
tidade das crianças dentro dos plantéis que se estabeleceram 
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em Taquara; 23% estão distribuídos entre os jovens que traba-
lharam junto de seus pais ou que foram comprados de outros 
lugares para fazerem parte dos plantéis; 24% representam os 
cativos em sua vida útil para o trabalho e no processo de sua 
reprodução; 13% estão na faixa ainda da vida produtiva para 
o senhor, mas já defasados no valor de compra e venda; 7% se 
enquadram na faixa etária crítica da vida produtiva dos que 
estão em cativeiro, sendo considerados velhos para o trabalho; 
6% já entraram no processo de velhice, e não mais produzem 
para o senhor o valor investido, além de, em muitos casos, 
se encontrarem cativos violentados por castigos e à mercê da 
própria sorte; 2% são os cativos sem condições de trabalho, 
vivendo somente com a esperança de um dia serem livres, são 
os idosos do escravismo. 

Dentro dessa amostra, pode-se dizer que um escravo 
possui 60% de vida útil, da fase jovem para a adulta, produzin-
do para seu senhor. Isso acarreta dissabores que serão utiliza-
dos na tentativa de amenizar sua situação dentro do sistema, 
o que justifica, anteriormente, ter-se empregado o termo “ma-
turação”, acreditando que, nesse processo de amadurecimento 
forçado, é que o cativo começa a perceber que é possível tentar 
uma resistência ao sistema. Assim, os elementos que consti-
tuíram a famíla cativa somente vão ter sentido para o homem 
negro em cativeiro, no tocante à percepção e da experiência 
adquirida. Em outras palavras, o processo de maturidade des-
ses indivíduos acontece, percebendo que sua condição pode 
mudar com o casamento e que isso acarretaria uma possível 
vida camponesa, como cita Cardoso (1987), ao exemplificar 
a utilização do casamento por monges beneditinos donos de 
escravos, em Jaguaribe/Pernambuco. 
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De acordo com esse autor,

Os casamentos são encorajados [entre escravos], muitas 
dessas uniões têm lugar cedo, à idade de dezessete anos 
ou dezoito anos para os homens, e quatorze ou quinze 
para as jovens. Imediatamente depois de casar-se, co-
meça a trabalhar regularmente no campo para seus do-
nos; com frequência, tanto rapazes como moças pedem 
ao administrador que lhes permita começar sua vida de 
trabalho diário antes da idade estabelecida pelos regu-
lamentos do convento; isto ocorre porque não podem 
possuir terrenos próprios de subsistência antes que tra-
balhem para seu senhor. Quase todo tipo de trabalho 
é feito por tarefa; esta se completa usualmente às três 
da tarde, o que aos que são industriosos a oportunidade 
de trabalhar diariamente em seus prórpios lotes. Os es-
cravos dispõem do sábado de cada semana para prover 
à sua alimentação, além dos domingos e feriados... Os 
terrenos de subsistência estão sempre livres de interfe-
rência dos  monges, e quando um negro morre ou obtém 
a sua alforria, se lhe permite legar a sua parcela de terra a 
qualquer dos seus companheiros que ele queira agradar 
ou favorecer desta maneira (CARDOSO, 1987, p. 102). 

A prática do casamento entre escravos foi comum 
em toda a América. Na obra de Cardoso (1987), pode-se 
constatar a existência desses elementos de alienação e explo-
ração que davam ao cativo a ilusão de uma certa “autonomia” 
sobre seus passos, mas que, na verdade, eram meios de supe-
rexploração utilizados pelos senhores, para amenizar os maus 
tratos empregados durante a escravidão. 

Em Taquara não foi diferente. Esse mecanismo tam-
bém foi utilizado pelos senhores de escravos, na região, como 
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apresentado no livro de casamento de Santa Cristina de 1865, 
em que, aparentemente, um senhor teve “um caso” com uma 
escrava. O texto também permite entender-se que eles eram 
libertos (pelos sobrenomes utilizados, menos o do senhor 
Antônio Rodrigues). 

[...], Silvestre Rodrigues do Nascimento e Maria 
Francisca, ambos de cor preta, e filhos legítimos – ele 
de Antônio Rodrigues do Nascimento e Leopoldina 
Parícia, já falecida – ela de Francisco de Salles e 
Maria Faustina, lhes conferi as bênçãos em forma  do 
ritual romano [...].

Esse exemplo serve para legitimar que houve assen-
tamento de casamentos entre negros libertos ou cativos na 
região de estudo. Com isso, entende-se que outras práticas, 
como o protocampesinato, também devem ter existido, mas 
ainda não se têm documentos que possam embasar uma afir-
mação dessa natureza. A única prova obtida até o presente 
momento, é um relato que está exposto no início deste traba-
lho, de um morador atualmente que vive na cidade.

Graebin (2006) informa que os açorianos tiveram que 
se arranjar com a realidade que lhes foi oferecida para a ocupa-
ção territorial: “O cenário habitual da vida cotidiana dos aço-
rianos foi constituído pelos arranchamentos nos diversos locais 
para onde eram transportados pelas autoridades coloniais, [...]”.

Uma questão retratada na obra dessa autora – além 
das crenças e ritos –, é o casamento. Em 4 de abril de 1752, 
com uma provisão régia que regulamentava uma idade míni-
ma para o casamento, a Igreja passou a permitir que rapazes 
de 14 anos e meninas de 12 anos contraíssem matrimônio 
para gozar dos priviliégios oferecidos pela Coroa. Isso tudo 
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acontecia devido à necessidade de ocupação das terras devolu-
tas. Também as relações consensuais eram punidas pela Igreja 
e, com isso, os amasiamentos dos escravos passaram a ser cri-
ticados pela Igreja, que levava em consideração a necessidade 
de se formar um núcleo familiar escravo abençoado por Deus.

O cotidiano, que ia se formando com os açorianos, 
servia de base para o modelo de família cativa, pois, em mui-
tos casos, a família açoriana tinha contato apenas com os 
membros familiares e alguns cativos nos confins das terras de 
São Pedro. Ora, se o modelo de vida que se constitui como re-
ferência para o cativo é o tipo de vida dos senhores, então seu 
cotidiano está relacionado com costumes “comuns”, o modo 
de vida e aos ritos.

Segundo Cleusa Maria Gomes Graebin,

O clima que se configurou o viver dos açorianos foi ple-
no de instabilidade e de provisoriedade. Ao sabor das 
circunstâncias, da mobilidade no espaço e das vicissitu-
des, os açorianos precisavam inventar e reinventar arran-
jos familiares e relações interpessoais no seu cotidiano, 
improvisando novas formas de viver, a fim de suportar 
melhor as situações de risco (GRAEBIN, 2006, p. 203). 

Com isso, o homem se preocupa em manter o que 
aprendeu e em assimilar o que vai ser apresentando como dife-
rente, dominando o fato novo e dele se apropriando. Dessa for-
ma, a estrutura que compõe a sociedade torna-se muito ampla 
para definir o cotidiano como algo rígido. É muito mais flexível 
do que se imagina. Por isso, a tentativa de formar um conceito 
sobre a vida passada (sobre como ela foi vivida e como se esta-
beleceram as relações entre os sujeitos ativos e passivos) é um 
tanto difícíl por causa das hipóteses que compreendem cada 
movimento social e sua construção.
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Conforme Del Priori (1997):

A evidência mesma de uma “vida cotidiana” se constitui 
um mecanismo de dicotomização da realidade social. 
De um lado, temos uma esfera onde se produzem bens e 
uma atividade produtiva, um lugar de acumulação e, por 
isso mesmo, de transformação. Aí localizado, encontra-
mos o campo onde se articula o futuro de uma forma-
ção social, onde se concentra tudo o que diz respeito a 
História. De outro lado, temos uma esfera de “reprodu-
ção”, ou seja, de repetição do existente, um espaço de 
práticas que regeneram formas, sem, contudo, modifica-
-lás nem individualiza-las. Um lugar de conservação, de 
permanências culturais e de rituais “privado” da História 
(apud CARDOSO, 1997, p. 257).

Para Del Priori (1997) essa autora, os sujeitos da pri-
meira esfera social são os que detêm o poder e a produção; 
já os da segunda esfera de cotidianidade são os que estão à 
margem de um sistema e se encontram desprovidos de ação 
sobre as mudanças sociais, mas podem manifestar-se quando 
incluídos em movimentos coletivos, nesse caso, com a possi-
bilidade do casamento. A vida cotidiana dos negros transfor-
ma-se em um núcleo de possibilidades para a liberdade e a 
coletividade e forma a resistência ao sistema escravista, tendo 
como um elemento representativo a família cativa, constituída 
em um modelo implantado pelo seu senhor.

Nessa direção, percebe-se que as mudanças de com-
portamentos sociais transformam a vida comum em vida pri-
vada. Esta fica restrita à família que se constituiu, preservando 
as origens culturais étnicas e assimilando as novas realidades 
que se complementam com a possibilidade de mudança den-
tro da vida cotidiana.
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A vida cotidiana dos cativos está ligada à compre-
ensão do contexto social em que foram inseridos. Homens e 
mulheres cativos de grandes plantéis possuiam uma vida dife-
rente da vida dos cativos que perteciam a pequenos plantéis. 
As relações de sociabilidade destes últimos são mais próximas 
e, por isso, viabilizam vantagens.

As análises preliminares constataram a existência de 
um grande número de cativos descritos como “lavradores”, o 
que remete à possibilidade de serem casados, possuírem suas 
lavouras e, com elas conseguir a liberdade.

A vida cotidiana é recheada de muitas surpresas que 
se avolumam, sobretudo, quando se tenta examiná-las em uma 
linha temporal, em que a existência de um cotidiano torna-se 
uma hipótese capaz de resultar em um entendimento do mo-
vimento social e das relações entre sujeitos, em lados opostos. 

A riqueza das fontes possibilita perceber muitos 
detalhes acerca da participação dos cativos na economia da 
época. Segundo a análise, tais fontes carregam um peso da 
vida passada de pessoas que viabilizaram voltar ao momento 
histórico para assistir, de dentro de uma esfera de tempo, a 
que os tabeliões escrevessem esses inventários, colocando o 
máximo possível de informações (para o período), a fim de 
que se pudesse compreender o presente no passado, mas isso 
é somente uma hipótese.

Assim, mediante o estudo de fontes primárias e bi-
bliográficas, ficaram visíveis e possíveis de se verificar os diver-
sos aspectos da vida cotidiana da sociedade taquarense em sua 
totalidade. Para isso, refletiu-se sobre a idade dos cativos que 
fizeram parte do desenvolvimento do município de Taquara e 
sobre a quantidade de crianças, jovens, adultos e negros ido-
sos, para encontrar elementos que pudessem dar credibilidade 
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à pesquisa. Também, as fontes forneceram o valor de cada ca-
tivo e suas características, mostrando possibilidades de valores 
mais altos para os cativos que tinham maiores destrezas em 
seus afazeres, ou pelo porte físico, mas, em muitos casos, as 
mulheres também recebiam um valor diferenciado.

A pesquisa continua em andamento, sendo este tra-
balho um resultado parcial dos dados até agora coletados e 
transpostos para análise e tentativa de tabulação, sobre questões 
do objeto histórico, no caso, o cotidiano e sua cotidianeidade. 
Assim, a relação diária dos cativos dentro do escravismo pode 
elucidar algumas questões ainda dúbias para o entendimento 
de resquícios que os afrodescendentes carregam em suas vidas 
sobre o cativeiro e a exploração a que foram expostos. 
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CAPÍTULO III
CAFÉ PRETO, CALDO DE GALINHA COM 

PIMENTA E VINHO DO PORTO

Em meados do século XIX, é sabido que uma negra 
alforriada conhecida como Maria Rita “A Grande”. Ela foi 
a primeira parteira que se tem notícias a trazer a luz aos fi-
lhos dos colonos germânicos que ocuparam as terras da antiga 
Sesmaria do Mundo Novo e por isso ficou conhecida em todo 
o Vale dos Sinos e Sertão.4 

Pensando na prática da parteira, fiquei me pergun-
tando: Como se constitui o patrimônio de uma localidade? 
Em geral, pensa-se patrimônio como os bens materiais, ca-
sas, praças, ruas e lugares comuns de determinados períodos 
históricos onde a população local se encontrava e vivia em 
sociedade. Também os monumentos, que em sua maioria re-
presentam os grandes personagens que se empenharam em 
transformar, desenvolver, industrializar os grandes centros e 
as localidades distantes do progresso.

Mas como podemos pensar patrimônio partindo do 
entendimento e da representatividade de pessoas comuns, que 
viveram e constituíram, em um momento de apreensão da li-
berdade, um patamar de reconhecimento de sua importância 
por meio da prática de fazer partos em uma localidade “bran-
ca”, ainda mais sendo negra? Visto que, no período em que 
Maria Rita viveu, o escravismo vigorava com intensidade na 
região do município de Taquara?

Essas questões são determinantes na análise, pensando 
em patrimônio, não observamos como “conhecimentos subjeti-

4 Atual  município de São Francisco de Paula-RS.
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vos” ou “empíricos”, mas como algo que trouxe um marco para 
a região e a localidade. Nesse caso, o patrimônio da cidade de 
Taquara, caracteriza-se por meio dos prédios e sua arquitetura 
construídos pelos germânicos, mas com mão de obra escrava. 
A chegada do trem, o desenvolvimento econômico, o processo 
de emancipação do município, as dificuldades desses colonos 
em frequentes combates com os nativos da região, conhecidos 
como bugres, são elementos que também poderiam ser vistos 
como patrimônio local. Assim, analisar o caso da parteira negra 
alforriada Maria Rita, em uma localidade de colonização ger-
mânica é procurar valorizar a identidade negra dentro da socie-
dade branca, visando ampliar o conhecimento sobre o patrimô-
nio por meio da construção social, do trabalho e do cotidiano.

Dar ênfase para Maria Rita e suas relações sociais es-
tabelecidas com as famílias dos colonos germânicos, devemos 
tomar cuidado para não anacronizar essas relações valorizan-
do o elemento patrimonial como único dentro da concepção e 
construção social, isso quer dizer que a importância das relações 
entre Maria Rita e as famílias dos colonos não pode só ser vista, 
a partir de uma ótica de valorização de patrimônio cultural e 
social, mas também de construção de identidade e valorização 
do negro alforriado dentro da sociedade taquarense.

Segundo Jean-Claude Duclos:

Que el patrimonio sea una construcción social quiere decir, 
em primer lugar, que no existe em la natureza, que no es algo 
dado, ni siquiera um fenómeno social universal, ya que no 
se produce em todas las sociedades humanas ni em todos los 
períodos; también significa, correlativamente, que es um ar-
tificio, ideado por ãlguien (o en decurso de algún processo co-
lectivo), em algún lugar y momento, para unos determinados 
fines, e implica, finalmente, que es o puede ser historicamente 
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cambiante, de acuerdo com nuevos critérios que determinem 
nuevos fines em nuevas circunstancias (DUCLOS, 1997, 
p. 20-21). 

Essas novas circunstâncias refereridas por Jean-
Claude, é para pensar qual e, basicamente, como Maria Rita 
poderia vir a se tornar patrimônio do município de Taquara? 
Essa é a pergunta, já que teremos que verificar as relações de 
cotidiano dentro do escravismo e pós-abolição, partindo das 
relações de cotidiano para estabelecermos um parâmetro de 
como transitou a fama da parteira no meio social e qual era 
a receptividade das famílias alemãs com a negra alforriada, já 
que o patrimônio é uma construção social.

Pensado nessa construção da sociedade por meio da 
cultura e de sua memória, passamos a perceber que a memória 
é o ponto que liga as relações entre o que é necessário para a 
sociedade e o que pode vir a ser útil para ela. Ou seja, quan-
do presenciamos algum fato, de imediato, esse fato se instala 
em nossa memória, com isso, ele só terá representatividade 
na história, se ele for relacionado, lembrado ou servir de base 
para algumas manifestações em todos os sentidos. Com isso 
poderíamos utilizar o termo “lugares da memória” para definir 
o que seria patrimônio e sua representatividade social-cultu-
ral posteriormente a violação dos direitos humanos, no nosso 
caso, o escravismo (SOARES; QUINALHA, 2011).

Quando se fala da memória devemos estar cientes 
de que tudo que pensamos está relacionado a nossa realidade. 
Isso quer dizer que no tempo presente produzimos e nos re-
lacionamos com uma diversidade de coisas que permanecem 
registradas em “nossa memória”, o que aconteceu ontem, so-
mente pode ser lembrado a partir de uma imagem estabeleci-
da pela memória (ASSMANN, 2011, p. 22).
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Pensar no passado histórico é estabelecer uma rela-
ção de imagens do tempo presente no passado, e este com o 
tempo presente, isso só é possível por meio da imaginação, 
e verificar o tempo passado é fruto de pesquisas em diversas 
fontes. Nesse caso, as fontes utilizadas estão vinculadas e re-
lacionadas com a literatura produzida no Rio Grande do Sul.

Na obra de Erico Veríssimo “O Continente” (2013), 
Ana terra é uma moça que vive com os pais e dois irmãos 
em um distante rancho no Continente de São Pedro do Rio 
Grande do Sul, tendo como vilarejo mais próximo Rio Prado, 
por volta de 1777.

Ao longo do romance, muitas das passagens da obra 
de Erico Veríssimo nos remetem a história do Rio Grande do 
Sul, história esta que nos transporta ao mundo de imagens 
que condiz a algumas realidades que estudamos e que, as ve-
zes, não nos damos conta.

No romance, Pedro Missioneiro, um índio da Missão 
Jesuítica de São Miguel, vive um romance afetuoso de amor 
com Ana Terra, ela ganha uma criança e quem faz o seu parto 
é sua mãe D. Henriqueta, utilizando como instrumento ci-
rúrgico uma tesoura velha e enferrujada, que ela utiliza para 
cortar o cordão umbilical do neto, a criança leva o nome do 
pai, Pedro.

No decorrer do texto e com a morte de Pedro 
Missioneiro, Ana Terra torna-se uma mulher forte, que deixa 
seus medos e segue a vida em prol do filho Pedro. Depois que 
sua família foi saqueada, ela segue com alguns viajantes para o 
planalto do Continente de São Pedro e lá se torna a parteira 
de um futuro lugarejo.

Nesse contexto, a tesoura enferrujada representa a 
memória e lembrança de sua mãe, sua vida com a família e 
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o nascimento de Pedro, que na obra de Érico Verissimo re-
presenta o nascimento do “gaúcho rio-grandense”, o homem 
valente e destemido, que nasceu de um relacionamento entre 
uma paulista e um missioneiro em terra sulina.

Maria Rita, nossa parteira, viveu em Taquara por 
volta do final do século XIX, esse personagem não fictício 
teve uma grande representatividade dentro da sociedade de 
Taquara, diferentemente de Ana Terra que é ficção. Sua repre-
sentatividade se encontra em um pequeno relato na obra de 
Alberto Martins, “Lendas de Taquara” (1998), na qual destaca 
Maria Rita como a primeira parteira da história de Taquara, 
com isso percebemos a importância de preservar os feitos de 
Maria Rita como patrimônio, e também a memória que deve 
ser preservada no município.

Segundo Alberto Martins:

Pois a primeira parteira que se tem notícias na histó-
ria de Taquara é a de Maria Rita ‘A Grande’ (mãe de 
Ritinha) [benzedeira]. Era uma escrava alforriada, alta 
e gorda, famosa no Vale dos Sinos e também no Sertão 
(São Chico)! Habilíssima em ‘manobras obstétricas’ 
onde muito doutor ‘suava a camiseta’! Gostava de se ga-
bar de nunca haver perdido uma criança ou uma mãe! 
Morava com seu marido, o Pai Adão, em um rancho no 
Morro do Leôncio! Faleceu, no início do século passado 
[século XX] com mais de cem anos de idade! Sua recei-
ta, para as suas pacientes, no puerpério imediato: café 
preto, caldo de galinha com pimenta e vinho do porto! 
(MARTINS, 1998, p. 191).  

A riqueza dessa citação, nos remete a vários questio-
namentos e análises, já que ela demonstra uma série de acon-
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tecimentos que nos ajudam a compreender a teia de relações 
que se estabeleceu entre a sociedade e Maria Rita. Sua fama 
ultrapassa as ‘fronteiras’ processuais do preconceito, visto que 
era a única nesse período com habilidades para manusear as 
mulheres grávidas que teriam que parir seus filhos.

Sua representatividade fez de Maria Rita ‘A Grande’ 
ser respeitada e servir de referência para médicos e sociedade 
em geral. Seu marido, Pai Adão, que nos remete, pelo nome, a 
representação da comunidade religiosa africana em Taquara, 
amplia essa teia de relações e resistência em manter a identi-
dade religiosa viva na virada do século XIX para o XX.

O conceito de patrimônio está vinculado ao conhe-
cimento do senso comum na sociedade atual, na sua memó-
ria como algo material, mas patrimônio é tudo que possuímos 
individualmente ou coletivamente. As memórias familiares, os 
registros em fotografias, cartas, livros, história oral, tudo são pa-
trimônios que devem ser preservados. Para uma sociedade, o 
patrimônio é tudo que essa sociedade produz e se torna conhe-
cido como “Patrimônio Cultural”. Este determina como essa 
sociedade se desenvolveu, como se manteve e como vai ser no 
futuro se não preservar a sua cultura, sua memória.

As representações de uma sociedade se localizam 
nos elementos que devemos levar em conta para entender-
mos o que podemos classificar como “cultura”, subsequente-
mente, esses elementos tornam-se necessários, mesmo sen-
do naturais ou abstratos. “Esos sistemas de representación no 
son mutuamente excluyentes y relativamente de uma cultura a 
outra y dentro de uma misma cultura em distintos momentos de 
su história” (PRATS, 2005, p. 18). São construções culturais 
de experiências que se tornaram necessidades em períodos 
temporais históricos.
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Quando as questões sobre patrimônio são perpetra-
das e valorizadas no contexto histórico, isso se deve, talvez, 
pelo fato da necessidade de certas sociedades reverem suas 
origens para pensar nas ações futuras. Também como retirar 
do silêncio da história, elementos que são silenciados pela so-
breposição cultural dos processos colonizatórios. “O princípio 
talvez mais forte de constituição do discurso colonial, que é o 
produto mais eficaz do discurso das descobertas, é reconhecer 
apenas o cultural e desconhecer (apagar) o histórico, o políti-
co” (ORLANDI, 2008, p. 19).

Nesse contexto, Maria Rita possuí a relação política 
com os elementos necessários à sociedade, já que ela transitava 
por longas distâncias, ultrapassando as fronteiras para praticar 
suas habilidades, não sendo reconhecida pela sua história, mas 
sim por suas relações políticas que mantinha com as famílias 
que necessitavam de seus serviços.

A formação do discurso de acordo com a realidade 
cultural, torna-se patrimônio de uma sociedade. No caso da 
cultura germânica em Taquara, o patrimônio cultural fica res-
tringido ao colonizador europeu, que não inclui o negro, que 
também desbravou a região como mão de obra construtora da 
cultura local, esse não é reconhecido como patrimônio local, 
assim o silenciamento e a invisibilidade tornam-se visíveis aos 
olhos do pesquisador 

Segundo Prats:

Estos discursos, la coluna vertebral de las activaciones patri-
moniales, desde el principio de la adopción del sistema de re-
presentación patrimonial como soporte de identidade e ideo-
logías, tienen uma gran importância para el poder político, 
tanto a nível nacional o regional como a nível local (aumque 
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sea menos aparente). Em general (com notórias excepciones), 
puede decirse que, com el tempo, se han más complejos, dis-
cretos y sofisticados, pero no por ello menos efectivo (PRATS, 
2005, p. 20).

Foucault (2005) vai estabelecer que os discursos pro-
duzidos são em sua maioria, um processo coercitivo, produ-
zidos a partir das instituições, nesse caso, as representações 
sociais que estabelecem as classificações e restrições aos indi-
víduos, dependendo de sua condição já pré-estabelecida pela 
classe dominante.

Também podemos perceber que o poder econômico 
se torna determinante para o conceito de patrimônio, visto 
que elege um juízo de valor para determinar o que vai ser pa-
trimônio ou não. Assim os discursos formados se relacionam 
de maneira a justificar o ato do patrimônio, já as “ciências” de-
veriam estabelecer critérios de pensamentos discursivos, para 
podemos identificar a existência das “Fronteiras Ideológicas” 
que determinam e tornam-se excludentes.

A existência de uma fronteira ideológica atrapalha 
o desenvolvimento da consciência patrimonial, e com isso a 
acomodação do conhecimento é julgado como sem valor. O 
patrimônio passou da valorização da memória ao consumo, 
passando assim, a ser utilizado – quando utilizado – para ge-
rar renda e não para valorizar o passado e a memória da cons-
trução histórica. 

A princípio, a análise de como se constrói o discurso 
sobre o patrimônio deveria ser revista, não como um “cien-
tificismo”, mas revendo como ele se manifesta dentro da re-
presentação patrimonial, seria verificar os conceitos sobre o 
patrimônio que estão imersos nas palavras e nos atos desse 
objeto. Ou seja, uma crítica patrimonial.
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Tulio Scovazzi (2001), nos proporciona um outro 
conceito sobre o que é patrimônio, vejamos:

“[...], entende-se as práticas, as representações, as expres-
sões, os conhecimentos, o saber fazer – como também 
os instrumentos, os objetos, os artefatos e os espaços 
culturais eles associados – que as comunidades, os gru-
pos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como 
parte de seu patrimônio cultural intangível, transmitido 
de geração em geração, é constantemente recriado nas 
comunidades e nos grupos em resposta ao meio em que 
vivem, á sua interação com a natureza e à sua história 
e lhes da um sentido de identidade e de comunidade, 
promovendo, de tal modo, o respeito pela diversidade 
cultural e pela criatividade humana [...] (SCOVAZZI, 
2001, p. 124).

O saber fazer e os instrumentos utilizados para 
isso são reconhecidos como “patrimônio cultural intangível”. 
Nesse caso, Ana terra e suas memórias, seu objeto e seu saber 
fazer, estabelece uma relação direta com o conceito de patri-
mônio intangível, assim como o saber fazer de Maria Rita, 
que utilizando seu conhecimento de obstetrícia, ultrapassou 
as fronteiras sociais e estabeleceu um reconhecimento pesso-
al, assim as particularidades emergem e se relacionam entre 
Maria Rita e Ana Terra. Vejamos como se aproximam.

As particularidades entre Ana Terra e Maria Rita 
estão atreladas nas relações sociais que se estabeleceram no 
contexto no Rio Grande de São Pedro. Os pais de Ana Terra 
possuíam três escravos; Maria Rita era uma escrava alforriada 
em taquara; Ana Terra era uma parteira em um lugarejo que 
virou uma Vila – Santa Fé; Maria Rita foi a primeira parteira 



76   

em Taquara. As duas tinham algo em comum: a tesoura en-
ferrujada para cortar o cordão umbilical. A única distinção é 
que Maria Rita teve importância na vida real, enquanto Ana 
Terra apenas na ficção literária, mas pelo que liga as duas po-
deria ser valorizado como patrimônio é a tesoura.

Dentro dessas questões relacionadas com algumas 
peculiaridades, Maria Rita pode ser considerada Patrimônio 
Cultural de Taquara, visto que sua vida foi ativa e representa-
tiva no meio social, por isso o patrimônio intangível deveria 
ser legitimado para ampliar a valorização humana. 

O patrimônio cultural intangível dá também, “um senti-
do de continuidade” a uma comunidade específica, des-
de o momento em que é transmitido voluntariamente 
sem interrupção por aqueles que são seus depositários 
àqueles que o recebem (SCOVAZZI, 2011, p. 139).

As questões do patrimônio vinculam-se muito além 
do processo de acumulação simbólica, que no caso é a parte 
da cultura que se estabelecesse entre humanos em suas re-
lações cotidianas, mas o patrimônio transcende essa relação 
acumulativa, e visa outro sentido de entender a representação 
e seus signos históricos, nesse caso a oralidade deveria manter 
essa memória ativa. “A transmissão (de conhecimento pode 
ocorrer) de muitos modos: no interior de uma família, de pai 
para filho; no trabalho, pelos mestres aos aprendizes; na esco-
la, pelos professores aos alunos” (SCOVAZZI, 2011, p. 139).  

Nesse caso também os reflexos se estendem para 
toda sociedade como um a denominação que constrói um 
entender sobre o que é patrimônio, “A memória coletiva se 
constitui como núcleo a partir do qual se articulam rela-
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tos dissidentes, ainda que nem sempre excludentes, entre si” 
(SOARES; QUINALHA, 2011, p 517).

Em grande escala o significado de patrimônio vai 
se perdendo, principalmente no que diz respeito em gestão 
patrimonial local, visto que a memória coletiva também vai 
sendo esquecida, submergindo e se transformando em uma 
memória superficial e sem referência para a identidade. O si-
lenciamento social local, faz com que a memória coletiva sofra 
as repercussões que são estabelecidas pelo grupo dominante, 
mas o patrimônio local está disponível em todas as escalas 
sociais, cada elemento que possua uma representação e de-
terminação de como a sociedade se comporta, está dentro do 
contexto de patrimônio local, com isso, Maria Rita está em 
conformidade a essa realidade e valorização. “En este sentido, 
poderíamos decir que el patrimonio local está compuesto por todos 
aquellos objetos, lugares y manifestaciones locales que, en cada caso, 
guardan uma relación metonímica con la externalidade cultural” 
(PRATS, 2005, p. 23-24).

Partindo dessa externalidade cultural, o “sentido de 
valor” para uma sociedade está para o que ela valoriza como 
necessário para sua história. No caso da construção local, o que 
são valorizado os feitos registrados na memória esquecidos no 
passado. Isso significa que os registros preservados incluem (ou 
devem conter) somente o que teve real importância local.

A construção social através da memória comparti-
lhada, o conhecimento para os que estão mais próximos, tor-
nando-se, posteriormente, coletiva e representando um tem-
po, um período, uma geração social – no caso, os conhecimen-
tos obstetrícios de Maria Rita –, imaginando que a população 
afrodescendente cativa e liberta utilizava esses conhecimentos 
para parirem suas crianças, assim também se utilizando dos 
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conhecimentos de D. Henriqueta e sua tesoura, Ana Terra 
também se utilizou desse conhecimento.  

As relações de cotidiano entre as duas personagens, 
ultrapassam as relações pessoais que tiveram em suas estra-
das, isso quer dizer que durante muito tempo essas mulhe-
res tiveram responsabilidade de manusear, cuidar, ampliar e 
resguardar as pacientes que ficaram a seus cuidados. Quais 
eram as conversas posteriores aos partos? Como se relacio-
navam quando cruzavam pela rua com essas parteiras? Será 
que, sendo mais preciso, Maria Rita era reconhecida como 
membro da sociedade por sua profissão? Será que Maria Rita 
teve algum resguardo e valorização por seus serviços prestados 
já que não passava de uma negra nesse contexto exploratório? 
Quanto era cobrado por cada parto praticado por Maria Rita? 
Todas essas perguntas ainda devem ser respondidas em uma 
análise mais atenta quando encontrada as fontes. 

Inês Virgínia P. Soares e Renan H. Quinalha, exem-
plificam bem esse contexto.

A memória coletiva abrange, também, aquela herança 
que, muitas vezes, é transmitida através de gerações e 
cultivada por quem a recebe, sendo que sua longevidade 
depende da magnitude e da profundidade das marcas 
deixadas por determinado evento histórico (SOARES; 
QUINALHA, 2011, p. 517).

Esse evento tem a importância de preservar a memó-
ria da parteira que estivera em Taquara no final do século XIX 
e início do século XX, e para legitimar essa memória coleti-
va, a linguagem utilizada para manutenção do conhecimento 
obstetrício que Maria Rita colocou em prática é um elemen-
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to primordial. A linguagem como patrimônio, suas canções 
e ritos que ultrapassam as fronteiras do tempo, a linguagem 
que representa uma sociedade por meio dos seus gestos, seus 
contornos, seus discursos e sua memória.

A linguagem foi importante para preservar os conhe-
cimentos de Maria Rita. Sua filha Ritinha manteve por longo 
tempo alguns costumes como o de benzedeira, que também 
proporcionou sua inserção na sociedade e sua importância na 
construção de identidade afrodescendente.

Na obra de Erni Engelmann, “A Saga dos alemães” 
(2007), o autor reserva um capítulo para as parteiras que vi-
veram e trabalharam na região da Fazenda do Mundo Novo 
no final do século XIX, Taquara. Referindo também Maria 
Rita, mas com as mesmas palavras utilizadas na citação exem-
plificada neste trabalho. Com isso se percebe que o fato de 
parteira Maria Rita é conhecida, mas não explorada, é vista 
como sem importância e relevância para a sociedade branca, 
mas que no nosso ponto de vista teve muita importância para 
a comunidade negra da região, já que atuou na sociedade local 
no durante a metade do século XIX e início do XX.

Os discursos produzidos em Taquara para as partei-
ras, corrobora para a valorização das mulheres alemãs como 
sendo as únicas que desenvolveram as técnicas obstetrícias 
com êxito, não enfatizando o trabalho de Maria Rita. Assim 
a construção social vai silenciando o trabalho, as ações, as re-
presentações dessa negra alforriada que ajudou na construção 
social de Taquara.

Como vivemos em uma sociedade capitalista ao ex-
tremo, o patrimonialização fica à mercê das políticas públicas 
que vão estabelecer a relação econômica do município com a 
representação da memória como patrimônio. Partindo desse 
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entendimento, as relações políticas tendem a ser mais arraiga-
das, visto que o patrimônio gera uma receita, e esta gera um 
poder a quem possui interesse ao lucro, e não para preservar 
a memória coletiva local. Nem mesmo as políticas públicas 
que vão contra os interesses citados, encontram apoio na elite 
investidora que visa o lucro com o patrimônio público.

Desse modo quando o patrimônio local perde sua 
funcionalidade, isso o eleva a um patamar de não mais per-
tencimento a localidade, claro que nessa concepção de repre-
sentação, já que por vários processos como o aumento demo-
gráfico, migrações, fundações empresariais e outros fatores, o 
patrimônio deixa de pertencer ao local, passando para perten-
cer ao universal.

A saída para a valorização do patrimônio em todos 
os níveis, poderia ser a valorização do humano, seus atos e sua 
representação social. Assim, a importância da parteira Maria 
Rita que ajudou a trazer a luz a muitos dos empreendedores 
locais, deve ser preservada e referida com ênfase em seu co-
nhecimento e não silenciada e encerrada em si mesma, já que 
seu trabalho foi muito prestativo dentro da comunidade. 

Essa construção de identidade por meio da repre-
sentação do trabalho de Maria Rita, vincula-se no contexto 
de como esses homens e mulheres negro(as) sobreviveram e 
resistiram dentro de uma sociedade preconceituosa e como 
buscaram a valorização e sua dignidade como produtores his-
tóricos de seu tempo.

A relação entre Ana Terra e Maria Rita se estabele-
ce dentro do contexto de sociedade dominante, no qual Ana 
Terra já nasce como heroína da literatura fictícia, Maria Rita 
nasce como escrava, posteriormente consegue sua alforria no 
escravismo. As comparações entre os personagens se cruzam 
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pelo fato de que as duas mulheres praticaram o mesmo traba-
lho em um momento histórico de construção e exploração de 
mão de obra e de apropriação e ocupação das terras devolutas.
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CAPÍTULO IV
O NEGRO QUILOMBOLA E O COLONO 

IMIGRANTE: UM COMPARATIVO  
DAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS

Dentro da composição de relações com a terra, os 
negros escravizados mantinham um contato de produção em 
massa voltado para exportação da colônia; não tinham um 
relacionamento de bom grado com a produção exportadora. 
Já os colonos vindos da Europa, mantiveram um bom con-
vívio com a terra, onde adquiriram técnicas apropriadas para 
formar grandes estoques de produtos agrícolas, possibilitando 
constituir uma economia estável em quantidade de exporta-
ção e manutenção da colônia.

Percebendo as relações de negros e colonos, cada um 
dentro de um contexto diferente, no qual as práticas de efeti-
vação estão em constante conflito, mesmo que por um perío-
do determinado, mas em confronto direto, seja da maneira de 
colocar tanto o negro como o colono europeu, em um lugar de 
inferioridade; levando em conta, que o colono que foi trazido 
para o Sul, teve de enfrentar uma situação não muito similar 
a sua realidade, não sendo amparado pelo Império e lutando 
contra as desfavoráveis condições de precariedade e abandono.

Mesmo assim, o colono não está muito longe da rea-
lidade do negro trazido para o Brasil, a diferença é que o negro 
se encontra em outra situação: a servidão, sendo comparado 
como “coisa”, sem juízo próprio de suas ações, sendo humi-
lhado e não tendo a chance de poder se manifestar contra os 
maus tratos sofridos. A única possibilidade está no momento 
de fuga, mas pra onde? Somente um lugar que poderia dar 
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um mínimo de condição – mesmo que precária – para obter a 
condição de expressar sua maneira de ver o contexto em que 
foi inserido. 

As relações de subsistência não estão tão distantes, e 
nem muito fora das especificidades para ambos. Para o colo-
no, os conhecimentos na agricultura, nesse primeiro momen-
to de sua chegada no Rio Grande do Sul, vão se vincular em 
uma produção de subsistência, manutenção para sua família e 
colônia que foi fundada e, somente posteriormente a essa pri-
meira fase, é que vai realmente haver uma produção agrícola 
voltada para exportação e uma economia estável.

Já para os negros fujões, o que resta é a possibilidade 
de uma aventura em terra estranha, onde vai ser formado o 
núcleo africano, dando as condições, mesmo que precárias, a 
uma multidão de gente que foi arrancada de sua terra, sua 
cultura, sua família, e uma totalidade irreparável ao processo 
da gênese do homem negro.

Mas cada situação teve seu momento e necessidade 
de se estruturar para restabelecer as condições mínimas de 
sobrevivência; como outros tipos de alimentação, dificuldades 
geográficas tanto para o colono quanto o negro, em sua nova 
empreitada. Para o negro foi mais difícil sua reabilitação, pois 
foram saqueadas sua originalidade, construção cultural e sua 
própria dignidade como ser humano.

Cada ator em seu meio teve uma prática de convívio 
com a terra, sendo esta, uma maneira de atribuir a sua exis-
tência na forma mais primitiva de retirar seu sustento, a apro-
priação da terra, o uso definido para exploração e a utilização 
direciona para uma prática de semeadura e colheita, assim se 
forma a agricultura e a horticultura. 

Essas duas maneiras de adquirir benefícios alimen-
tares, vem sendo usada desde os primórdios do homem, em 
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que sua necessidade o fez se fixar na terra, e dela explorar sua 
maior riqueza: a produção agrícola. Na obra de Mário Maestri 
e Adelmir Fiabani, encontramos um conceito que exemplifica 
como entendemos a questão da agricultura e suas subdivisões 
dentro desse convívio com a terra.

Segundo Maestri e Fiabani:

Em sentido estrito, as práticas agrícolas subscrevem 
produção substancialmente mais desenvolvida e mais 
produtiva de gêneros vegetais, assentada na plantação 
intensiva, homogênea e não itinerante; na articulação da 
exploração de gêneros vegetais de ciclo curto e longo, 
com destaque para os cereais, no uso de instrumental 
mais complexo, entre eles o arado, a enxada, o machado 
etc. de ferro; na tração animal; na adubação intensiva e 
semi-intensiva; na irrigação e rotação de vegetais etc. A 
agricultura ensejou comunidades comumente coeridas 
pela posse do celeiro e pelo domínio de terra produtiva-
mente potenciada pelo trabalho passado (MAESTRI; 
FIABIANI, 2008, p. 68). 

Em primeiro lugar é interessante tentar esclarecer as 
diferentes formas de agricultura, especificando as relações 
entre o tempo de plantio – se de curto, médio longo para 
colheitas – neste caso, tivemos os dois tempos, pois, cada 
contexto e necessidades foram fundamentais para aplicação 
das técnicas e supostamente, um período de tempo mais 
rápido para colher os frutos, assim veremos a seguir de forma 
os negros fujões conseguiram manter-se dentro dos quilom-
bos, e consequentemente os colonos europeus que por aqui 
fundaram suas colônias.
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Horticultura: a única saída

Com as constantes fugas de escravo, em decorrência 
da necessidade de buscar viver em liberdade, o quilombo foi 
à melhor saída para a população escrava. Uma busca pela li-
berdade dentro de um país tão grande e com tantas territórios 
ainda inexplorados, a melhor coisa foi se embremar no mato, 
nas serras, em lugares distantes e sem comunicação com vilas 
e cidades.

Assim foi destinado o cativo quando trazido para uma 
terra onde trabalharia até a morte. Mas isso é a realidade do 
negro cativo. Dentro dessa perspectiva, o modo de produção 
deveria ter certa estrutura de sobrevivência, e o plantio foi a 
melhor saída; visto que, na África em sua origem, todo africano 
tem uma passagem em sua infância pelo aprendizado da agri-
cultura de subsistência, sendo essa uma das atribuições das mu-
lheres nas aldeias, somente cabendo ao homem a caça, a pesca, 
a preparação do terreno para o plantio e ajuda na colheita.

Aqui nos quilombos, esse homem teve que se trans-
formar em um expert, pois sua condição era desfavorável, e 
somente produzindo conseguiria satisfazer as reais e alarman-
tes situações em que estava, a qualquer momento, sujeito a ser 
novamente levado ao cativeiro, e sofrer as diversas punições.

Nos estudos arqueológicos, pode se descobrir uma 
forma organizada de produção, verificando as técnicas em-
pregadas, as dimensões das plantações, sua utilização do solo 
até seu esgotamento, a quanto levou a rotatividade de plan-
tio e se houve uma diversificação de vegetais ou raízes utili-
zadas para alimentação.

Como referido anteriormente, o conhecimento em-
pírico do plantio, fez do negro “fujão”, um produtor de seu 
alimento, sendo esse, legitimado como um processo agrícola 
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de produção alimentícia, com a necessidade de uma manuten-
ção espontânea e coletiva dentro dos limites dos quilombos. 

Podemos então dizer, que houve um processo tecno-
lógico de plantio, no qual a coletividade dos membros com-
pletou uma importância dentro de cada estrutura quilombola, 
em que se pode verificar que os quilombos tiveram uma ativi-
dade agrícola bem distribuída e organizada de acordo com seu 
tamanho e quantidade de pessoas. 

Acredita-se que o processo de transição das comunida-
des humanas de parasitas da natureza – caçadores; pes-
cadores e coletores – a produtores de alimentos tenha-se 
dado no contexto da divisão sexual do trabalho, a partir 
do domínio das práticas mais elementares da proteção 
do ciclo natural dos vegetais. Como o domínio, o re-
finamento e superação dessa tradição, teria-se chegado 
à horticultura e, a seguir, à agricultura (MAESTRI, 
FIABIANI, 2008, p. 66).

Se o surgimento da horticultura poderia ter sido com 
a necessidade do homem caçador e coletor, então se tradi-
cionalmente o homem surge na África, os negros possuem 
hereditariamente essa técnica de plantio. Mas percebemos 
também, que os possuidores das habilidades de plantio eram 
as mulheres, e que consequentemente, os homens foram se 
introduzindo nesse afazer para mirar o lucro, a exploração da 
terra e posteriormente a dominação dos homens.

Nesse caso, a horticultura é o começo da relação do homem 
com a terra. Em um quilombo, não poderia ser diferente, a partir 
das práticas agrícolas formaram-se verdadeiras roças de plantações 
destinadas para a subsistência – horticultura –, e também esse negro 
já se detinha do saber lidar com o ferro, retirar da terra o minério e 
beneficiá-lo para melhor desenvolver suas habilidades agrícolas.
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É sabido, que com um maior conhecimento do 
ciclo dos vegetais, favoreceu as plantações em escala mais 
homogênea, ou seja, plantou-se uma diversidade de vegetais 
que possibilitava uma colheita em todas as estações do ano, 
como a mandioca, além de madura poderia ficar sobre o solo 
até seis meses, favorecendo assim, o replantio e outra produção 
sem afetar a base alimentar do grupo.

Se no quilombo existia uma sociabilidade é porque 
estavam “apoiadas habitualmente na plantação de tubérculos, 
as práticas horticulturas dispensam pesadas tarefas cíclicas de 
preparação do terreno [...]”. Como destaca Maestri e Fiabiani 
(2008), e também não necessitavam transporte, mercado, ar-
mazenamento, possibilitando assim, uma produção mais efi-
caz e rápida para o consumo. Assim, se no quilombo existia 
uma sociabilidade comunitária, o mesmo é consequência da 
origem da produção agrícola.

Os quilombolas teriam usado seu conhecimento em-
pírico para se desenvolver, determinando assim, a realidade de 
uma produção variada e com uma consciência de preservação 
do solo, quando este estivesse esgotado. Com essa realidade, o 
que realmente se absorveu, foi uma adaptação das práticas e 
técnicas agrícolas nos sertões do Brasil. 

Desenvolvendo a realidade do africano escravo, na 
qual e o seu trabalho livre na terra possibilitaram sua sobre-
vivência, pois a prática agrícola é, de certa forma, a base real e 
social de um grupo aldeão. A subsistência africana tem que ser 
levada em conta na construção do quilombo; e ainda temos 
o costume de não aceitar que o negro é possuidor de conhe-
cimento, que ele é capaz de produzir qualquer tipo de coisa, 
que suas faculdades mentais têm as mesmas condições que 
qualquer outra pessoa, mas ainda continuaremos a classificá-
-lo como inferior. 
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O caráter feminino na África negra e na América,5 
surge anteriormente ao período colonial e a transformação ét-
nica cultural se dá no ponto em que a necessidade do homem 
nessa busca da prática de produção agrícola enfrenta a falta 
de mulheres nos quilombos. Esse fato direcionou os homens 
para o desenvolvimento  da horticultura e também fomenta-
ram outras atividades como sequestros e roubos de mulheres.

A relação da produção da horticultura, na qual as 
mulheres e as crianças eram quem detinha o conhecimento, 
dominando assim as técnicas de plantio e cuidado da pro-
dução, ponderou a diversidade geográfica e viabilizou uma 
possível horticultura desenvolvida nos quilombos, definindo a 
adaptação a nova realidade climática, não aprendendo a plan-
tar, mas adaptando-se a nova realidade.

Segundo Maestri e Fiabiani:

A captura de nativas era outra forma segura de incor-
porar a tradição horticultora americana aos mucambos. 
Porém, a transposição – adaptação dos conhecimentos 
horticultores não foram ato simples e mecânico, mas 
processo complexo que, possivelmente, exigiu impor-
tantes esforços de adaptação e intervenção do quilom-
bola (MAESTRI; FIABIANI, 2008, p. 72-73).

Uma similitude da horticultura tupi e guarani e dos 
negros africanos, é um tanto consequente da realidade e con-
texto existente, mas o que diferenciava o negro do indíge-
na era o conhecimento do ferro por parte dos africanos, e o 
não apego à terra, como os indígenas e colonos europeus, que 
se integram a terra com uma afetividade mais condensada e 

5 Neste caso da América, as mulheres índias é quem detém os conhecimentos 
agrícolas e cuidam das lavouras de subsistência.
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fazendo parte de sua construção cultural. Essa característica 
chama atenção

Os quilombos formaram uma estrutura produtora 
com uma complexidade de gêneros horticultores; também, uma 
miscigenação étnica que formava uma coletividade que consti-
tuía uma relação de solidariedade em prol de uma justificativa 
de produção. A grande quantidade de variações e tipos de ali-
mentos produzidos faz perceber a grande complexidade, tanto 
no modo de produção, como da variedade de coisas produzidas.

Outro elemento que chama a atenção, além da estru-
tura já referida, é a criação de gado e o pastoreio dentro do 
quilombo, como referem Maestri e Fiabiani (2008), “O gado e 
os amplos campos de pastagem necessários para o pastoreio fa-
cilitavam a localização e incentivavam a destruição dos quilom-
bos”. Se existia uma relação com o gado, com o pastoreio, com o 
animal em si; então poderíamos dizer que aqui no Rio Grande 
do Sul, como afirma a historiografia, não necessariamente, os 
peões eram somente os gaúchos, mas também escravos?

A documentação, muitas vezes, trata o negro qui-
lombola, como um improdutivo, deslegitimando e renegando 
em sua organização, que está baseada na coletividade de seus 
membros, do seu trabalho “livre” e espontâneo, na divisão do 
trabalho e na insistência de obter, mesmo que temporaria-
mente a sua liberdade.

No comparativo da relação da produção agrícola de 
subsistência, negros e colonos tiveram quase as mesmas difi-
culdades para se manter em sua real contextualização geográ-
fica. Na obra de Jean Roche (1996), uma definição do termo 
colono está explicito que eram homens que viriam para explo-
rar a terra, para criar novas perspectivas econômicas e formar 
vilas, cidades etc. E assim destaca:
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Durante todo o século XIX, colonizar é, de um lado, 
introduzir, com novos habitantes, mão-de-obra ine-
xistente no lugar, e, de outro lado, emprega-la nos es-
tabelecimentos agrícolas [...]. Estabelecidos nas terras 
concebidas, os imigrantes foram, primeiro, agricultores e 
artesãos rurais como se lhes pedia, colonos, isto é, homens 
ligados à terra que exploravam (ROCHE, 1996, p. 2-3). 

As relações de exploração da terra, entre negros escra-
vos e colonos imigrantes europeus, estão presentes na maneira 
de como se constituem os diferentes contextos, em primeiro 
plano, os negros estavam fugindo e buscando uma liberdade 
que por meio do quilombo poderia estar próxima, em um pe-
ríodo de tempo – até que a polícia do Império terminasse com 
as relações quilombolas – era esse o caminho para tentar uma 
possibilidade de retorno à África. Em segundo, os colonos já 
estavam direcionados por uma política administrativa, que 
viabilizava uma exploração direcionada para um povoamento 
e, posteriormente uma agricultura voltada para a exportação.

Paulo Zarth em sua obra “Do Arcaico ao Moderno”, 
onde trabalha a relação da agricultura dentro de uma estrutura 
econômica colonial no século XIX, resgata uma manifestação 
de um estancieiro de Pelotas RS, José Gonçalves Chaves, em 
que este refere o atraso da agricultura devido à estrutura social 
escravista que determinava a economia do Rio Grande do Sul.

Se analisarmos as bases da economia brasileira no 
período colonial, deparamo-nos com uma economia baseada 
essencialmente na agricultura de exportação, assim a necessida-
de de uma nova tecnologia era vitável para um maior processo 
produção, mas a base econômica do Rio Grande do Sul, não 
estava disposta a aceitar mudanças, pois o grande latifúndio era 
o que determinava essa realidade, com a prática pastoril. 

A agricultura no período oitocentista estava ultra-
passada, e carregava consigo paradigma de manter sua origi-
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nalidade na estrutura social escravista vigente, determinando 
a dificuldade de ruptura dessa estrutura econômica. Somente 
com essa ruptura é que o Rio Grande do Sul poderia crescer 
economicamente, formando uma sociedade de trabalho livre 
e assalariado, mas para isso acontecer, o colono foi o elemento 
fundamental da ruptura paradigmática.

Paulo Zarth escreve:

A agricultura, naturalmente, foi uma das razões da pró-
pria colonização do Brasil pelos europeus e foi o motor 
da economia até passado recente. Grandes plantações 
voltadas para a exportação conviviam com a tradicio-
nal produção camponesa tocada por lavradores pobres e 
mesmo escravos. No entanto, a agricultura dos anos oi-
tocentos era criticada no que se refere às técnicas de cul-
tivo e à incapacidade de resolver os problemas de abas-
tecimento interno. Tratava-se de transformar a agricul-
tura, modernizá-la e, para tanto, supunha-se necessário 
abolir o latifúndio e a escravidão, na opinião crítica dos 
contemporâneos (ZARTH, 2002, p. 20).

Para compreendermos as necessidades econômicas de 
certas regiões, não podemos deixar de ter em mente, que a re-
alidade econômica é universal dentro de uma totalidade, sendo 
essa, a conjunção da metrópole europeia, a economia mundial 
no contexto temporal de colonização em todo o mundo.

Contudo não podemos deixar de perceber, que den-
tro das colônias da América espanhola e portuguesa, existiu 
uma economia interna, e desta, formaram-se estruturas so-
ciais que detinham o poder de produção voltado para a me-
trópole. No caso do Rio Grande do Sul, existiu um latifúndio 
muito forte, que representava um poder econômico com força 
de produção e exportação do produto charque.
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Então, quando olhamos as condições em que foram 
moldados os modelos econômicos, não podemos deixar de 
perceber as realidades existentes que o modelo europeu im-
plantou na prática agrícola, somente assim veremos como se 
dão as relações que fomentam uma economia voltada para o 
abastecimento e exportação do produto agrícola. 

Zarth (2002) ainda faz menção sobre a racionalidade 
econômica, que Ciro F. Cardoso define como essencial para com-
preender as estruturas internas da colônia, de acordo com ele:

[...] as sociedades coloniais devem ser entendidas como 
parte de um conjunto dominado pela economia euro-
peia, para compreender a racionalidade da sua econo-
mia, mas que isso não é o suficiente. Destacam que 
o empreendimento colonial fez surgir sociedades com 
características próprias, que não podem ser reduzidas 
simplesmente à lógica da dominação metropolitana 
(apud BRIGNOLI; CARDOSO, 2002, p. 27). 

Dando ênfase para essa forma de ver a questão de 
produção agrícola, não podemos deixar de perceber as produ-
ções dos negros escravos dentro dos quilombos, mesmo que 
sejam somente como meio de subsistência, ou como meio de 
troca com um comércio ativo entre a sociedade escravocrata. 
Assim a importância da entrada do colono imigrante no con-
texto de abastecimento da colônia e possibilidade de técnicas 
agrícolas voltadas para um equilíbrio de exportação.  

A partir de 1824, a entrada do imigrante colono ale-
mão no Rio Grande do Sul, assim como ocorreu com os afri-
canos, a língua era um problema e direcionava para um círculo 
fechado, onde somente iriam prevalecer as identidades cultu-
ralmente constituídas dos elementos que formaram o homem 
em seu estado de ligação com sua origem. 
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A necessidade de uma agricultura voltada para expor-
tação delimitava a chagada dos imigrantes alemães, para romper 
uma economia exclusivista dos grandes latifundiários – quebra 
de paradigma econômico – em busca de uma estabilidade de 
manutenção e produção voltada para o Rio Grande em si. 

O Rio Grande do Sul tinha em sua configuração 
econômica, o gado vacum, as estâncias que determinavam à 
economia da região da Campanha em um ciclo próprio, o 
charque. O imigrante alemão vai para outra área despovoada, 
e começa a cultivar na terra virgem a sua subsistência, fixar sua 
cultura e principalmente a horticultura. 

A diferenciação dos quilombos é que, tudo foi cons-
truído de acordo com a nova realidade que se apresentava, 
diante de uma necessidade de produção de grãos, ainda levava 
vantagem ao colono, pois não necessitava de mão de obra es-
crava, pois a terra dava o que eles precisavam.

Em primeiro momento a horticultura foi aplicá-
vel para manutenção das famílias dos imigrantes, de forma 
idêntica aos quilombos, que produziam para sua manutenção. 
Depois no decorrer do tempo, a agricultura fomentada pelo 
governo do Império, vai mudando lentamente os rumos da 
economia agrária, pois, com a chegada dos italianos, que vi-
riam de outra região onde o trabalho era livre, industrial, assa-
lariado e artesãos; dão ênfase para outros fatores que despen-
dem para outra realidade, mas se comparados com os quilom-
bos, as necessidades básicas do desbravamento são idênticas. 

A administração portuguesa depois de colonizar a 
campanha gaúcha, tinha outros planos para a outra região 
com uma geografia mais irregular como destaca Talhes de 
Azevedo (1964), 
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restava povoar efetivamente e incorporar às atividades 
produtivas um bolsão montanhoso e florestal que se es-
tendia da margem esquerda do Rio dos Sinos, a poucos 
quilômetros ao norte de Porto alegre, até o alto da serra, 
em direção à Província de Santa Catarina. 

A economia da região do bolsão de montanhas foi, 
durante muito tempo, a base agrária destinada a subsistência. 

As novas técnicas de empreendimento que se viabi-
lizam no decorrer do processo de colonização, por parte dos 
colonos imigrantes, perfazem uma totalidade de eventos que 
formam as bases de uma futura economia, que regionalmente, 
vai se desenvolver diante as possibilidades dessas técnicas que 
esses colonos trouxeram para o Rio Grande do Sul, sendo o 
conhecimento de industrialização, experiência com salários 
livres e tecnologias dos artesãos. 

A totalidade, da agricultura modifica as relações en-
tre os membros que, relativamente, se complementam no pro-
cesso de exploração das terras até então não exploradas pelos 
portugueses, sendo estes, somente organizadores das políticas 
e práticas econômicas voltadas para a Coroa, não viabilizan-
do – em muitos casos – os devidos benefícios prometidos aos 
colonos europeus.

Quando Ciro Flamarion Cardoso (1979) refere que 
“é perfeitamente válido e possível abordar a análise das estru-
turas parciais, com a condição de não perder de vista as deter-
minações globais”, isso quer dizer que: não podemos analisar 
uma pequena parte de uma natureza, pois ela é amplamente 
maior e tem estruturas que envolvem as dimensões diversas, 
sobre questões que relativamente, não se pode deixar escapar 
o “dizer” que se apresenta, isto é, temos que ter a consciência 
de perceber a totalidade, pois somente assim será viável uma 
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compreensão mais ampla das estruturas que compõe cada 
parte do todo.

Quando pensarmos em horticultura, estamos reven-
do a prática de sobrevivência sobre a ótica de subsistência, que 
forma, primeiramente, uma economia voltada para dentro do 
sistema de apropriação da terra, ou seja, verifica-se que essa 
prática agrícola, está demarcada no processo de adaptação do 
homem as suas necessidades de primeira estância, isto é, seu 
modo de produção em uma escala de trabalho livre, e não 
como um escravo de si mesmo. Não como um empreendedor 
somente de sua força física, mas de uma força de irritabilidade 
que é necessária dentro de um sistema – que podemos perce-
ber, visto que, existem forças que remete sobre o homem, em 
que fazem emergir o conhecimento empírico das formas mais 
simples de sobreviver dentro desse sistema.

Isso é o que acontece com os quilombos e, conse-
quentemente, com os colonos; analisando os casos como um 
sistema de empreendimento de irritabilidade, as forças que 
empurram os negros para os quilombos, são formadas a partir 
de todo processo estrutural da escravidão, sendo uma forma 
de pressionar efetivamente o negro contra o sistema, faze-lo 
submeter-se as condições impostas pelo sistema escravista.

Os colonos não fogem dessa realidade, mas dentro 
de outra situação, o abandono. Este é a fomento de irritabili-
dade ao sistema de formação de colônias estrangeiras em ter-
ras brasileiras. A tensão que se forma entre Império e colonos, 
possibilita o fechamento em si próprio dos colonos referente 
às adversidades existentes na nova terra; dentre elas, as lutas 
contra a totalidade, a natureza, a terra íngreme e a relação 
homem-meio. 
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Ciro F. Cardo (1979) ainda relata: “[...] e pelo fato 
de que na maioria dos casos os grupos celulares do mundo ru-
ral estão englobados e/ou dominados por forças econômicas, 
sociais e políticas exteriores ou superiores a eles”. Essa “for-
ça” que refere Ciro Cardoso está ligada aos sistemas que eram 
referenciados anteriormente – irritabilidade –, estes, estão li-
gados em outro e assim se distinguem sobre a perspectiva de 
uma produção para subsistência. 

A horticultura para ambos os grupos – do negro fu-
jão e do “colono imigrante” – é fundamental para estruturar 
as vias de construção de uma produção considerada funcional 
para manutenção de sua subsistência e para possibilitar – no 
caso do colono – a emigração das futuras gerações, mantendo 
assim uma gênese de origem.

A força produtiva é a ruptura e a relação entre ho-
mem e natureza, essa tensão está em constante movimento 
relacionando às novas ideias e tecnologias que viabilizam uma 
produção mais eficaz as necessidades do homem. Para o negro 
quilombola, a necessidade era manter-se “livre” – até quando 
resistisse às empreitadas dos portugueses em resgatá-los ou 
destruí-los – assim as técnicas de plantio, mesmo que precá-
rias, mas com conhecimento sobre o que estava sendo planta-
do e como poderia vir a favorecer  toda sociedade quilombola, 
deixa claro que a relação homem/natureza, mesmo com uma 
geografia não favorável para certos tipos de produção vegetais, 
foi mais ampla que imaginamos.

Ainda abordando a relação homem/natureza, Ciro 
F. Cardoso (1979), exprime um conceito de uma ecologia hu-
mana, no qual por meio de outros elementos destaca que “[...] 
o homem é o único ser que, através da tecnologia, pode mo-
dificar radicalmente e sistematicamente os ciclos típicos dos 
diversos ecossistemas”. 
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Essa fala de Ciro F. Cardoso comparada ao colono 
imigrante, corresponde às mudanças que ocorreram dentro do 
quadro de adaptação à nova realidade natural em que foi co-
locado esse colono. O conhecimento empregado nas questões 
agrícolas, que em primeiro momento, foi para manutenção e 
efetivação de sua estada na terra brasileira, mais específico, no 
Rio Grande do Sul, levou a uma exploração em um contínuo 
no decorrer dos anos, e ainda mais com o emprego dos conhe-
cimentos dos imigrantes italianos, que chegaram com outra 
visão de empreendedorismo agrícola e industrial. 

Percebendo um momento de manobra político-ad-
ministrativo da Coroa lusitana, a legislação vigente estava 
voltada para produção de monocultura comercial de exporta-
ção, sendo essa a fonte que dava os rendimentos econômicos 
a estrutura administrativa e que a partir daí se formariam os 
órgãos administrativos (LINHARES; SILVA, 1981).

A legislação tinha que legitimar como fonte de renda 
a produção de monocultura, para valorizar a exportação. Nos 
momentos críticos, a economia de subsistência era a quem 
dava apoio para a manutenção de abastecimento da colônia. 
Esse tipo de agricultura favorecia pela variedade de produtos 
que eram comercializados durante os períodos de crise dentro 
da colônia – os períodos de crises como guerras internas etc.

Com a chegada dos imigrantes estrangeiros, e os “im-
pulsos externos” que se definem por ficar a metrópole distante 
da colônia, favorecem um mercado interno de produtos agríco-
las de subsistência, que vai gradativamente se expandindo em 
direção a um novo comércio interno, gerando assim a possibi-
lidade de crescimento de produção e mais adiante tornando a 
agricultura um produto de exportação viável para o lucro.

A organização dá ênfase para um processo de inter-
venção e reorganização, impelindo medidas que viabilizam 
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uma intervenção para uma futura crise alimentar, ou seja, co-
meça uma organização voltada para uma produção agrária e 
pecuária no Brasil. Maria Yedda Linhares percebe esse mo-
vimento em dois fatores que viabilizam esse crescimento e 
valorização da agricultura de subsistência, descrevendo assim:

O estudo da produção de subsistência numa história da 
agricultura colonial brasileira subordina-se, a nosso ver, 
a duas ordens de fatores: a) a situação colonial/mercan-
til, dentro da qual ocupa posição secundária; b) aqueles 
que lhe são peculiares, com pequena produção realizada 
por lavradores, com ou sem terra, apoiados no traba-
lho familiar, embora relacionando-os com a agricultu-
ra exportadora, com a evolução urbana e as condições 
internas da colônia (a situação colonial) (LINHARES; 
SILVA, 1981, p. 118).

A agricultura de subsistência vai ter importância, 
quando há uma falta de produtos de primeira necessidade, 
pois, não podemos deixar de perceber que desde os primeiros 
séculos de colonização, o século XVIII, favorece a esse tipo 
de comércio, pelo gradativo aumento demográfico, e expan-
são os núcleos urbanos, tendo assim, um desenvolvimento e 
necessidade de uma agricultura voltada para o abastecimento 
interno da colônia. Logo, “a agricultura de subsistência torna-
-se, assim, a retaguarda da atividade maior que é voltada para 
o comércio metropolitano” (LINHARES e SILVA, 1981).

É interessante analisar que, para formar uma eco-
nomia de subsistência em prol de uma totalidade, o fator 
“constituição familiar” foi muito importante pois, e a partir da 
família que se constitui todo o processo de produção e valo-
rização dessa prática; o colono produzia para seu sustento em 
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primeiro momento; quando constituído a colônia, a produção 
de subsistência volta-se para dentro da colônia, uma produção 
coletiva voltada para manutenção da comunidade criada.

Nos quilombos, essa produção também é voltada 
para manutenção interna, e, em alguns casos, até para um co-
mércio com vilas próximas. Não podemos deixar de questio-
nar sobre a família como fundamento de produção de subsistência 
para manutenção de necessidades amplas ao homem, mesmo 
que esteja em um estado de desconforto de liberdade, que é o 
caso dos escravos que constituíram famílias dentro do sistema 
colonial escravista.

A gênese do campesinato brasileiro está na produção 
de gêneros, a partir do trabalho familiar, do grande latifúndio, 
com a chegada dos imigrantes alemães, com lavradores urba-
nos e dos negros escravizados em sua constituição de grupos 
que em determinado tempo produziram para se manterem 
dentro do sistema de subsistência.

Protocampesinato ou brecha camponesa termo usado 
para denominar as possibilidades de produção do negro escra-
vo em momentos específicos de sua privação de liberdade. A 
legislação determinava que se reservassem terra para o cultivo 
de mandioca e que se de o sabão livre para o escravo para 
tentar sustentar-se, buscando assim viabilizar uma produção 
dentro das terras do senhor, ainda que o mesmo permanecesse 
escravo (LINHARES; SILVA, 1981).

Nesse contexto, a brecha camponesa é um incremento 
de produção de subsistência que produz e efetiva a agricultura 
para uma futura manutenção, mesmo que seja somente para o 
escravo, e quando houve um excedente, esse seja remetido ao 
comércio. Assim, podemos dizer que a prática de subsistência 
está incorporada, muitas vezes, ao processo de resguardar uma 
produção que verifique a manutenção da colônia.  
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Em alguns casos, poderíamos verificar na bibliogra-
fia existente, que o uso dos direitos que a legislação define 
quanto a reservar terras para plantio de mandioca, também é 
interpretado como forma de resistência por parte dos escra-
vos, que buscavam legitimar sua presença no meio do trabalho 
“livre” que a brecha camponesa possibilita ao sistema escravis-
ta vigente.

Maria Y. Linhares e Francisco C. T. Silva (1981) des-
tacam que: “As revoltas de escravos estão ligadas a exigência 
de melhores condições de trabalho e de vida, entre as quais o 
direito de produzir para sua própria subsistência e o de dispor 
do produto de seu trabalho”. Esse mecanismo de produzir a 
partir de seu trabalho – escravo – pode ser entendido então, 
que os negros que fugiam para os quilombos, chegariam com 
o conhecimento de campesinato e produção de subsistência 
mais aprimorada, pois já efetuavam essa prática na África 
como já foi referido anteriormente.

Então podemos dizer também, que, se as práticas 
econômicas agrícolas tivessem se voltado para uma agricultura 
direcionada a exportação, e subsequentemente a um comércio 
interno, empreendendo a capacidade de produção agrícola dos 
escravos, mesclando com a monocultura, não necessariamente 
seria a introdução de mão-de-obra estrangeira para um desen-
volvimento agrícola no Brasil colônia? Claro que essa entrou 
em um momento de necessidade para o desmantelamento da 
escravidão, ajudando a dissolver este processo com a ideia de 
trabalho livre e novas perspectivas de desenvolvimento.

A estrutura escravista é um mecanismo de domina-
ção muito amplo, as relações entre escravo e senhor estão a 
cada dia, sendo descritas e interpretadas a partir de documen-
tos que referem a vida desses senhores e seus bens. Dentre es-
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ses documentos percebem-se as “brechas” da lei, ou legislação 
que prevalecia no período colonial.

A questão da agricultura, dos quilombos e colonos 
que produziram originalmente suas roças para sua sobrevi-
vência, carrega com sigo uma gama de um processo que de-
monstra as condições que se constituíram a agricultura e seu 
desenvolvimento econômico vital para o sistema colonial.

Analisando a questão do quilombo, percebem-se as 
insistências de viver em liberdade, indo contra ao sistema ou 
aliando-se a ele. Como se embrenhar no mato adentro para 
constituir uma comunidade bem longe das vilas e cidades, 
para tentar produzir uma unidade negra, ou identidade afri-
cana no Brasil, produzindo alimentos de subsistência e resis-
tindo durante muito tempo às investidas portuguesas e índios 
a seus quilombos.

Também poderíamos dizer que a agricultura já es-
tava sendo produzida em uma demanda de necessidade para 
manutenção das comunidades negras, mesmo nas fazendas, 
onde, pelo entendimento da brecha camponesa, existia uma 
produção voltada para manutenção do escravo e subsequente, 
um excedente para o comércio local.

Na questão do colono imigrante, quando se instala 
no Rio Grande do Sul, ele se depara com uma economia vol-
tada para o charque, produto de exportação e manutenção do 
sistema escravista, com terras devolutas e toda uma limitação 
de estrutura para um desenvolvimento de suas necessidades. 

Verificando as relações entre produção agrícola, tan-
to no quilombo quanto na colônia de imigrantes, eram, em 
um primeiro momento, produzidos alimentos diversos para 
manutenção de suas comunidades, sendo o excedente vendi-
do para manutenção do sistema colonial de abastecimento. 
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A produção voltada para o sustento de subsistência, baseada 
exclusivamente em gêneros de primeira necessidade, viabili-
zava uma produção variada e predominante para a mandioca 
nos quilombos e gêneros mais diversificados nas colônias dos 
imigrantes, possivelmente pela condição de solo e clima espe-
cífico na região Sul.

Tanto o colono quanto o negro fugido, tiveram im-
portância na constituição de técnicas agrícolas aplicadas den-
tro da estrutura colonial lusitana, fomentando uma produção, 
mesmo que sem muita repercussão e distinção em moldes 
econômicos nesse primeiro momento, mas possibilitaram 
uma forma de sobrevivência nas condições de precariedade e 
abandono por parte da administração portuguesa, dentro de 
um sistema voltado para a uma economia agrícola de mono-
cultura volvida para exportação.   
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CAPITULO V
COTIDIANO E CULTURA: A FRONTEIRA 

ENTRE NEGROS E BRANCOS EM UMA  
SOCIEDADE GERMÂNICA

O contato com o novo espaço territorial – antiga 
Sesmaria de Antonio Borges Almeida Leães, 1814 –, foi mar-
cado em um primeiro momento, pelo relacionamento con-
fliotuoso com os nativos da região (índios), no qual em vários 
momentos as agreções dos nativos tiveram consequências sé-
rias para os colonizadores. No decorrer do tempo, a efetivação 
de ocupação do território foi se legitimando com ações mais 
contundentes e represivas aos nativos, até a sua extinção nos 
anos seguintes.

O movimento de ocupação do espaço geográfico 
proporcionou um choque cultural entre os colonos germâni-
cos e os nativos que já ocupavam as terras devolutas. Isso nos 
leva a entender que a cultura germânica é a dominante que 
se estabeleceu nessa terra sulina no processo de colonização 
e ocupação do espaço territorial. Nesse sentido, subordinar a 
cultura nativa seria uma consequência “natural”, visto que a 
imposição cultural está centrada no desenvolvimento e con-
ceito do que é cultura para o homem europeu alemão, e o que 
significa cultura para o nativo, e como era visto essa cultura 
nativa pelo europeu.

Segundo Cuche:  

Dizer que mesmo os grupos socialmente dominados 
não são desprovidos de recursos culturais próprios, e 
sobretudo da capacidade de reinterpretar as produções 
culturais que lhes são impostas em maior ou menor 
grau, não significa, no entanto, voltar à afirmação que 
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todos os grupos são iguais e que suas culturas são equi-
valentes (CUCHE, 1999, p. 144-145). 

Nesse sentido devemos nos voltar um pouco para a 
Europa para entendetermos os valores culturais que se esta-
beleceram em relação ao homem europeu, natureza, e espaço, 
já que dependendo do pensamento elaborado pelos teóricos 
iluministas do século XVIII, em busca de uma definição do 
que é cultura. Nada mais justo que tentar exemplificar como 
esse homem europeu alemão chegou pelas terras sulinas e o 
que carregava na bagagem um sentido próprio de cultura.

O discurso construído pelo europeu para justificar e 
legitimar o conceito de cultura, fundamenta-se na superiori-
dade étnica, na capacidade de modificar seu meio e explorar 
as sociedades ditas “atrasadas” que constituem espaços já ocu-
pados, mas também podemos verificar que em determinado 
tempo e local, o desenvolvimento do discurso sofre alterações 
e, com isso vai modificando o conceito de cultura até chegar a 
outro entendimento conceitual. 

A fronteira como elemento novo, pode estabelecer 
bases para uma ampla situação de análise, assim os estudos de 
casos que fecundam as possibilidades de um entender melhor 
sobre as origens epistemológicas dos grupos étnicos, ultrapas-
sam o simples sentido de fronteira geográfica e se estendem 
pela construção cultural e de identidade nas bases dessa acul-
turação, visto que existem culturas dentro de culturas, cotidia-
nos dentro de cotidianos.

Nesse sentido, Agnes Heller (1989) define que den-
tro da esfera social existem outras esferas sociais que se in-
terligam buscando estabelecer um relacionamento e um rear-
ranjo organizacional para definir as continuidades culturais e 
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estabelecer critérios para ultrapassar as fronteiras sociais que 
excluem e delimitam as ações humanas, principalmente as co-
munidades desfavorecidas, no nosso caso, o homem negro na 
comunidade branca germânica.

Segundo Heller,

O decurso da história é o processo de construção dos 
valores, ou da degenerescência e o caso deste ou daque-
le valor. Já a simples existência das várias esferas hete-
rogêneas é, em si mesma, um fenômeno axiológico: a 
dinâmica do crescimento e degenerescência axiológica 
reflete-se no conteúdo das esferas heterogêneas, em sua 
estrutura interna (HELLER, 1989, p. 4).

Na questão da fronteira, Norberto Bobbio (1989) descre-
ve que esse pensamento se estrutura na forma do Estado, no qual 
a fundamentação de fronteira que vai se estabelecer e legitimar, se 
caracteriza pelo Estado e suas aplicabilidades para explorar, mani-
pular ou meramente tirar vantagens.

Na História que constitui a vida do homem negro na so-
ciedade branca, analisar o cotidiano desses sujeitos específicos em 
uma história regional é um passo importante para examinarmos o 
comportamento desses indivíduos que estiveram por longos séculos 
presos a um sistema que lhes tirou a chance de viver sua humani-
dade plena. A partir de 1888 com o final do escravismo no Brasil, 
o homem negro – agora ex-cativo – vive outro momento, lida com 
outra realidade, sendo ela à liberdade. Essa agora em uma socieda-
de preconceituosa que vai estabelecer critérios e propósitos para a 
manutenção de sua subsistência.

Pensando um pouco mais sobre a questão da ocupação do 
espaço físico e analisando as relações humanas que se estabeleceram 
em um tempo histórico, buscamos confrontar a imposição cultural 
por meio de um discurso de inferioridade ao afrodescenden-
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te que esteve ocupando espaços, em um primeiro momento, 
como sujeito cativo e privado de liberdade, pertencente a elite 
que estabeleceu parâmetros para não deixar o homem negro 
usufruir de sua liberdade. Em um segundo momento, verificar 
quais elementos favoreceram as relações entre descendentes 
germânicos e afro-brasileiros no pós-abolição.

Michel Foucault destaca o discurso da seguinte ma-
neira:

O sujeito fundante, com efeito, está encarregado de ani-
mar diretamente, com suas intenções, as formas vazias 
da língua; é ele que, atravessando a espessura ou a inér-
cia das coisas vazias, reaprende, na intuição, o sentido 
que ai se encontra depositado, é igualmente que, para 
além do tempo, funda horizontes de significações que 
a história não terá senão de explicar em seguida, e onde 
as proposições, as ciências, os conjuntos dedutivos en-
contrarão, afinal, seu fundamento. Na sua relação com 
o sentido, o sujeito fundador dispõe de signos, marcas, 
traços, letras. Mas, para manifestá-los, não precisa pas-
sar pela instância singular do discurso (FOUCAULT, 
2005, p. 47).

Essa linha tangível de pensamento vai constituir um 
novo paradigma para o homem negro, visto que para o co-
lonizador suas características já estão pré-definidas, assim o 
ex-cativo passa a perceber mais um elemento a ser enfrentado 
para sua vida plena em “liberdade”, sendo ela a fronteira social 
e cultural a ser ultrapassada, visto que a relação entre negros 
e brancos ou ex-senhores e ex-cativos, construíram a nossa 
sociedade atual, e não se tem dúvida que a negritude teve 
uma participação muito mais efetiva do que coadjuvante na 
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construção da sociedade brasileira, já que a partir da abolição 
do escravismo, os afro-brasileiros passaram a conviver dire-
tamente no dia a dia “das sociedades brancas efetivamente”, 
agora estavam inseridos buscando os meios para sua sobrevi-
vência por meio da “liberdade”. 

Ainda não muito longe da chibata ou do pelourinho, 
também teve a consciência de sua participação mais ativa nos 
movimentos de resistência, e a partir da observação do “seu 
novo cotidiano”, agora visto por outra ótica: pelas políticas 
deterministas e biológicas.

Nesse contexto Renata Saldanha Oliveira (2013) 
em sua obra define que as relações cotidianas entre senho-
res, negros livres e escravos, se manifestaram de acordo com 
as possibilidades que cada contexto se apresentou para esses 
sujeitos, ou seja, a fronteira social que foi erguida durante o 
escravismo, fortificou-se no pós-abolição, já que as classifica-
ções de inferioridade que se forjaram durante o escravismo, 
permaneceram durante muito tempo na sociedade brasileira, 
e ainda predominam os resquícios desse pensamento nos dias 
atuais. “a herança africana forneceu elementos culturais no 
qual se articularam esperanças e recordações e a partir do qual 
os escravos (e negros livres) elaboraram seus projetos de vida”  
(OLIVEIRA, 2013 p. 34).

Imaginar como esses sujeitos puderam pensar a ela-
boração de seus projetos, sendo que primeiro deveríamos ajui-
zar-nos nas dificuldades de manter-se vivos, e posteriormente 
idealizar um futuro dentro da sociedade. Contudo, seria um 
tanto presunçoso imaginar que tudo discorreu com natura-
lidade e tranquilidade no rearranjo social estabelecido agora 
com a “liberdade”. 

As dificuldades aumentaram consideravelmente, já 
que dentro do escravismo, pelo menos um pouco de alimen-
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tação era ofertada pelos senhores para manter a exploração, 
a partir da liberdade adquirida, tudo agora era por sua conta 
própria, e essa era a realidade e dificuldade para ultrapassar as 
fronteiras que se estabeleceram nessa nova fase de liberdade 
para o homem negro.

O espaço fronteiriço da aculturação nesse novo for-
mato de sociedade na virada do século XIX para o XX, eleva  
uma multiplicidade de fatores que se anexam em um passado 
arrojado na exploração e vinculação de um hibridismo que 
ainda não é reconhecido como puro, mas como impuro, mes-
tiço, e isso nos leva a perceber a barbárie cometida às camadas 
mais frágeis e desfavorecidas da sociedade. A ideia é que a 
história tome outra dimensão, deixe de ser narrada pela so-
ciedade branca em uma maneira de imposição e, comece a ser 
descrita pelo sujeito comum, o que sofreu as penalidades dessa 
nova ordem, chamada República.

Segundo Guimarães:

Refiro-me à interpretação de que a República, e os ide-
ais republicanos, foram apropriados por uma elite de 
fazendeiros e intelectuais, crescentemente associada aos 
valores da civilização europeia, que fez do positivismo 
e da ditadura republicana suas armas ideológicas para 
moldar uma política de reconstrução nacional. Tal re-
construção passava pela reurbanização e sanitarização 
das principais capitais provinciais, federalismo político, 
e incentivo à imigração de camponeses europeus para 
substituir a mão de obra negra e mestiça. Principalmente, 
tal reconstrução representava pôr um fim à continuada 
mobilização social das massas urbanas, que começara 
nos 1880 com a campanha abolicionista. Significava, 
sobretudo, atualizar em novas linguagens as formas de 
subordinação e inferiorização da massa trabalhadora de 
origem mestiça e escrava (GUIMARÂES, 2001, p. 23).
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Isso é o fato, a elite rural manipulou e se ajustou a nova 
ordem, com a perda da mão de obra capital, reaver seus prejuí-
zos tornou-se fundamental para o desenvolvimento econômico, 
assim o salário pago ao imigrante era meramente uma maneira 
de controlar e manter as bases escravistas, mas de outra maneira, 
para continuar no poder, também o medo de empregar ex-cati-
vos era vital, pois estes poderiam minar suas lavouras. Era essa a 
real intenção explicitada da elite brasileira e abolicionista, moder-
nizar e não atualizar, mas subordinar e não reclamar.

Sandra Pesavento (2006) nos chama a atenção para 
outra questão a ser pensada: a da mestiçagem. Ela desconfigu-
ra a formação tradicional étnica, transcende a realidade que se 
apresenta. Por mais tradicional que seja a formação étnica de 
uma localidade, os elementos primeiros da construção cultu-
ral local já não são encontrados na maioria da população, pois 
a mistura de componentes representativos de outras etnias se 
fazem presentes, formando a mestiçagem e com isso a fron-
teira limítrofe se desfaz e surge a fronteira miscigenada.

Segundo Sandra Pesavento:

Esta mescla e mistura que elabora uma maneira de ser 
específica nos remete ao conceito da mestiçagem. A 
mestiçagem, visualizada sob o enfoque do biológico e 
carregada de preconceitos, já foi, em outro século, fator 
de estigma e hierarquização dos povos. Hoje, a mestiça-
gem racial e étnica é a realidade da Europa, esta Europa 
que está a construir um mercado unificado e uma comu-
nidade transnacional, mas na qual pululam micro iden-
tidades a reivindicar formas de ser e valores específicos, 
muito peculiares (PESAVENTO, 2006, p. 4).
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Assim, o entendimento sobre o objeto não quer di-
zer que se chegue a um resultado imediato, mas que devemos 
perceber atentamente que a escrita e seus sentido podem tra-
zer um elemento novo dentro da composição de compreensão 
sobre uma nova abordagem desse objeto. Segundo Mignolo:

la cognición de un objeto o acontecimiento, tal como se mani-
fiesta en el discurso, que expresa tal acto cognitivo. Sabemos 
al respecto, que la cognición de um o bjeto o de un aconteci-
miento, no resulta únicamente de las informaciones que se 
extraen de tal objeto sino también (y quizás fundamental-
mente), resultan de lo que sabemos antes de enfrentamos con 
el objeto (MIGNOLO, 1982, p. 61).

O pensamento de como analisar o objeto parte do 
pressuposto de um discurso e essa análise se propõe a verificar 
para quem o discurso sobre a “liberdade” foi construído, e o que 
isso representou para o homem negro dentro da sociedade re-
publicana. Assim no processo de escrita dos documentos histó-
ricos se encontram crônicas e textos que destacam o que é mais 
importante a partir da visão e contexto da produção discursiva, 
também favorecendo um elemento que se deve partir de um 
ponto de análise, nesse caso a fronteira e o homem negro, passa 
a ser o objeto. Walter Mignolo (2008) manifesta que a moder-
nidade é construída a partir de um discurso que se detém de 
uma opressividade e se manifesta de acordo com as relações 
que ainda exercem a colonização dentro das estruturas sociais 
existentes e descendentes do ocidentalismo capitalista.

Pensando o espaço fronteiriço da aculturação e que 
eleva a uma multiplicidade de fatores que se anexam em um 
passado arrojado na exploração e vinculação de um hibridis-
mo, que ainda não é reconhecido como puro, mas como im-
puro, mestiço.
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Guimarães destaca:

No Brasil em busca de uma reinterpretação que dê con-
ta do imaginário nacional brasileiro, o qual será depois 
referido como mestiço ou “negro”. Ou seja, busco as 
raízes de uma identidade nacional que tem seu núcleo 
na mistura inter-racial ou na recriação de identidades 
pós-africanas, opondo-se ao modo como o colonizador 
europeu pensou o Brasil, isto é, como expansão de sua 
cultura e de sua raça para o Novo Mundo. Defendo, 
como tese, que a formação nacional acabou por redu-
zir os ideais de liberdade ao fim do cativeiro, limitou a 
igualdade aos limites das classes sociais, e fez da frater-
nidade entre as raças o solo único da solidariedade social 
(GUIMARÃES, 2011, p. 18)

Antônio Sérgio Alfredo Guimarães (2011) em sua 
obra “A República de 1889: utopia de branco, medo de preto”, 
utiliza como base para implantação da “República” das clas-
ses desfavorecidas os ideais da Revolução Francesa, em que o 
lema liberdade, igualdade e fraternidade, fica estabelecido so-
mente para a elite, e que na verdade não favoreceu tais classes, 
(pelo contrário, ampliou as dificuldades, em exclusivo, para os 
ex-cativos, visto que foram deixados à deriva no mar social 
como incapazes, inferiores).

Em todas as esferas sociais e, sendo mais específico, 
no trabalho braçal, os ex-cativos tiveram muitas dificuldades 
para enfrentar as barreiras fronteiriças que se estabeleceram, 

sobre as relações entre fazendeiros e trabalhadores ne-
gros nos últimos meses de escravidão e nos primeiros 
anos depois da abolição, mostra que a rebeldia dos es-
cravos na década de 1880 deixou os fazendeiros res-
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sentidos, aumentando seu desprezo e ódio por negros 
(MONSMA, 2007, p. 115).

Ainda nessa mesma linha de desvalorização do ho-
mem negro-livre dentro da República brasileira, as dificulda-
des enfrentadas eram estampadas nas relações entre antigos 
senhores e ex-escravos, já que ambos necessitavam um do ou-
tro em casos específicos e que remetem a conflitos. 

Segundo Karl Monsma:

Fazendeiros e autoridades locais também mostravam 
forte tendência de classificar negros autônomos, sem 
patrões, como “vagabundos”, e tentavam forçá-los a em-
pregar-se sob a ameaça de recrutamento para o serviço 
militar. Nas interações face a face, fazendeiros e admi-
nistradores de fazendas se irritavam com qualquer si-
nal de desacato dos negros, recorrendo rapidamente à 
violência para rebaixá-los e humilhá-los, tendência que 
manifestavam menos nos conflitos com trabalhadores 
imigrantes (MONSMA, 2007, p. 115).

Nessa ótica, as esferas sociais se estabelecem, em 
que os homens negros que não sabiam um ofício e eram ti-
dos como vagabundos. Isso reflete diretamente no conceito 
que Agnes Heller (1989) traz como cotidianidade, ou esferas 
do cotidiano e suas particularidades. Outro fator importante 
é a fronteira cultural como um dos pontos de partida para 
elaborarmos um entendimento e a partir deste, percebermos 
inúmeros casos que se construíram em um limiar de signos 
que refletem por gerações, a sua construção. 

No caso do negro no pós-abolição, o espaço limítrofe 
de ação desses sujeitos, em muitos casos, desencadeou teorias 
especificas para explicar atitudes dentro de uma condição 
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não favorável na virada do século XIX para o XX, ou seja, o 
determinismo biológico utilizado para classificar e desmerecer 
as atividades de negros livres.

Para Sandra Pesavento (2006), o centro da discussão 
está na abordagem e no conceito sobre fronteira. Dentro dessa 
proposta as possibilidades de abordagem se fazem necessárias 
algumas comparações que partem do objeto para se pensar em 
uma história comparada, buscando rever a construção cultural 
e o surgimento de outras culturas, como o hibridismo, a mes-
tiçagem, os valores estabelecidos, as invisibilidades e os ele-
mentos de dominação por meio de poderes políticos que em 
vez de auxiliar, excluem ainda mais os oprimidos do sistema.

A dominação se manifesta pelo sistema empregado 
anteriormente, o escravismo, e agora a República e o trabalho 
livre, esta modifica o que tem por origem dentro da estrutu-
ra, mas não define uma igualdade, com isso as invisibilidades 
do índio e do negro permanecem ligados – e ainda estão – a 
um discurso que representa uma fronteira de dominação que 
marginaliza, exclui e silencia tais empreendimentos, ou seja, 
apaga o sujeito da sociedade.

Com a República, cria-se o sentido de nacionalidade, 
carregado de culturas plurais que tentavam formar a identi-
dade nacional, que buscavam o ponto de referência para o na-
cionalismo. Com isso, as fronteiras foram estabelecidas dentro 
das sociedades, no caso do Brasil, as fronteiras se constituem 
por meio do econômico como a exportação, que estabelece 
parâmetros fronteiriços em todos os sentidos, (o de pensa-
mento, exploração, alienação, subdesenvolvimento social, e o 
silenciamento no ex-cativo).



115   

Segundo Carvalho (2005):

Eram pessoas que viviam e conviviam no mesmo espaço, 
que se cruzavam frequentemente, que dividiam espaços 
de sociabilidade, que habitavam próximos ou mesmo 
juntos, que dividiam espaços de trabalho, que partilha-
vam da miséria e da fome, enfim, que possuíam uma 
gama de variáveis que os uniam e os aproximavam en-
quanto populares, indiferente de cor ou etnia. Variáveis 
estas que eram manipuladas pelos mesmos conforme 
os interesses em jogo e de acordo com aquilo que lhes 
parecia mais conveniente. Era sem dúvida um jogo de 
poder muito sutil, contudo possível de ser percebido e 
analisado. Era uma luta diária e constante por classifica-
ção social para estas pessoas envolvidas. Eram lutas coti-
dianas (individuais ou em pequenos grupos) por espaço, 
poder, por um lugar na sociedade, por demarcação de 
território, lutas por trabalho, por reconhecimento social, 
(por existência humana) (CARVALHO, 2005; apud 
OLIVEIRA, 2013, p. 91).

Esse cotidiano que amplia as possibilidades de re-
lações sociais e ao mesmo tempo barra os sujeitos dentro das 
relações próximas, também aproxima e explora pela necessi-
dade, subjuga a capacidade de produção e ainda massacra pela 
desvalorização do trabalho, já que no caso de reconstrução 
social no Brasil, o imigrante europeu teve mais vantagem do 
que o grande contingente de pessoas negras.

Tanto que a predominância da capacidade técnica 
trazida da Europa para o Brasil, teve mais aceitação no meio 
técnico industrial, enquanto o ex-cativo, vivia a margem dessa 
nova ordem que se instalava dentro da sociedade brasileira, 
com isso o seu trabalho centrou-se no serviço braçal, o que 
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lhes era comum, daí a dificuldade de enfrentar a concorrên-
cia com o imigrante europeu, esse tinha educação, vivia com 
a dependência de seu salário, não se sujeitava a mandos de 
ex-senhores escravocratas, claro que muitos ficaram alienados 
nas fazendas por dívidas, mas também resistiram, buscaram 
um “lugar ao sol” social.

Essas diferenciações de realidades formaram frontei-
ras que ultrapassaram todas as expectativas, principalmente 
para o negro livre, e, em muitos casos, os conflitos tornaram-se 
frequentes entre ex-cativos e imigrantes. Aquele que sempre 
foi mandado, explorado fisicamente e moralmente, quando 
consegui um mínimo de status, lutava para se manter inserido 
e permanecer no lugar de conquista, já o outro não acostuma-
do com esse tipo de exploração, não aceitando ser comandado 
por homens de cor, buscava efetivar sua permanência e forti-
ficar seu status de homem branco superior.

Segundo Karl Monsma:

Os imigrantes sabiam que substituíram escravos, e as 
humilhações e abusos que sofreram dos fazendeiros 
os lembravam da escravidão. Uma hipótese central do 
projeto é que os imigrantes se esforçavam para distin-
guir-se dos negros justamente para não serem tratados 
como estes. A preocupação dos imigrantes em salientar 
o contraste racial ia de encontro à insistência dos negros 
em não serem humilhados ou rebaixados por causa de 
sua cor, resultando em interações tensas e a intimidação 
de negros por imigrantes, presentes em número muito 
maior (MONSMA, 2007, p. 113).

Na citação podemos visualizar a fronteira estabele-
cida comentada anteriormente, as relações tensas formadas a 
partir da valorização transcendem as questões de convívio, já 
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que cada sujeito visava valorizar sua existência e ampliar o raio 
de seu cotidiano e vínculos sociais e de trabalho. Para o ex-ca-
tivo, as dificuldades eram muito mais amplas, pois carregavam 
as toneladas de preconceitos de inferiorização estabelecidos 
nos séculos passados dentro das senzalas.

Na questão da formação de identidade, Fernando 
Molina Aparicio (2006), refere que prevalece a territorialida-
de como demarcação da identidade. Ainda cita que a forma-
ção da identidade nacional de qualquer país passa pela identi-
dade regional, formando assim “identidades únicas”, mas com 
múltiplas identidades étnicas, que servem como base de uma 
identidade unificada, prevalecendo as suas origens. 

No caso da identidade negra dentro da sociedade 
brasileira, prevalece o brasileiro, mas não apaga a africanidade 
ou o nativismo indígena, ou seja, “o brasileiro” tenta silenciar 
as identidades regionais, na tentativa de prevalecer, no caso do 
Brasil, o português. 

Segundo Walter Mignolo:

Pensar en la organicidad entre lengua, cultura y território 
sería sólo posible dentro de la epistemología colonial/mo-
derna, que separó el espacio del tiempo, fijó las culturas a 
territorios y las localizó atrás en el tiempo de la ascendente 
historia universal de la cual la cultura europea (también fija 
a un territorio) era el punto de llegada y de guía para el 
futuro (MIGNOLO, 1998, p. 3).

A territorialidade é um dos elementos principais que 
denotam uma construção de pertencimento, de lugar comum 
aos pares, o espaço geográfico torna-se um elemento funcio-
nal que se vincula a identidade, ao relacionamento sociocultu-
ral que estabelece a sociabilidade e preservação dos costumes, 
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jeitos, festejos, religiosidade e tudo que dá significado ao indi-
víduo ou a comunidade em sua totalidade.

Marilena Chauí (2001), traz o conceito de Semióforo 
no qual distingue o início ou o final, a causa ou efeito sobre 
alguma coisa, início de uma construção ou ainda a fundação 
de algo que transpondo o tempo vai dando sentido e se reci-
clando para o desenvolvimento e manutenção. Exemplo disso 
podemos mencionar discursos construídos a partir de 1500 
na história do Brasil, como o da inferiorização tanto no índio 
como a do africano, nesse último, a sua existência trasncendeu 
e se apresenta como um saldo de mercadoria de uma colo-
nização que não foi mais utilizado, já para o índio sua ani-
quilação em amplos sentidos silenciou-o de tal maneira que 
sabemos muito pouco a seu respeito. Neste caso específico o 
que interessa é o conceito de semióforo. 

Os conteúdos se formam de acordo as necessidades, 
já que em sua maioria, o entendimento deve ser simples de 
entender, mas complexo em sua textura. Cada objeto de es-
tudo só tem um sentido quando se consegue perceber que ele 
existe em suas verdades implícitas e explícitas por meio de 
conceitos estabelecidos das análises e resgatados do silêncio 
em sua existência, uma vez que somente mediante da con-
ceitualização do objeto podemos estabelecer sua importância.

As relações entre ex-cativos e colonos germânicos na 
virada do século XIX para o XX, nos dá a dimensão de como 
o sujeito negro sobreviveu dentro do modernismo que foi im-
plantado no Brasil com essa nova perspectiva de República. 

Contudo ainda nós deixa com dúvidas de como esses 
sujeitos sobreviveram sendo estigmatizado pela cor da pele, 
como conviveram com o resquício de um processo escravocra-
ta de mais de dois séculos, como manteram as bases e como 
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fizeram a preservação cultural transcendeu as fronteiras im-
postas pela socialização e imposição cultura ocidental.
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CAPITULO VI
COTIDIANO, RELAÇÕES SOCIAIS E 

CULTURA: HOMENS NEGROS E BRANCOS 
NA SOCIEDADE BRASILEIRA

Na História que constitui a vida do homem negro 
dentro da sociedade branca, analisar o cotidiano desses sujei-
tos específicos em uma história regional é um passo impor-
tante para verificarmos o comportamento desses indivíduos 
que estiveram por longos séculos presos a um sistema que 
não lhes deu a chance para viverem sua humanidade plena. A 
partir de 1888, o homem negro e agora ex-cativo, vive outro 
momento, lida com outra realidade, sendo ela à liberdade em 
uma sociedade preconceituosa que vai estabelecer seus pró-
prios propósitos para a manutenção de sua subsistência. 

Assim essa outra linha tangível de pensamento vai se 
constituir como uma fronteira a ser ultrapassada, visto que a 
relação entre negros e brancos (ou ex-senhores e ex-cativos), 
construíram a nossa sociedade atual, e não se tem dúvida que 
a negritude teve uma participação muito mais efetiva que co-
adjuvante na construção da sociedade brasileira, já que a partir 
da abolição do escravismo, os afro-brasileiros passaram a con-
viver diretamente no dia a dia “das sociedades” que estavam 
inseridos buscando os meios para sua sobrevivência através da 
“liberdade” adquirida. 

Ainda não muito longe da chibata e do pelourinho, 
também teve a consciência de sua participação mais ativa nos 
movimentos de resistências, a partir da observação do “seu 
novo cotidiano”, pois agora é visto por outra ótica, pelas polí-
ticas deterministas e biológicas.



121   

Nesse contexto Renata Saldanha Oliveira em 
“Cativos Julgados: experiências sociais escravas de autonomia, 
sobrevivência e liberdade em Cachoeira do Sul na segunda 
metade do século XIX” (2013), define que as relações cotidia-
nas entre senhores, negros livres e escravos, se manifestaram 
de acordo com as possibilidades que cada contexto se apre-
sentou para esses sujeitos, ou seja, a fronteira social que foi 
erguida durante o escravismo, fortificou-se no pós-abolição, 
visto que as classificações de inferioridade que se forjaram du-
rante o escravismo, permaneceram durante muito tempo na 
sociedade brasileira, e ainda predominam os resquícios desse 
pensamento nos dias atuais. “[...] a herança africana forneceu 
elementos culturais no qual se articularam esperanças e recor-
dações e a partir do qual os escravos [e negros livres] elabora-
ram seus projetos de vida” (OLIVEIRA, 2013 p. 34).

Imaginar como esses sujeitos puderam pensar a 
elaboração de seus projetos, sendo que primeiro deveríamos 
ajuizar-nos nas dificuldades de se manterem vivos, e poste-
riormente idealizar um futuro dentro da sociedade, seria um 
tanto presunçoso imaginar que tudo discorreu com natura-
lidade e tranquilidade no rearranjo social estabelecido agora 
com a “liberdade”. 

As dificuldades aumentaram consideravelmente, já 
que dentro do escravismo, pelo menos um pouco de alimen-
tação era dada pelos senhores, a partir da liberdade adquiria, 
tudo agora era por sua conta própria, e essa é a dificuldade 
de tentar ultrapassar as fronteiras que se estabeleceram nessa 
nova realidade para o homem negro livre.

O espaço fronteiriço da aculturação eleva a uma mul-
tiplicidade de fatores que se anexam em um passado arrojado 
na exploração e vinculação de um hibridismo que ainda não é 
reconhecido como puro, mas como impuro, mestiço, e isso nos 
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leva a perceber a barbárie cometida às camadas mais frágeis 
e desfavorecidas da sociedade. A ideia é que a história tome 
outra dimensão, pare de ser contada pela sociedade branca 
em uma maneira de imposição e, comece a ser contada pelo 
sujeito comum, o que sofreu as penalidades dessa nova ordem, 
chamada República.

Segundo Guimarães:

Refiro-me à interpretação de que a República, e os ide-
ais republicanos, foram apropriados por uma elite de 
fazendeiros e intelectuais, crescentemente associada aos 
valores da civilização europeia, que fez do positivismo 
e da ditadura republicana suas armas ideológicas para 
moldar uma política de reconstrução nacional. Tal re-
construção passava pela reurbanização e sanitarização 
das principais capitais provinciais, federalismo político, 
e incentivo à imigração de camponeses europeus para 
substituir a mão de obra negra e mestiça. Principalmente, 
tal reconstrução representava pôr um fim à continuada 
mobilização social das massas urbanas, que começara 
nos 1880 com a campanha abolicionista. Significava, 
sobretudo, atualizar em novas linguagens as formas de 
subordinação e inferiorização da massa trabalhadora de 
origem mestiça e escrava (GUIMARÂES, 2001, p. 23).

Isso é o fato, a elite rural manipulou e se ajustou a 
nova ordem, com a perda da mão de obra capital, reaver suas 
perdas tornou-se fundamental para o desenvolvimento eco-
nômico, assim o salário pago ao imigrante era meramente 
uma maneira de controlar e manter as bases escravistas, mas 
de outra maneira, para continuar no poder, também o medo 
de empregar ex-cativos era vital, pois esses poderiam minar 
suas lavouras. Era isso a real intenção explicitada da elite bra-
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sileira e abolicionista, modernizar e não atualizar, mas subor-
dinar e não reclamar.

Sandra Pesavento em Fronteiras Culturais em um 
Mundo Planetário - paradoxos da(s) identidade(s) sul-latino-
-americana(s), nos chama a atenção para outra questão a ser 
pensada, a da mestiçagem, ela desconfigura a formação tradi-
cional étnica, ela transcende a realidade que se apresenta. Por 
mais tradicional que seja a formação étnica de uma localida-
de, os elementos primeiros da construção cultural local já não 
são encontrados na maioria da população, pois as misturas de 
componentes representativos de outras etnias se fazem pre-
sente, formando a mestiçagem e com isso a fronteira limítrofe 
se desfaz e surge a fronteira miscigenada.

A fronteira como elemento novo, pode estabelecer ba-
ses para uma ampla situação de análise, assim os estudos de casos 
que fecundam as possibilidades de um entender melhor sobre as 
origens epistemológicas dos grupos étnicos, ultrapassam o sim-
ples sentido de fronteira e se estende pela construção cultural 
e de identidade nas bases dessa aculturação, visto que, existem 
culturas dentro de culturas, cotidianos dentro de cotidianos.

Assim, o entendimento sobre o objeto não quer di-
zer que se chegue a um resultado imediato, mas que devemos 
perceber atentamente que a escrita e seus sentido podem tra-
zer um elemento novo dentro da composição de compreensão 
sobre uma nova abordagem desse objeto. Segundo Mignolo:

la cognición de un objeto o acontecimiento, tal como se mani-
fiesta en el discurso, que expresa tal acto cognitivo. Sabemos 
al respecto, que la cognición de um o bjeto o de un aconteci-
miento, no resulta únicamente de las informaciones que se 
extraen de tal objeto sino también (y quizás fundamental-
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mente), resultan de lo que sabemos antes de enfrentamos con 
el objeto (MIGNOLO, incompleto, p. 61).

O pensamento de como analisar o objeto parte do 
pressuposto de um discurso. Essa análise se propõe a verificar 
para quem o discurso sobre a liberdade foi construído, e o que 
isso representou para o homem negro dentro da sociedade 
republicana. Assim no processo de escrita dos documentos 
históricos se encontram cronistas e textos que destacam o que 
é mais importante a partir da visão e contexto da produção 
discursiva, também favorecendo um elemento que se deve 
partir de um ponto de análise, nesse caso a fronteira e o ho-
mem negro, passam a ser o objeto.

Pensando o espaço fronteiriço da aculturação, e que 
eleva a uma multiplicidade de fatores que se anexam em um 
passado arrojado na exploração e vinculação de um hibridis-
mo, que ainda não é reconhecido como puro, mas como im-
puro, mestiço, Guimarães destaca:

No Brasil em busca de uma reinterpretação que dê con-
ta do imaginário nacional brasileiro, o qual será depois 
referido como mestiço ou “negro”. Ou seja, busco as 
raízes de uma identidade nacional que tem seu núcleo 
na mistura inter-racial ou na recriação de identidades 
pós-africanas, opondo-se ao modo como o colonizador 
europeu pensou o Brasil, isto é, como expansão de sua 
cultura e de sua raça para o Novo Mundo. Defendo, 
como tese, que a formação nacional acabou por redu-
zir os ideais de liberdade ao fim do cativeiro, limitou a 
igualdade aos limites das classes sociais, e fez da frater-
nidade entre as raças o solo único da solidariedade social 
(GUIMARÃES, 2011, p. 18).
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Antônio Sérgio Alfredo Guimarães em “A República 
de 1889: utopia de branco, medo de preto (a liberdade é negra; a 
igualdade, branca e a fraternidade, mestiça) 2011”, utiliza como 
base para implantação da “República” das classes desfavoreci-
das os ideais da Revolução Francesa, onde o lema liberdade, 
igualdade e fraternidade, ficaram estabelecidos somente para 
a elite, e que na verdade não favoreceu tais classes, pelo con-
trário, ampliou as dificuldades, em exclusivo, para os ex-ca-
tivos, visto que foram deixados à deriva no mar social como 
incapazes, inferiores.

Em todas as esferas sociais e sendo mais específico 
no trabalho braçal, os ex-cativos tiveram muitas dificuldades 
em enfrentar as barreiras fronteiriças que se estabeleceram, 
“sobre as relações entre fazendeiros e trabalhadores negros 
nos últimos meses de escravidão e nos primeiros anos depois 
da abolição, mostra que a rebeldia dos escravos na década de 
1880 deixou os fazendeiros ressentidos, aumentando seu des-
prezo e ódio por negros” (MONSMA, 2007, p. 115).

Ainda nessa mesma linha de desvalorização do ho-
mem negro-livre dentro da República brasileira, as dificulda-
des enfrentadas eram estampadas nas relações entre antigos 
senhores e ex-escravos, já que ambos necessitavam um do ou-
tro em casos específicos e que remetem a conflitos. Segundo 
Karl Monsma:

Fazendeiros e autoridades locais também mostravam 
forte tendência de classificar negros autônomos, sem 
patrões, como “vagabundos”, e tentavam forçá-los a em-
pregar-se sob a ameaça de recrutamento para o serviço 
militar. Nas interações face a face, fazendeiros e admi-
nistradores de fazendas se irritavam com qualquer si-
nal de desacato dos negros, recorrendo rapidamente à 
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violência para rebaixá-los e humilhá-los, tendência que 
manifestavam menos nos conflitos com trabalhadores 
imigrantes (MONSMA, 2007, p. 115).

A fronteira cultural é um dos pontos de partida para 
elaborarmos um entendimento, a partir desse ponto percebemos 
inúmeros casos que se construíram em um limiar de signos que 
reflete por gerações posteriores a sua construção. No caso 
do negro no pós-abolição, o espaço limítrofe de ação desses 
sujeitos, em muitos casos, desencadeou teorias especificas 
para explicar atitudes dentro de uma condição não favorável 
na virada do século XIX para o XX, ou seja, o determinismo 
biológico utilizado para classificar e desmerecer as atividades 
de negros livres.

Para Sandra Pesavento em Fronteiras Culturais em 
um Mundo Planetário - paradoxos da(s) identidade(s) sul-lati-
no-americana(s), o centro da discussão está na abordagem e 
no conceito sobre fronteira. Dentro desse contexto as possi-
bilidades de abordagem se fazem necessárias algumas compa-
rações que partem do objeto para se pensar em uma história 
comparada, buscando rever a construção cultural e o surgi-
mento de outras culturas, como o hibridismo, a mestiçagem, 
os valores estabelecidos, as invisibilidades e os elementos de 
dominação através de poderes políticos que em vez de auxiliar 
exclui ainda mais os oprimidos do sistema.

A dominação se manifesta pelo sistema empregado, 
anteriormente o escravismo, agora a República e o trabalho 
livre, essa modifica o que tem por origem dentro da estrutura, 
mas não define uma igualdade, com isso as invisibilidades do 
índio e do negro permanecem e ainda estão ligados a um dis-
curso que representa uma fronteira de dominação que margi-
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naliza, exclui e silencia tais empreendimentos, ou seja, apaga o 
sujeito e o excluí da sociedade.

Com a República, cria-se o sentido de nacionalidade, 
carregado de culturas plurais que tentavam formar a identi-
dade nacional, que buscava o ponto de referência para o na-
cionalismo. Com isso, as fronteiras foram estabelecidas dentro 
das sociedades, no caso do Brasil, as fronteiras se constituem 
através do econômico, a exportação, essa vai estabelecer parâ-
metros fronteiriços em todos os sentidos, o de pensamento, 
exploração, alienação, subdesenvolvimento social, e o silencia-
mento no ex-cativo.

Segundo Renata Oliveira:

Eram pessoas que viviam e conviviam no mesmo espaço, 
que se cruzavam frequentemente, que dividiam espaços 
de sociabilidade, que habitavam próximos ou mesmo 
juntos, que dividiam espaços de trabalho, que partilha-
vam da miséria e da fome, enfim, que possuíam uma 
gama de variáveis que os uniam e os aproximavam en-
quanto populares, indiferente de cor ou etnia. Variáveis 
estas que eram manipuladas pelos mesmos conforme 
os interesses em jogo e de acordo com aquilo que lhes 
parecia mais conveniente. Era sem dúvida um jogo de 
poder muito sutil, contudo possível de ser percebido e 
analisado. Era uma luta diária e constante por classifi-
cação social para estas pessoas envolvidas. Eram lutas 
cotidianas (individuais ou em pequenos grupos) por 
espaço, poder, por um lugar na sociedade, por demarca-
ção de território, lutas por trabalho, por reconhecimento 
social, [por existência humana] (CARVALHO apud 
OLIVEIRA, 2007, p. 91).

Esse cotidiano que amplia as possibilidades de relações 
sociais ao mesmo tempo barra os sujeitos dentro das relações 
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próximas, também aproxima e ao mesmo tempo explora pela 
necessidade, subjuga a capacidade de produção e ainda massacra 
pela desvalorização do trabalho, já que no caso de reconstrução 
social no Brasil, o imigrante europeu teve um pouco mais de van-
tagem do que o grande contingente de pessoas de cor negra.

Tanto que a predominância da capacidade técnica tra-
zida da Europa para o Brasil, teve mais aceitação no meio téc-
nico industrial, enquanto o ex-cativo, vivia a margem dessa nova 
ordem que se instalava dentro da sociedade brasileira, com isso 
o seu trabalho centrou-se no serviço braçal, o que lhes eram co-
mum, daí a dificuldade de enfrentar a concorrência com o imi-
grante europeu, esse tinha educação, vivia com a dependência de 
seu salário, não se sujeitava a mandos de ex-senhores escravocra-
tas, claro que muitos ficaram alienados nas fazendas por dívidas, 
mas também resistiram, buscaram um lugar ao sol social.

Essas diferenciações de realidades formaram fronteiras 
que ultrapassaram todas as expectativas, principalmente para o 
negro livre, em muitos casos os conflitos tornaram-se frequentes 
entre ex-cativos e imigrantes, um que sempre foi mandado, ex-
plorado fisicamente e moralmente, quando consegui um mínimo 
de status, lutava para se manter inserido e permanecer no lugar 
de conquista, já o outro não acostumado com esse tipo de explo-
ração, não aceitando ser comandado por homens de cor, buscava 
efetivar sua permanência e fortificar seu status de homem branco.

Segundo Karl Monsma:

Os imigrantes sabiam que substituíram escravos, e as 
humilhações e abusos que sofreram dos fazendeiros 
os lembravam da escravidão. Uma hipótese central do 
projeto é que os imigrantes se esforçavam para distin-
guir-se dos negros justamente para não serem tratados 
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como estes. A preocupação dos imigrantes em salientar 
o contraste racial ia de encontro à insistência dos negros 
em não serem humilhados ou rebaixados por causa de 
sua cor, resultando em interações tensas e a intimidação 
de negros por imigrantes, presentes em número muito 
maior (MONSMA, 2007, p. 113).

Na citação podemos visualizar a fronteira estabelecida 
comentada anteriormente, as relações tensas formadas a par-
tir da valorização transcende as questões de convívio, já que 
cada sujeito visava valorizar sua existência e ampliar o raio de 
seu cotidiano e vínculos sociais e de trabalho. Para o ex-cativo, 
as dificuldades eram muito mais amplas, pois carregavam as 
toneladas de preconceitos de inferiorização estabelecidos nos 
séculos passados dentro das senzalas.

Para concluir, Marilena Chauí em “Brasil Mito 
Fundador e sociedade Autoritária” traz o conceito de Semióforo 
no qual distingue o início ou o final, a causa ou efeito sobre 
alguma coisa, início de uma construção ou ainda a fundação 
de algo que transpondo o tempo vai dando sentido e se reci-
clando para o desenvolvimento e manutenção, exemplo disso 
podemos mencionar o discurso construído a partir de 1500 
na história do Brasil, como o da inferiorização tanto no índio 
como a do africano, nesse último, a sua existência trasncendeu 
e se apresenta como um saldo de mercadoria de uma coloniza-
ção que não foi mais utilizado, já para o índio sua aniquilação 
em amplos sentidos silenciou-o de tal maneira que sabemos 
muito pouco a seu respeito. Mas nesse caso específico o que 
interessa é o conceito de semióforo. 

Na questão da formação de identidade, Fernando Molina 
Aparicio em seu artigo “España no era tan diferente. Regionalismo e 
identidade nacional en el País Vasco (1868-1898)”, refere que prevale-
ce a territorialidade como demarcação da identidade. A formação 
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da identidade nacional de qualquer país passa pela identidade 
regional, formando assim “identidades únicas”, mas com 
múltiplas identidades étnicas, que servem como base de uma 
identidade unificada, prevalecendo as suas origens. No caso 
da identidade negra dentro da sociedade brasileira, prevalece 
o brasileiro, mas não apaga a africanidade ou o nativismo in-
dígena, ou seja, tenta-se silenciar as identidades regionais, na 
tentativa de prevalecer, no caso do Brasil, o português. 

Na questão da fronteira, Norberto Bobbio em “Estado, 
Poder y Gobienro”, descreve que esse pensamento se estrutura na 
forma do Estado, aonde a fundamentação de fronteira que vai se 
estabelecer e legitimar, se caracteriza pelo Estado e suas aplicabi-
lidades para explorar, manipular ou meramente tirar vantagens.

Os conteúdos se formam de acordo as necessidades, 
já que em sua maioria, o entendimento deve ser simples de 
entender, mas complexo em sua textura. Cada objeto de es-
tudo só tem um sentido quando se consegue perceber que 
ele existe em suas verdades implícitas e explícitas através de 
conceitos estabelecidos das análises e resgatados do silêncio 
em sua existência, uma vez que somente através da conceitua-
lização do objeto podemos estabelecer sua importância.   
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