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1 INTRODUÇÃO  

 

Os negros tiveram papel importante na formação econômica do Brasil, pois foram 

trazidos da África para trabalharem como escravos na produção agrícola, o que garantiu de 

certa forma, êxito às culturas produzidas pelos colonizadores, com vistas à exportação.  

A cana-de açúcar foi a primeira grande empresa colonial agrícola europeia implantada 

no Brasil, que depois foi substituída por outras culturas. Os portugueses já possuíam 

experiência na indústria açucareira, adquirida nas ilhas do Atlântico, mas era necessário 

também garantir a mão de obra necessária à produção, a qual foi suprida pelos escravos 

negros. (FURTADO, 2001) 

  Os portugueses tinham grande conhecimento sobre o mercado africano de escravos. 

Além disto, haviam interesses econômicos, tratando o negro como um objeto de 

comercialização. Ganhava o produtor, pois com a utilização da mão de obra escrava, havia 

menor custo de produção, aumento os lucros e ganhava o traficante de escravos, ao 

comercializar a mercadoria (negro). Conforme Mendonça (2002), o tráfico negreiro constituía 

um dos mais importantes setores do comércio mundial, gerando altíssimos lucros e 

permitindo ademais, a acumulação de grandes capitais na Europa. 

Com o fim do ciclo da cana-de-açúcar, inicia-se o ciclo do ouro no final do século 

XVII em São Paulo e Minas Gerais, durando até o século XVIII. Embora a estrutura 

econômica tenha mudado, nada alterou na utilização de mão de obra escrava, aumentando 

ainda mais o descontentamento dos escravos que continuavam a servir aos grandes senhores. 
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  No século XIX inicia-se o ciclo do café, que dependia fortemente do trabalho escravo, 

pois necessitava de muitos trabalhadores. Na mesma época, o sistema escravocrata entrou em 

declínio internacionalmente, pois a Inglaterra com vistas a sua industrialização buscava 

trabalhadores livres, que acreditava serem mais capacitados. Assim, os ingleses começaram a 

combater a escravidão para criar o mercado internacional de mão de obra livre.   

Em 1850 foi instituída a Lei das Terras no Brasil, que regularizou a posse da terra.  

Fazendeiros e políticos latifundiários, antecipando-se a abolição da escravatura, garantiram a 

propriedade da terra para aqueles que já estavam na posse dela. Em 1888, após intensas 

pressões e mobilizações organizadas pelos movimentos negros e simpatizantes intelectuais, 

foi abolida a escravatura no país. 

A primeira lei visava dificultar o acesso a terras para a população já desfavorecida, 

pois no anúncio da segunda, é necessário assegurar mão de obra para as estâncias impedindo a 

migração em busca de terras devolutas.  

A partir de Mendonça (2002), podemos dizer que a abolição da escravatura libertou os 

brancos do fardo da escravidão e abandonou os negros à sua própria sorte. Nesta época as 

terras de utilização agrícola mais fácil já estavam todas ocupadas em sua totalidade, por conta 

da Lei nº 601 de 1850, que regularizou a posse da terra, e os recém libertos encontram 

grandes dificuldades para sobreviver. 

 O Rio Grande do Sul declarou-se livre da escravidão quatro anos antes (1884) da 

abolição, mas conforme Zarth (2002), os cativos teriam que trabalhar alguns anos para 

adquirir a liberdade de fato. Sendo assim, era uma liberdade falsa, pois ganhariam a alforria, 

mas ficavam obrigados a prestar serviços aos senhores por um determinado tempo, que não 

poderia ultrapassar sete anos. A estratégia atendia aos propósitos dos senhores de escravos, 

pois além de manter o trabalhador de forma compulsória, conquistava prêmios diante da 

“alta” sociedade da época. 

  As charqueadas foi a atividade que mais utilizou a mão de obra escrava no Estado. 

Segundo Zarth (2002), no Alto Jacuí, Cruz Alta foi o quinto município em número de 

escravos, com 4019 cativos, no ano de 1859, que representavam 15,17% dos habitantes da 

região, constatando que em municípios pouco urbanizados e sem charqueada a escravidão era 

menos representativa.  

 Mesmo antes da Abolição da escravatura, as terras no Rio Grande do Sul, já estavam 

em domínios particulares beneficiando grandes latifundiários, que visavam a instalação de 

estâncias pastoris. Além disto a apropriação de terras gaúchas está fortemente ligada a 

ocupação militar, no século XVIII, pois as autoridades militares incentivavam a aquisição 



 

para produção, pois o objetivo era povoar a área e garanti-la ao reino de Portugal. Era 

necessário o aval militar para que o vice-rei do estado autorizasse o título aos seus afilhados e 

isto incluía a expulsão de famílias, gados e bens de qualquer natureza, por escoltas militares. 

(ZARTH, 2002) 

  De acordo com Rubert (2005), para não contrariar os interesses da elite estancieira, os 

relevos impróprios para a pecuária, de cobertura vegetal, foram ocupadas por lavradores 

nacionais, pobres, caboclos, ex-escravos africanos ou descendentes, indígenas que, com a 

chegada da exploração agrícola, passaram a ser tratados como intrusos e daí expulsos de 

dentro de seus próprios territórios tradicionalmente ocupados. 

  Nesta busca pela posse da terra, um grande número de lavradores acabou sendo 

expropriado, pois não possuíam títulos legais das terras que ocupavam ou estavam ligados a 

um grande latifundiário, que, diante de interesse comercial, expulsa os seus agregados. 

Conforme Franco (1997), existia um certo equilíbrio nas relações entre o homem pobre e o 

latifundiário até o momento da exploração lucrativa da terra, quando perdeu-se este 

ajustamento social. Neste momento desaparece o pequeno lavrador e subsiste o sitiante 

proprietário, ou então surge o morador de terra alheia ou posseiro. 

 Na região do Alto do Jacuí, noroeste do estado, o desenvolvimento ocorreu semelhante 

ao restante do país, pelos ciclos econômicos. Primeiro pela produção de pecuária de corte 

agricultura de subsistência e a partir do século XIX com a produção de grãos, especialmente 

trigo, soja e milho. Dentro deste contexto este estudo objetiva identificar a inserção 

socioeconômica do ex-escravo no desenvolvimento agrícola da região do Alto Jacuí/RS. 

 

 

2 METODOLOGIA  
 

 

  Este estudo tem um caráter descritivo, que segundo Gil (1999), caracteriza-se pela 

busca da descrição de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações 

entre variáveis.  

  Para a coleta de dados foram utilizadas fontes bibliográficas que contribuíssem para a 

melhor compreensão sobre o tema da inserção socioeconômica do negro após a abolição da 

escravatura, especialmente na região do Alto Jacuí/RS. 

   Os municípios que compõem a região do Alto Jacuí são as seguintes: Boa Vista do 

Cadeado, Boa Vista do Incra, Colorado, Cruz Alta, Fortaleza dos Valos, Ibirubá, Lagoa dos 



 

Três Cantos, Não-Me-Toque, Quinze de Novembro, Saldanha Marinho, Salto do Jacuí, Santa 

Barbara do Sul, Selbach e Tapera. 

 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

  Na região do Alto Jacuí/RS, o desenvolvimento da agricultura não foi diferente desde 

sua formação. Localizada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, a atividade agrícola é 

parte da sua base econômica e a terra, enquanto base principal dessa atividade, está voltada à 

agricultura intensiva. Essa característica concentracionista teve origem na sua formação 

histórico-econômica e ainda permanece no quadro atual, constituindo um complexo de 

processos e dinâmicas sociais e econômicas que definiram o ritmo do desenvolvimento 

agrícola e agrário da região. 

Conforme Silva (2010), esta foi a última fronteira agrícola a ser ocupada no estado no 

Rio Grande do Sul e foi intensamente disputada entre indígenas (principalmente Kaigangs), 

lavradores nacionais (também denominados de caboclos) e imigrantes europeus, resultando 

em um processo de expropriação das duas primeiras categorias em prol da terceira. O termo 

caboclo se refere aos mestiços descendentes de índios, portugueses pobres e africanos.  

  A integração econômica desta região ao restante do estado foi mediada, originalmente, 

pela coleta e comercialização da erva-mate, produção de madeira, de mandioca, entre outros 

produtos de subsistência. A historiografia tradicional aponta esta região como uma das que 

menos fez uso de mão de obra escrava, tendo em vista que originalmente a geografia era 

pouco propícia ao desenvolvimento da atividade pecuária devido à presença de cobertura 

florestal. No entanto, pesquisas recentes apontam a presença significativa de contingentes de 

escravos africanos nos primeiros núcleos populacionais, principalmente no município de Cruz 

Alta, além de indicarem o uso da mão de obra escrava no cultivo e preparo da erva-mate. 

(SILVA, 2010). 

   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Alto Jacuí, foi a quinta região que mais utilizou o trabalho escravo no Rio Grande 

do Sul. Sua maior utilização era nas charqueadas e na produção de erva-mate. Após a abolição 

da escravatura o negro saiu de forma itinerante ocupando áreas de mato, impróprias para a 

produção de gado. Ou então ficava ligado a um grande proprietário (latifundiário), onde podia 



 

garantir sua economia de subsistência, em troca de comida (muitas vezes), sem receber 

remuneração que lhe oportunizasse uma independência socioeconômica, viviam de favores, e 

sempre em busca de melhores condições de vida. Assim foram se formando agrupamentos de 

famílias negras, muitas vezes nas condições de agregados ou posseiros, o que em seguida, 

daria origem aos quilombos da região. 

   Conclui-se que o negro permaneceu marginalizado, sem oportunidade de uma 

independência socioeconômica, problema que tem origem num contexto histórico, 

principalmente relacionado à questão agrária, a mercantilização da terra, que dificultou o 

acesso aos seus meios de vida. 
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