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O texto propõe uma reflexão sobre dados preliminares que resultam de inserções
etnográficas  na comunidade quilombola  Rincão do Couro,  localizada no 5º  distrito  de
Piratini/RS. Estas vêm ocorrendo por meio do Projeto de Extensão “Etnodesenvolvimento
e Direitos Culturais em Comunidades Quilombolas e Indígenas” (UFPEL), cujo objetivo
principal  é  estabelecer  vínculos  entre  a  Universidade  e  comunidades  quilombolas  e
indígenas localizadas na parte sul do estado do RS, respeitando seus padrões culturais e
contribuindo para a construção de alternativas a partir de problemas e potencialidades
destacados  por  elas  próprias.  A  resconstituição  da  memória  coletiva  foi  a  principal
demanda  apresentada  pela  comunidade  Rincão  do  Couro,  forjando  a  interface  entre
extensão e pesquisa. A pesquisa etnográfica vem se dedicando ao registro das narrativas
sobre a constituição da comunidade, depoimentos sobre suas estratégias de reprodução
através do tempo e elaboração de genealogias. O fato da comunidade ter enfatizado uma
reconstituição de memória, secundarizando outras ações (construção de alternativas de
geração de renda, auxílio no acesso à políticas públicas, etc.), remete para a importância
da reelaboração da trajetória coletiva no reposicionamento do grupo diante da sociedade
envolvente, produto das ações afirmativas e de reconhecimento das quais estes coletivos
étnicos vêm sendo alvo nos últimos anos, erigindo-os em atores políticos. Além desta
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questão, procura-se refletir sobre as especificidades desse processo de reconstituição de
memórias  por  meio  de  ações  de  extensão,  o  que  supõe  a  elaboração  de  produtos
específicos e diferenciados a serem produzidos em conjunto com a comunidade. 
Palavras-chaves: Comunidades  quilombolas;  Memória  coletiva;  Políticas  de
reconhecimento; Etnografia; Etnicidade; 

(Des)envolvimento e Antropologia: (im)possíveis diálogos?

O Projeto de Extensão “Etnodesenvolvimento e Direitos Culturais em Comunidades

Quilombolas e Indígenas” teve suas atividades iniciadas no ano de 2014, estando estas

limitadas, até o momento, pela ausência de aportes de recursos, contando, entretanto,

com direcionamento  de Bolsas de Extensão por  parte  da Pró-Reitoria  de Extensão e

Cultura (UFPEL). Foi gestado a partir da intensa interação com algumas comunidades

quilombolas situadas em municípios localizados na parte sul do RS (Piratini, Canguçu e

São Lourenço do Sul), constituintes do que poderíamos denominar região charqueadora,

em  alusão  ao  regime  econômico  assentado  na  presença  de  charqueadas  durante  o

século XIX. Empreendimentos industriais que produziam charque em larga escala para

exportar  às  outras  regiões  do  país  e  região  platina,  as  charqueadas  mobilizavam,

simultaneamente, enormes manadas de gado e grandes plantéis de escravos, aquelas

matéria prima, estes, força de trabalho compulsória que tornou indelével a presença e

legado africano na região. 

As comunidades quilombolas do RS geralmente possuem pequenas proporções se

comparadas com outras situadas nos estados do centro-oeste, norte e nordeste do país.

São diversas as razões desta configuração, preponderando duas que, ironicamente, estão

diretamente  relacionadas  à  lógica  desenvolvimentista  convencional:  os  impactos  da

imigração europeia sobre a estrutura da posse da terra, planificada e operacionalizada no

transcorrer do século XIX, e que tinha como objetivo a constituição de um campesinato

parcelar em terras de matas e serranias, evitando-se, desta forma, conflitos com a elite

estancieira.  Configura-se,  então,  um  cenário  de  concorrência  pela  apropriação  dos

recursos  naturais  e  produtivos  com  lavradores  “nacionais”,  comunidades  negras  e

indígenas, prevalecendo os interesses das empresas colonizadoras e dos imigrantes.

Outras redes de desenvolvimento que historicamente afetam as comunidades sob

um prisma negativo estão relacionadas aos processos de modernização da agricultura,

outrora  objetivados na denominada “Revolução Verde”  e  atualmente,  no  agronegócio,

desdobramento daquela. Os impactos sociais e ambientais provocados pela articulação

compulsória  das comunidades a estas redes não destoam das afetações sofridas por

outros grupos comumente denominados de “comunidades tradicionais”. Destacam-se a

perda de significativas parcelas de terras por parte das parentelas negras; o forte êxodo



rural e consequente fragmentação dos laços sociais; a erosão da agrobiodiversidade e,

consequentemente, dos saberes e práticas tradicionais ancorados em um conjunto de

elementos materiais e bióticos, que, muitos deles, persistem atualmente apenas enquanto

reminiscência. 

Lembra-se, neste sentido, que o estado do RS é um dos atingidos de forma mais

prematura  e  contundente  por  estes  processos de modernização agrária  e agrícola.  A

desconstituição de “terras tradicionalmente ocupadas” (ALMEIDA, 2006) vem de longa

data  e  tem como principal  consequência  a  taxativa  vulnerabilidade  dos  coletivos  que

persistiram, mesmo fragmentados, e  que têm suas estratégias de reprodução física e

social  ancoradas em vínculos de estreita  dependência com outros atores do entorno.

Sendo estes, geralmente, expropriadores diretos das parentelas negras ou descendentes

daqueles. A observação destes fatores remonta aos primórdios do envolvimento de uma

das  autoras  do  trabalho  com  comunidades  negras  rurais,  consubstanciados  em  um

relatório  publicado  e  em  tese  de  doutorado  (RUBERT,  2005;  RUBERT;  2007).  As

implicações dos mesmos sobre os processos de autoconstituição destas comunidades em

atores políticos diferenciados só foram possíveis de serem apreendidas, com toda a sua

força, durante a elaboração de relatórios técnicos para fins de regularização fundiária 1.

Situação em que as comunidades e seus integrantes se percebem em um jogo de forças

difícil  de  ser  equacionado:  sustentar  um  pleito  pela  autonomia  sobre  os  recursos

produtivos e sobre um território simbólica e afetivamente constituídos, perpassado pela

emergência de conflitos latentes e silenciados ou garantir a permanência de vínculos que,

não  obstante  seu  caráter  espoliativo,  são  a  única  (senão  a  principal)  garantia  de

sobrevivência no aqui e agora. 

Este dilema se torna tanto mais potencializado quando projetado no horizonte da

duração  dos  procedimentos  requeridos  para  a  efetivação  da  titulação  dos  territórios

quilombolas.  Os efeitos tem sido reveladores da quebra de expectativas perante uma

promessa não cumprida de reconhecimento de direitos: divisão entre as parentelas de

uma mesma comunidade sobre o apoio ou não ao pleito instaurado, a qual se manifesta,

sobretudo, na ocasião da realização da etnografia para fins de elaboração dos Relatórios

Técnicos;  adesão  desmotivada,  comumente,  das  famílias  que  persistem  no  pleito,

resultando no não engajamento em ações mais incisivas de mobilização pela superação

dos percalços burocráticos que vem pautando os processos administrativos formalizados

1Refere-se aqui o relatório técnico da comunidade Arnesto Pena Carneiro, de Santa Maria, finalizado em
2009  e  publicado  em  2011  (RUBERT,  et.  al.  2011),  mas,  principalmente,  os  relatórios  técnicos  das
comunidades Fazenda Cachoeira (município de Piratini),  finalizado em 2013, Maçambique (município de
Canguçu), finalizado em 2014, e Monjolo, em vias de finalização.  Estes três relatórios foram viabilizados
por meio de convênio entre a Universidade Federal de Pelotas e Superintendência Regional do INCRA.



para fins de efetivar a delimitação e titulação territorial; enfrentamento de represálias que

comportam desde a perda de empregos ou do acesso à terra para plantio em regime de

parceria até a criação de um ambiente de ameaças e terror.  

O projeto de extensão supracitado foi gestado tendo como horizonte a criação de

alternativas a este cenário, por certo não soluções definitivas que não estão em seu poder

e  alcance,  mas  espaços  de  diálogo  e  construção  conjunta  de  ações  pequenas,  mas

significativas  para  a autoafirmação de projetos  políticos  e  de futuro.  Estes  têm como

perspectiva o reforço da capacidade e do poder, por parte desses coletivos, de incidir

sobre processos que afetam diretamente posições estruturalmente marcadas nas quais

são alocados. Foi impulsionado, ainda, pelo desafio de se construir outras alternativas de

inserção  profissional  para  os(as)  profissionais  da  área  de  antropologia  que  não

exclusivamente a carreira acadêmica, no horizonte de uma instituição que se dispôs a

acolher um curso de formação deste profissionais em nível de graduação.

Não se ignora que a própria categoria “desenvolvimento”, que alicerça o projeto,

está imersa em um “sistema de crenças” e de práticas e em arenas de poder (RIBEIRO,

2012) relacionadas justamente a processos globais de expansão de redes sociotécnicas

relacionadas à desconstituição de mundos de vida destoantes da lógica socioeconômica

hegemônica. Como bem notado por Ribeiro (2012, p. 217), o termo etnodesenvolvimento,

não obstante todas as aspirações legítimas que congrega, possui um caráter oximoro,

pois  paradoxalmente  acolhe  a  pretensão  de  universalidade  que  a  categoria

“desenvolvimento” encerra enquanto sustentáculo de práticas intervencionistas verticais. A

iniciativa  em  mantê-lo,  além  de  dar  vazão  às  aspirações  de  bem  viver  –  e  as

concomitantes mudanças socioculturais que isso pode acarretar – dos coletivos com os

quais interagimos ou podemos vir  a interagir,  visa destacar justamente a presença de

outros “etnos” na constituição da sociedade regional. 

Acolhemos,  nesse  sentido,  as  proposições  de  José  Jorge  de  Carvalho  (2006)

quando aponta a extensão como caminho privilegiado de diálogo com saberes que foram

historicamente  desconstituídos,  em  seu  estatuto  de  conhecimento,  pelo  discurso

acadêmico eurocêntrico. O projeto, que possui um caráter eminentemente experimental,

assenta-se,  nesse  sentido,  em  princípios  de  insatisfação,  da  inquietude,  da

desconformidade, os quais geralmente impulsionam a ultrapassar um estado de coisas

estabelecido diante “...da aspiração ou do desejo de mais bem, de melhor vida, de maior

verdade...” (SEGATO, 2006, p. 223). Não se ignora que a proposta de uma antropologia

“enleada  em demandas  de  ação”  (CARDOSO DE OLIVEIRA,  2004,  p.  22)  comporta

questões de ordem ética difíceis de serem equacionadas e não o serão aqui. O texto se



propõe a uma primeira sistematização de ações que iniciaram tímidas e ganharam corpo

nos  últimos  meses,  as  quais  com certeza  servirão  de  matéria  prima para  exercícios

reflexivos mais aprofundados a partir deste.

As iniciativas do projeto

Em  razão  do  seu  caráter  experimental,  optou-se  inicialmente  por  visitas  às

comunidades quilombolas que ainda eram desconhecidas da coordenação do projeto, de

forma que a  relação com as mesmas não  fossem sobredeterminadas  por  vínculos  e

compromissos pregressos.  A ideia era realizar  uma apresentação do projeto a elas e

avaliar  convergências de ideias e interesses com o que estava sendo proposto.  Já a

escolha do município de Piratini como lócus para o desenvolvimento inicial dessas ações

foi  determinada justamente pelas relações prévias estabelecidas com a Pastoral  Afro-

brasileira, com cujos agentes já se atuava conjuntamente por ocasião da realização do

Relatório Técnico junto à comunidade Fazenda Cachoeira, localizada naquele município.

As comunidades negras do município de Piratini tomaram conhecimento da possibilidade

do autorreconhecimento em virtude da atuação da Pastoral, que assessorou diretamente

a formação das Associações Quilombolas,  acompanhando a respectiva elaboração de

seus estatutos,  além de  uma marcante  atuação de  mediação  no acesso às  políticas

públicas diferenciadas. 

 Rincão  do  Couro  foi  a  primeira  comunidade  visitada,  em  maio  de  2014,  na

companhia,  obviamente,  de  uma  representante  da  Pastoral  Afro-brasileira.  A

coordenadora e as duas bolsistas do projeto foram recepcionadas em uma sede que já

havia  sido  construída  há alguns anos com verbas da Cáritas,  mas em obras porque

estava em ampliação.  Deste modo, a reunião ocorreu em bancos dispostos de forma

circular  nos  fundos  do  prédio,  os  quais  geralmente  recepcionam  os  integrantes  da

Associação  para  reuniões  informais.  Homens  e  mulheres  adultos,  alguns  dos  quais

haviam paralisado a obra em andamento para no ouvir, e poucas crianças. Mais do que

falar, estávamos ansiosos para ouvir sobre a trajetória de organização da comunidade,

bem  como  possíveis  expectativas  em  relação  à  uma  maior  proximidade  com  a

universidade,  embora  soubéssemos  de  antemão  que  não  éramos  pioneiros  no

estabelecimento desta conexão: a FURG, outra universidade pública da região, já iniciara,

àquelas alturas, seu programa de inserção diferenciada para oriundos de comunidades

quilombolas,  e  em sua primeira  turma,  havia  ingressado no curso  de psicologia  uma

integrante da comunidade Rincão do Couro. 

O diálogo foi  permeado por narrativas sobre o autorreconhecimento e acesso á



políticas públicas, por parte de algumas pessoas que lá estavam (outras permaneceram

caladas), e a exposição dos objetivos do projeto e experiências em outras comunidades,

por parte da equipe. Dois eixos de questões se destacaram. Em primeiro lugar, assim

como verificaríamos depois em outras comunidades, nos foi narrado que vários projetos

de geração de renda, acessados via Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do

RS e EMATER, haviam sido implementados de forma parcial na comunidade2. Citavam-se

as tentativas de viabilizar oficinas de artesanato em couro, pois era uma prática tradicional

dos  homens  da  comunidade,  atualmente  em  domínio  de  apenas  duas  pessoas.

Incorporando ao projeto uma perspectiva de sustentabilidade ecológica, planejava-se a

utilização de retalhos de couro descartados por courearias das redondezas, mas como

estas não eram formalizadas, a compra desta matéria prima com verbas estatais ficava

inviabilizada, o que abortou, em um primeiro momento, o projeto inicial.

Outro projeto que havia sido abortado fora o de produção de doces, por parte das

mulheres, com as frutas excedentes dos quintais, para fins de comercialização em feiras e

espaços alternativos. Haviam recebido, para esta finalidade, uma série de equipamentos

e eletrodomésticos por meio de verbas estaduais, e a reforma da sede comportaria uma

cozinha mais ampla e preparada para esta atividade. Fazia parte do “pacote” um curso de

formação em Boas Práticas de Alimentação, exigido pela Vigilância Sanitária para avalizar

a comercialização de produtos alimentares em espaços públicos, além de outro sobre

fabricação  de  doces,  de  forma  a  aperfeiçoar  processos  técnicos  já  de  domínio  das

mulheres da comunidade. Ninguém sabe ao certo em que ponto dos tortuosos trajetos

burocráticos  os  cursos  de  formação  se  perderam,  vigorando  na  ocasião  o  senso  de

frustração por planos traçados em vão.

Aventou-se a possibilidade do projeto vir a preencher estas lacunas deixadas em

aberto  pela  operacionalização  precária  destas  políticas  públicas,  fosse  mobilizando

departamentos  e  profissionais  internos  à  universidade,  fosse  assessorando  as

comunidades na elaboração de projetos para outras fontes de financiamento, com esta

finalidade. 

O segundo eixo sinalizador de um possível vínculo entre a comunidade e o projeto

foi  deflagrado  quando  as  experiências  com elaboração  de  Relatórios  Técnicos  foram

expostas, em um contexto de construção de referências recíprocas inerente a qualquer

2Situações similares às narradas abaixo foram averiguadas, posteriormente, nas comunidades Rincão das
Almas, Monjolo e Vila Torrão, todas localizadas no município de São Lourenço do Sul, e com as quais a
equipe  do  projeto  vem  estabelecendo  diálogos  e  desenvolvendo  algumas  atividades.  Todas  as  três
comunidades  receberam  um  conjunto  significativo  de  instrumentos  musicais  de  cordas  e  percussão,
“extraviando-se” também as oficinas originalmente previstas. O mesmo ocorreu em Rincão das Almas e Vila
Torrão em relação à máquinas de customização, que não foram acompanhadas das respectivas oficinas
para as mulheres aprenderem a manuseá-las.



situação  de  estabelecimento  primário  de  vínculos.  Seu  Paulo,  um  dos  principais

articuladores do processo de autorreconhecimento e primeiro presidente da Associação

Quilombola capturou uma potencialidade da equipe a qual não havíamos nos colocado no

horizonte de trabalho, naquele primeiro momento, ao menos: a reconstituição da memória

da comunidade. Disse-nos ele que coincidentemente alguns dais antes seu filho havia

retornado da escola com uma tarefa designada por uma das professoras que se constituía

em escrever sobre a história do quilombo. Seu Paulo expunha que sabia apenas o que

seus pais  e  avós  haviam repassado,  mas declarava  incerteza quanto  ao  estatuto  de

história  das  suas  “estórias”,  assim  como  as  que  outras  pessoas  mais  velhas  da

comunidade  teriam a  habilidade  de  contar.  Se  ressentia  do  fato  destas  “estórias”  ou

“causos” estarem espalhados entre diversos componentes da comunidade e parentes que

haviam ganhado o rumo da cidade. Considerava que “o certo” era ter algum documento

que  reunisse  todas  elas.  Nos  relatou  uma  viagem  que  fizera,  junto  com  lideranças

quilombolas de outras comunidades, em uma fazenda situada em outro município em que

ainda havia resquícios da escravidão, como senzala, instrumentos de aprisionamento e

castigos e o tronco onde os escravos eram castigados. Finalizou sua fala firme e metódica

(que agora já  tinha angariado um tom francamente emocionado)  afirmando que tinha

muita curiosidade em saber quem foram os primeiros negros a chegarem em Piratini,

quem os havia levado para lá, quando, com qual finalidade?

Mais do que apresentar uma “demanda”, Seu Paulo desencadeou um turbilhão de

vozes. Vários dos presentes, até então calados, passaram a falar desordenadamente e

simultaneamente de experiências as mais diversas, deixando a equipe confusa quanto ao

direcionamento  da atenção:  por  que a  comunidade denominava-se Rincão do Couro;

quem fazia parte da “geração mais velha”, até onde suas memórias alcançavam, e como

viviam; como aqueles “baguais” todos haviam se criado na base do laço e os sentimentos

de  estranhamento  em  relação  à  educação  formal,  com  a  qual  não  conseguiam  se

“enquadrar”;  as  duras  lembranças  do  trabalho  nas  granjas  de  arroz,  realizado  em

condições extremamente precárias e que requeria o deslocamento para longas distâncias

e o afastamento durante meses das respectivas residências e famílias, etc. 

Foi inútil tentar dar um fechamento mais ordenado e racionalizado à reunião. Se a

primeira parte  desta,  travada em um tom respeitoso,  mas cauteloso,  foi  marcada por

iniciativas da equipe em cooptar os presentes para a proposta do estabelecimento de um

diálogo entre universidade e comunidade, na segunda parte, a equipe foi capturada pela

atribuição da tarefa de sistematizar um conjunto de experiências dispersas. 

O relato detalhado desta primeira inserção da equipe em uma das comunidades



atende ao imperativo de situar o que nos propormos a abordar neste texto, bem como seu

universo empírico correspondente. O diálogo com pessoas mais velhas desta comunidade

foi  desencadeado,  efetuando-se  o  seu  respectivo  registro  e  sistematizações  parciais.

Priorizou-se, em uma primeira etapa de ações do projeto, o conhecimento das demais

comunidades do município (Rincão da Faxina, São Manoel, Rincão do Quilombo e Costa

do  Bica/Paredão,  estas  últimas,  de  remanescentes  indígenas)  para  um  posterior

estabelecimento de prioridades. Intervenções e iniciativas pontuais foram realizadas em

cada uma delas,  além de outras comunidades,  localizadas em São Lourenço do Sul,

passarem a fazer  parte  do escopo de atuação no ano de 2015,  em razão de outros

colaboradores terem se agregado à equipe e que com elas mantinham relações prévias. 

A retomada das atividades com maior ênfase no Rincão do Couro, durante o ano

de  2015,  tem  como  foco  a  elaboração  de  alguns  produtos  construídos  de  forma

participativa com a comunidade, como audiovisuais sobre memória e práticas específicas

(como a fabricação do “pão de pedra”); mapas temáticos, com foco nos marcadores de

memória;  cartilha  temática  com  mapeamento  de  plantas  medicinais  e  sementes  que

tradicionalmente eram usadas pela comunidade; banners com reconstituição genealógica;

fascículos com a história da comunidade.

Atualmente o Projeto vem se integrando ao Núcleo Interdisciplinar de Tecnologias

Sociais  e  Economia  Solidária  (TECSOL),  por  meio  do  qual  se  buscará  encaminhar

algumas  demandas  das  comunidades  que  requerem  intervenção  técnica  das  áreas

agronômicas  e  das  ciências  econômicas.  O  objetivo  principal,  porém,  é  conectar  as

comunidades à redes alternativas de comercialização, como é o caso da  Feira Virtual

Bem da Terra. A integração desta e de outras comunidades com as quais o Projeto vem

interagindo com redes articuladas a partir de princípios distintos aos que subjazem ao

convencional “campo de desenvolvimento” alcançou a Cáritas e setores da EMBRAPA

comprometidos com formas sustentáveis de produção. Embora o intuito do projeto seja o

de vincular as comunidades no que Ribeiro denominou de “redes contra-hegemônicas”

(2012, p. 206), não são descartados vínculos pragmáticos com instituições comumente

articuladas  ao  “campo  do  desenvolvimento”  convencional.  A  comunidade  Rincão  do

Couro, por exemplo, pleiteia junto à EMBRAPA que algumas famílias sejam contempladas

com o Projeto Quintais Orgânicos de Frutas, assim como a comunidade vizinha Rincão da

Faxina, sendo que esta, por meio de articulação própria, já fez visitas orientadas a esta

instituição para conhecimento de projetos passíveis de serem acessados. No caso desta

última comunidade, as artimanhas da ressignificação das relações com outros segmentos

com  os  quais  historicamente  interagem  alcançam  o  estabelecimento  de  relações



pragmáticas  e  pontuais,  para  fins  de  formação,  como  o  SENAR,  entidade  de  direito

privado, sustentada pela classe patronal rural, vinculada à Confederação da Agricultura e

Pecuária do Brasil.

Comunidade Rincão do Couro

Quando iniciamos as interlocuções com a comunidade Rincão do Couro, a Profa.

Eva Pinheiro, integrantes da Pastoral Afro-brasileira de Piratini, nos indicou que a mesma

era formada por 21 famílias. Atualmente a comunidade computa 31 famílias agregadas

em sua Associação Quilombola. Esta alteração não está associada apenas ao paulatino

processo  de  incorporação  de  famílias,  articuladas  em  vínculos  de  vizinhança  e

parentesco, em uma proposta organizadora que ressignifica antigos laços. As famílias que

compõe a comunidade têm suas moradias localizadas no entorno do primeiro trevo de

acesso à sede do município, distando dele cerca de 30 km, mas com disponibilidade de

diversas alternativas de deslocamento rodoviário para este e outros centros urbanos da

região, graças à proximidade com a rodovia. 

Essa  comunidade  negra  se  articula  a  partir  de  um modelo  organizacional  que

configura um padrão, ao  menos para grande parte das comunidades quilombolas do RS,

o  qual  associa  uma parentela  a  determinada  área  de  terras,  vindo  a  comunidade,  e

correlativamente,  o território,  a formar-se como um mosaico que não só agrega,  mas

relaciona,  uma diversidade de parentelas e processos de territorialização.  Geralmente

este  padrão  organizacional  se  atualiza  no  transcorrer  do  tempo  por  meio  de  uma

dosagem relativamente equilibrada entre endogamia e exogamia.  Desta forma, alguns

membros  de  uma  parentela  se  casam  com  integrantes  de  outras  parentelas  que

conformam as  fronteiras  comunitárias,  mas  outros  vão  buscar  seus  cônjuges  ou  em

outras  comunidades  negras  das  redondezas,  ou  em  parentelas  dispersas  pelos

empreendimentos  agropecuários  nos  quais  trabalhavam  como  agregados,  peões  ou

capatazes.  Na comunidade Rincão do  Couro,  os  sobrenomes Porto,  Severo,  Gomez,

Garcia e Vigoritto sinalizam para a dinâmica de trocas matrimoniais entre parentelas que

historicamente  constituem  aquele  coletivo.  Já  a  presença  dos  sobrenomes  Cardoso,

Martha,  Silva,  dentre  outros,  apontam  para  as  trocas  matrimoniais  exogâmicas,  que

articularam e articulam aquela comunidade com as comunidades Rincão da Faxina e

Rincão do Quilombo, outras duas comunidades negras dos arredores que também se

reivindicam, na atualidade, como remanescentes de quilombos.  

A sistematização  dos  dados  relativos  ao  parentesco  em gráficos  genealógicos



preliminares tem por objetivo alimentar os diálogos com os integrantes da comunidade, de

maneira  a  se  proceder  a um mapeamento  o mais  completo  possível.  Vislumbra-se  a

futura elaboração de banners, que ficarão afixados na sede da Associação e a edição de

um fascículo direcionado ao parentesco. O gráfico abaixo, organizado a partir de Maria

Aida da Silva  Porto,  uma das pessoas mais velhas da comunidade,  exemplifica esse

processo de sistematização:

Maria Aida da Silva Porto, atualmente com 87 anos e viúva, passou a residir na

comunidade após o casamento com Francelício, residindo anteriormente com a família

em uma fazenda.  Francelício,  assim  como vários  outros  ascendentes  das  parentelas

negras,  teria  comprado  sobras  de  campo  onde  se  instalou  com  a  família,  mas,

coincidentemente,  em local  que  já  era  ocupado por  seus  pais.  Não houve ainda um

mapeamento completo dos processos de territorialização dessas parentelas negras no

local, mas os dados preliminares apontam para a compra de pequenas áreas de terras,

facilitada  por  vínculos  personalizados  e  quiçá  de  parentesco  com  médios  e  grandes

estancieiros. Não se descarta a hipótese de que uma área ou outra tenha sido objeto de

doação. 

No caso do Rincão do Couro, o esbulho paulatino de parte das áreas de terras que

pertenciam  às  parentelas  passou  a  pautar  a  criação  de  estratégias  de  reprodução

eminentemente  dinâmicas,  ao  menos  para  parte  dos  integrantes  das  parentelas.

Enquanto  algumas  famílias  mantiveram  vínculos  contínuos  com  o  território,  lá

permanecendo e, com isso, resguardando-o, outras circularam intensamente por centros

urbanos ou empreendimentos agropecuários. Com o processo de autorreconhecimento

como  remanescentes  de  quilombos  e  consequente  acesso  diferenciado  a  políticas

públicas, especialmente de construção de moradias, observa-se hoje uma revitalização

dos vínculos com o território. Esta é protagonizada, sobretudo, por pessoas e famílias que

dele se afastaram ou se afastam, de forma temporária ou definitiva, em decorrência das



contingências adversas, e que ou regressaram para residirem nas terras de herança (ou

terras  de  parentes),  ou  nelas  constroem  residências  para  as  quais  retornam

semanalmente  ou  quinzenalmente,  mantendo-se  vínculos  de  trabalho  alhures,  mas  o

projeto  consolidado  de  futuramente  estabelecerem a  residência  definitiva  no  território

comunitário. Destacam-se, ainda, casos em que o retorno ocorre mediante a compra de

pequenos terrenos para assegurar o suporte da nova residência, a fim de que não se

perca  a  oportunidade,  considerada  inédita,  de  viabilizá-la.  O  georreferenciamento

participativo das atuais residências, assim como das taperas, com posterior elaboração de

mapas temáticos,  tem por  objetivo  inscrever  estas  dinâmicas em suportes que sejam

acessíveis para os próprios integrantes da comunidade.

Pretende-se abarcar ainda, neste georreferenciamento, locais que são referências

na trajetória da comunidade. Cita-se, a título de exemplo, um local que teria abrigado uma

charqueada; a sede de uma fazenda muito próxima às residências de algumas famílias

quilombolas,  em  que  um  dos  antigos  proprietários  seria  o  genitor  de  importante

ascendente da comunidade (além de “pai de criação” de outros tantos); e o local onde

estaria situada o que é identificada como “casa de couro”, derivando desta a nominação

da comunidade - Rincão do Couro:

Rosane: E a história de que aqui se chama Rincão do Couro, por
que tem esse nome?
Irani: Porque tinha uma casa de...  Dizem, diz meu pai...  Ali  onde
vocês entraram, pra cá, pro lado de lá, tinha uma casa coberta de
couro. Eu não sei se ela era toda de couro, mas o teto, a cobertura
era de couro. Por isso ganhou esse nome, assim mesmo que meu
pai  conheceu,  só de nome. Eu vejo ele falando3,  tá lá o sinal  na
tapera, mas não... O sinal que tem lá foi outra casa que fizeram, de
torrão, que eu não conheci o morador. Mas tá ali o Mario Gomes que
conheceu, até era parente dele, a esposa do cara que morou ali, na
casinha  essa.  E  a  outra  casa  era  mais  pro  lado.  Ainda  tinha  o
vestígio de alguma coisa, mas muito antigo, de muito anos, uns 200.
Rosane: Essa casa de couro era uma casa de moradia?
Irani: Pois eu não sei lhe dizer. Dizem que trabalhavam em couro ali,
agora quem vai contar a história certa? Não existe mais ninguém.
(Entrevista  realizada  com  Irani  Gomes  de  Castro,  em  16  de
novembro de 2014).

Estes  marcadores  de  memórias  espacializadas  inscrevem a  trajetória  daquelas

parentelas  negras  na  tradicional  matriz  produtiva  da  pecuária  extensiva,  a  qual

historicamente  aquela  microrregião  esteve  conectada.  Estes  fatores  de  caráter  mais

estrutural estão inscritos nas trajetórias individuais, especialmente masculinas, na forma

de domínio sobre um conjunto de ofícios relacionados às lides campeiras – alambrador,

3Faz referência a outro integrante da comunidade.



domador, campeiro, capataz, etc4. Esta identificação como “negros campeiros” encontra-

se  incorporada  na  forma  de  se  vestir,  em  um  linguajar  peculiar  e  em  vários  outros

domínios mais sutis, que são da ordem de um repertório intangível de saberes e práticas

que exprimem um domínio cognitivo bastante apurado da agrobiodiversidade. 

Alguns  desses  saberes  e  práticas  vêm  sendo  reatualizados  em  situações

cerimoniais,  como é  o  caso  da  fabricação  do  “pão de pedra”,  o  qual  era  consumido

rotineiramente  pelas  pessoas  mais  velhas  até  aproximadamente  três  décadas  atrás.

Fabricado a partir de uma massa especial que comporta poucos ingredientes, é assado

fixado  a  uma  pedra  diretamente  no  fogo.  Sua  fabricação  requer  conhecimentos

detalhados sobre o tipo de pedra passível de ser usada e sua temperatura adequada,

bem como um minucioso controle do fogo durante seu cozimento. É uma forma de fazer o

pão que não deixa de ter fortes semelhanças com o churrasco, além de ser perfeitamente

adaptável  à  cultura  material  que  as  famílias  dispunham  e  à  grande  circulação,

especialmente dos homens,  por vários locais de trabalho nos quais se abrigavam em

moradias  provisórias.  A elaboração  de  fascículo  contemplando  a  descrição  detalhada

desses ofícios e saberes, além de audiovisuais de curta duração, é outro “produto” que

vem sendo articulado entre equipe e integrantes da comunidade.

Foto: pão de pedra assando. Acervo do Projeto. Novembro de 2014.

Alguns integrantes da equipe acompanharam a fabricação do pão, por ocasião das

4Esta matriz produtiva se alterou sobremaneira nas últimas duas décadas, com a extensão para a região
dos pampas da silvicultura e plantação extensiva de soja. Não obstante, os homens da comunidade ainda
ocupam postos de trabalho relacionados predominantemente à pecuária.



comemorações da Semana da Consciência Negra, no ano de 2014, quando foi promovido

um ciclo  de cinema itinerante nas comunidades do município  de Piratini.  Ao que nos

consta, esta demonstração pública do domínio de um saber-fazer tradicional é realizada

nestas situações em que mediadores externos ou visitantes considerados especiais estão

realizando  alguma  atividade  aberta  aos  integrantes  da  Associação  Quilombola.  Nos

chamou  a  atenção,  no  entanto,  que  Dona  Lautéria,  senhora  consensualmente

considerada como a única habilitada a fazer o pão, se dirigia o tempo todo aos mais

jovens explicando os passos de sua fabricação, alternando com relatos sobre o contextos

sociotécnico específico em que se situava o “pão de pedra” no seu tempo. 

Essa  reconstituição  de  um  repertório  de  saber-fazer,  além  de  internamente

motivado,  é  provocada  certamente  pelo  diálogo  com os  mais  diversos  mediadores  –

representantes da Pastoral Afro-brasileira, ATERs e a própria universidade. Para além de

processos de autoafirmação, o levantamento e registro de alguns desses saberes tem por

objetivo  sustentar  futuras  intervenções  relacionadas  á  reconfiguração  produtiva,  aos

cuidados  com a  saúde  e  segurança  alimentar.  O  levantamento  e  sistematização  em

tabelas específicas tanto de ervas medicinais como do conjunto de sementes crioulas que

eram do domínio do projeto é outra atividade em pleno desenvolvimento e também tem

por objetivo a elaboração de fascículo temático.  

A relevância que passa a adquirir  a memória em um contexto de efervescência

política  e  reconstituição  identitária,  como  já  assinalado  por  Arruti  (2006),  provoca  a

história. No que tange às comunidades negras do RS, esta provocação tem como desafio

interpelar  narrativas  pedagógicas  que,  até  pouco  tempo,  construíam  oficialmente  a

imagem um estado exclusivamente europeu. A reelaboração e transmissão de narrativas

sobre experiências específicas ao grupo étnico-racial, para além de uma seleção própria

de fatos considerados relevantes de acordo com a perspectiva do mesmo, cumpre a

função de reiterar “modelos para” a realidade (GEERTZ, 1989),  na medida em que a

ênfase  recai  sobre  a  adequação  de  comportamentos  e  práticas  à  princípios  éticos

assentados na primazia  às  lealdades horizontais.  Abaixo  uma das narrativas  sobre  o

tempo da escravidão, ensaiada por Seu Irani, um reconhecido portador de memórias por

parte dos demais integrantes da comunidade:

Rosane: O senhor falou antes do tempo da escravidão, das moças
que fugiam pros bailes, daí eram castigadas. E aqui na comunidade
quilombola, tem alguma história de fuga de escravos?
Irani:  Daqui  eu  não  sei  se  tinha,  da  região.  Mas  fugiam  umas
escravas de Piratini, que eu falei esses dias.
Rosane: Ah, e como é essa história? 
Irani: Do tal de Antero Pedroso, o Maneco Pedroso que era o rei de



Piratini. E tinha um senhor velho que morou aqui, serviu 3 ou 4 anos
e foi soldado dele. E tinha os escravos... Ele que deu fuga pra duas
mulheres que eram escravas dele. E ele disse: "vocês fogem, eu vou
abrir o portão lá e vocês fogem, mas se pegarem, vocês não vão
dizer nunca que fui  eu que deixei.  Sai por cima do muro, porque
senão meu pescoço tá na forca". Daí ele, ele me contava que tinha
dado escapura pra elas. Elas fugiram. Vocês passaram pela casa,
bem na esquina que dava pra cá, tinha uns parentes que moravam
ali  e  elas  daí  foram  embora  lá  pro  município  de  Cerrito,  que
antigamente era Canguçu,  aí  passa a ponte do Império.  Daí elas
fugiram pra lá e foram embora pra Pelotas. 
Rosane: E como que era o nome desse senhor?
Irani: Otaviano Severo.
Rosane: E o Otaviano era negro também?
Irani: Era, bem pretinho.
Rosane: Ele era daqui?
Irani: Era daqui. Era um pouco mais velho que meu pai. O meu pai
morreu quando ia fazer 91 anos e esse senhor acho que tava com
quase 100 quando morreu. 
[...]
Irani:  Mandaram  outro  soldado  de  lá  atrás  delas,  mas  não  encontrou.
Largaram  um  policial  atrás  delas,  era  negro  o  policial  também.  E  se
encontrou, deu escapura.
(Entrevista  realizada  com  Irani  Gomes  de  Castro,  em  16  de
novembro de 2014).

Chamamos a atenção para o lugar tanto geográfico quanto social e racial a partir

do qual estas memórias passam a assumir, por meio de suas publicizações, o estatuto de

contranarrativas: o município de Piratini foi a principal capital da República Rio-grandense

durante  a  Revolução  Farroupilha,  a  qual,  a  exemplo  de  outras  revoluções  latino-

americanas  (ANDREWS,  2007),  mobilizou  uma  significativa  quantidade  de  negros

escravizados ou já livres em suas tropas sob a condição da abolição da escravatura. Seu

Irani  atualiza  fragmentos  desta  memória  de  práticas  que  subvertiam  cotidianamente

arbitrariedades e hierarquias, como a interpelar o persistente ovacionar de caudilhos e

coronéis por parte da história local. A elaboração de fascículos com essas narrativas, com

possibilidade de circulação para outros segmentos e instituições da sociedade local  –

dentre elas, as educacionais – pauta a perspectiva de uma pluralização de narrativas e

olhares sobre esse passado comum.
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