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Resumo: Falar de grupos subordinados quando trabalhamos com uma população 

colocada às margens do “progresso” da sociedade possibilita inúmeros panoramas. O nosso 

trabalho se desenvolveu em uma região às margens do Canal São Gonçalo, importante via 

fluvial da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, região marcada pelo uso de mão de 

obra escrava na pujança das grandes produções de charque, e posteriormente durante o do 

ciclo do arroz. O que nos levou à campo foi a possibilidade de incluir a comunidade no 

discurso e na prática arqueológica local. O mundo com que nos deparamos, denominado 

Passo dos Negros, tornou-se imenso aos olhos de antropólogos e arqueólogos em formação. 

Para além do passado de escravidão, os relatos dos moradores atuais da região alertam para 

uma série de conflitos sócio espaciais, pois vários destes são posseiros e tem que lidar com a 

crescente exploração imobiliária no local, crescente desde que um condomínio de luxo foi 

instalado a poucos metros de suas casas; os pescadores, às margens do canal, lutam não 



apenas para manterem suas casas, mas pelas questões ambientais relacionadas à água, hoje 

poluída, e pelo direito da pesca. O esquecimento público, os constantes alagamentos, a falta 

de saneamento, a água e a energia elétrica instaladas de forma improvisada, assim como a 

lama consequente dos dias de chuva, contrastam com os relatos dos moradores mais antigos, 

que remetem aquele espaço ao passado, seus caminhos, seus usos e as reminiscências de um 

local de grande importância para a história e formação da cidade. 
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social. 

 

 

Pelotas ao longo dos séculos 

 

O atual município de Pelotas, localizado ao sul do Rio Grande do Sul, Brasil, fica às 

margens do canal São Gonçalo e do Arroio Pelotas. Trata-se de uma região que foi área de 

disputa entre espanhóis e portugueses e, a partir de meados do século XVIII, passou por ações 

da coroa portuguesa voltadas à expansão do domínio colonial, prevendo a expulsão e o 

massacre dos povos indígenas que ali habitavam, a divisão das terras e seu povoamento por 

estancieiros e colonos (GUTIERREZ, 2001). Assim, ali foram originados latifúndios, o que se 

tornou um aspecto definidor para a economia local nos séculos seguintes, principalmente 

devido à produção do charque (carne bovina que passa por um processo de salga). 	

O polo charqueador que se instalou no encontro dos mencionados cursos de água teve 

início nas últimas duas décadas do século XVIII, tendo como suporte a exploração da mão de 

obra escrava africana. A instalação de aproximadamente 40 indústrias charqueadoras na 

região atual do município de Pelotas, às margens do canal São Gonçalo e do Arroio Pelotas, 

ocasionou uma série de transformações sociais e paisagísticas, concedendo destaque para a 

localidade e impulsionando o começo da urbanização devido ao aumento populacional na 

região (GUTIERREZ, 2001; MARQUES, 1987; MAGALHÃES, 2013).	

Em Pelotas, a instalação das charqueadas se deu a partir de análise da viabilidade do 

escoamento da produção, ou seja, receber e enviar mercadorias, dentre elas a mão de obra 

escrava. Naquela ocasião, o transporte fluvial era a opção mais viável para a inserção do 

produto nos mercados nacional e internacional; daí a maior concentração das charqueadas às 

margens do Arroio Pelotas, pois a sua proximidade com a Lagoa dos Patos facilitava o acesso 

ao Oceano Atlântico. O sistema hídrico de Pelotas possibilitava, desse modo, que as 



charqueadas se ligassem às demais regiões do Brasil e ao mercado mundial (ROCHA, 2014; 

MAESTRI, 1984).	

Produzindo para os mercados interno e externo, a indústria charqueadora de Pelotas 

alcançou seu auge de produção enriquecendo as famílias aristocráticas. A utilização da mão 

de obra escrava favoreceu a consolidação de uma elite pelotense que refletiu sua pujança 

econômica na transformação da paisagem da cidade pela construção de inúmeros prédios 

luxuosos, como os casarões em estilo arquitetônico europeu e os diversos prédios urbanos, 

como o Mercado Público Municipal, a Biblioteca Pública Pelotense e o Theatro Sete de Abril, 

construídos através do trabalho escravo (GUTIERREZ, 2004: 150). Na década de 1830, a 

então denominada freguesia São Francisco de Paula se torna “vila”, e poucos anos depois, 

“cidade”, quando é estipulado o primeiro traçado urbano, onde a elite local construiu seus 

casarões ao redor da praça principal, longe das “inconveniências” causadas pela indústria do 

charque, como o odor, por exemplo (ARRIADA, 1994). A nova cidade, com os casarões e 

pompas da elite charqueadora, ficava distante das charqueadas, porém perto o suficiente para 

controlá-las de modo eficiente. Vale ressaltar que a produção do charque era sazonal, sendo 

ativa durante os meses de setembro a março, o que favorecia o uso da mão de obra escrava 

para a construção dos luxuosos edifícios durante os outros meses do ano.	

Ainda hoje, as memórias de um passado “glorioso e de riquezas” são exaltadas na 

história oficial, as quais remetem a origem da cidade às famílias aristocráticas e a diversos 

homens “importantes” para sua formação e seu crescimento como referencial no sul do Brasil. 

Entretanto, a naturalização destas narrativas, que exaltam menciona visão hegemônica do 

passado, consequentemente suprime a escravidão, as relações desiguais, as relações de 

gênero; grupos inteiros passam a ter suas memórias exiladas. O passado negro da cidade se 

tornou indigno de relato, motivo para vergonha, escondendo consigo as origens de 

comunidades que estão atualmente marginalizadas (GUTIERREZ, 2001).	

Durante a construção da história e da memória locais, elementos foram escolhidos para 

engrandecer a cidade (como a herança europeia da população), em detrimento daqueles que 

foram ocultados (como o fato de o trabalho escravo ser a origem de toda a riqueza), em uma 

contínua manutenção de lembranças, convertidas em um passado formalizado, sem lugar para 

novas interpretações. Isto é, o discurso presente ainda hoje na cidade é nada mais do que uma 

memória “educada” e compartilhada. Figuras públicas da aristocracia local, monumentos e a 

documentação escrita somente fizeram transparecer o valor e a soberania das camadas de elite 

através da construção de uma imagem positiva sobre a indústria do charque. Além disso, em 

todo o Rio Grande do Sul percebemos uma idealização do passado, em que os “brancos”, 



(imigrantes europeus e seus descendentes) foram “superiores” aos demais: em número, valor 

e memória. Nessa perspectiva, a história normativa – assim como a memória coletiva 

dominante ‒ deixou pouco ou nenhum espaço para a contribuição dos milhares homens, 

mulheres e crianças que foram escravizados e assassinados no sul do Brasil (CARDOSO, 

1977).	

 

 

O Passo dos Negros: centro e periferia 

 

"Hoje, sejam quais forem os avatares desse conceito, temos de constatar que 

se, no discurso, a cidade serve de baliza ou marco totalizador e quase mítico 

para as estratégias socioeconômicas e políticas, a vida urbana deixa sempre 

mais remontar àquilo que o projeto urbanístico dela excluía. A linguagem do 

poder "se urbaniza", mas a cidade se vê entregue a movimentos 

contraditórios que se compensam e se combinam fora do poder panóptico" 

(DE CERTEAU, 1998: 174). 

 

As informações aqui apresentadas são resultado das ações realizadas no “Passo dos 

Negros” em Pelotas, RS, durante o segundo semestre de 2014, elaboradas no âmbito do 

projeto de pós-doutorado “Um olhar sobre o passado e o presente do negro em Pelotas: 

possibilidades de inclusão da comunidade no discurso e na prática arqueológica”, da Profª. 

Louise Prado Alfonso. As ações tiveram o objetivo de realizar uma pesquisa multidisciplinar 

colaborativa com as comunidades atuais, de modo a identificar aproximações com a história 

local através da perspectiva de memórias pluralistas e subjetivas, submetidas ao interesse de 

diferentes grupos. Reconhecer os diferentes grupos dentro da comunidade e seus respectivos 

interesses implicou a necessidade de reconhecer sua diversidade cultural e aceitá-la através de 

um ponto de vista multicultural. Além disso, foi importante considerar os próprios 

pesquisadores como agentes intervenientes no processo de pesquisa. Na perspectiva da 

construção mútua entre passado e presente, o trabalho procura trazer questões “antigas” à luz 

de acontecimentos e questões contemporâneas, com vistas a favorecer um processo de 

transformação social, preservação e reflexões sobre referências culturais.  

O Passo dos Negros está localizado às margens do canal São Gonçalo em Pelotas, 

compreendido na região administrativa do Porto, próximo aos bairros denominados “Balsa” e 

“Navegantes”. O local (Figura 1), no passado, agrupou diversas charqueadas que se baseavam 



no modo de produção escravista durante o final do século XVIII, permanecendo ativas ao 

longo de todo o século seguinte.  

 

 
Figura 1 – Mapa indicando a área atual conhecida como o Passo dos Negros. Fonte: Google Maps. 

Desenho: Dayanne Dockhorn Seger. 
 

O nome da região, também conhecido à época como Estação das Canhoeiras ou Passo 

Rico (GUTIERREZ, 2001), é vinculado à indústria charqueadora e, por consequência desta, à 

grande circulação de escravos na região. À época, o Passo, sendo uma região portuária, foi 

central para a constituição do núcleo charqueador pelotense, desfrutando de uma posição 

estratégica para o escoamento da produção das diversas indústrias próximas e servindo como 

meio de controle das mercadorias que entravam no interior do estado. Desse modo, a 

formação de Pelotas e de seu centro urbano estão intimamente ligadas à região do Passo dos 

Negros e sua configuração espacial que permitia “o domínio do espaço e a circulação de 

objetos e pessoas” (ROCHA, 2014). Sabemos, inclusive, que a primeira proposta de traçado 

urbano, em 1812, propunha traçar uma malha de seis quarteirões na região do Passo dos 

Negros (Figura 2). Contudo, especula-se que por ocasião da proximidade da produção do 

charque, sua poluição ao canal, as inundações, falta de segurança, insalubridade e a circulação 

de escravos no local, o projeto foi inviabilizado.  

 



 
Figura 2 - Proposta de malha urbana de Pelotas no Passo dos Negros. Fonte: GUTIERREZ, 2001. 

 

Desse modo, mesmo que privilegiada pelo acesso à água, a área do Passo dos Negros 

logo se tornou marginalizada pela instalação da cidade em uma área afastada.  

Juntamente à proibição da mão de obra escrava, o fim das charqueadas viu o início de 

uma nova base econômica para a cidade, a produção do arroz. Às margens do canal, o 

território da charqueada São Gonçalo (uma das três fazendas de charque que deixaram 

vestígios paisagísticos, materiais e imateriais na região do Passo dos Negros) abrigou, 

posteriormente ao período escravista, o engenho São Gonçalo, de propriedade do Coronel 

Pedro Osório, de forma que é conhecido também como engenho Pedro Osório. À época, o 

engenho teve expressiva produção e serviu como importante polo de escoamento do arroz 

colhido em Pelotas e em várias cidades vizinhas, dada sua localização privilegiada com 

acesso fluvial e terrestre. Mais uma vez, as margens do canal e a região do Passo 

permaneceram ocupadas por trabalhadores, agora não mais escravos lidando com carne e sal, 

embora muitos de seus descendentes tenham permanecido na região trabalhando no 

beneficiamento e escoamento da produção do arroz. 	

Na atualidade, o Passo dos Negros não se configura como um espaço de produtividade 

industrial. Desde que o engenho cessou suas atividades, o Passo passou a ser uma região 

majoritariamente residencial, recebendo moradores de outras partes da cidade e abrigando 

aqueles que vivenciaram o último período de funcionamento do engenho. A região, hoje, faz 

parte de um projeto de Parque Industrial de Pelotas e, embora o engenho seja tombado como 

Patrimônio do Município, sua edificação encontra-se em péssimo estado de conservação. 

Durante a pesquisa de campo, que teve duração de pouco mais de quatro meses, foi possível 

distinguir as mais diversas comunidades na região atual do Passo dos Negros, tanto 

espacialmente quanto “culturalmente”, nos motivando a separá-los em grupos baseados em 



suas trajetórias de vida (Figura 3). Através dos diferentes grupos que identificamos e suas 

narrativas, foi-nos possível conhecer a riqueza histórica da região, e como, sem charqueada ou 

engenho ativos no local, sua realidade efetiva é o esquecimento por parte dos órgãos 

municipais e de marginalização em relação aos demais bairros da cidade.	

 

 
Figura 3 – Mapa da distribuição espacial dos diversos moradores atuais do Passo dos Negros. Fonte: 

Google Earth. Desenho: Dayanne Dockhorn Seger. 
 

 

As narrativas de um espaço habitado	

 

Nesta parte do artigo, nosso objetivo é trazer as próprias narrativas dos moradores do 

Passo dos Negros para descrever o lugar. Essas falas serão as responsáveis de expor o Passo e 

seu cotidiano, o “habitar a localidade”; em nossa análise das narrativas ressaltamos a relação 

entre humanos e não humanos, dado a presença de prédios, pontes, casas e lugares que, com o 

decorrer do tempo, são transformados, sendo possível observar a materialidade das camadas 

que ali habitaram em constante relação com os que ali habitam. A memória despertada pela 

presença das construções se apresenta de modo não linear, demonstrando a representação do 

passado no presente. Realizando um jogo de lembranças, os moradores entrevistados 

escolheram os eventos que mais possuíam significações e aqueles que acreditavam ser 

importantes para o grupo de pesquisadores, tecendo uma narrativa que não segue ordem 

temporal, mas espacial (16 RUE LESSAGE, BELLEVILLE: ARQUEOLOGIA DE UM 

BAIRRO PARISIENSE, 2010).	



No ato de se definir como comunidade, como grupo social, criam-se neste espaço as 

mais diversas estratégias de subjetivação, sejam singulares ou coletivas, criando novos 

significados para o espaço, para as leis maiores, e novas percepções de identidade: um espaço 

para a inovação da cultura (BHABHA, 1998). São nesses "entre lugares", nas periferias, que 

se contestam as noções de cultura e de sociedade; pois os modos de habitar são outros, as 

pessoas são outras, os significados e os símbolos também. E quem são os sujeitos que habitam 

esses "entre lugares"? As narrativas recolhidas nos demonstram as singularidades e as 

multiplicidades que constroem aquele espaço como um lugar (BHABHA, 1998).	

Nesse espaço de inovação de cultura, há práticas classificadas como “menores”, não 

organizadoras de discursos e conservando premissas de hipóteses estatais, denominadas como 

“táticas” (FOUCAULT, 1975 citado em DE CERTEAU, 1998) ou "estratégias" 

(BOURDIEU, 2002 citado em DE CERTEAU, 1998) classificadas por Michel De Certeau 

(1998) como “uma economia do lugar próprio”, já que essas práticas estariam ligadas a um 

lugar em si, e a uma situação específica. Há um modelo de cidadão, um modelo de moradia e 

um de “habitar” para o Estado, mas no Passo dos Negros essa estrutura planejada e desejada 

torna-se obsoleta, já que as situações transformam esses modelos em estratégias, vivendo no 

habitus, constituindo o ethos dos moradores daquela localidade (DE CERTEAU, 1998).	

A memória coletiva é uma forma pela qual os fatos sociais se consolidam na vida dos 

indivíduos; é vivida no presente e permite uma sensação de pertença (HALBWACHS, 1990). 

As memórias são ativadas por uma série de elementos e esses elementos são constantemente 

mencionados pelos habitantes, que guiam a nossa reflexão sobre aquele espaço, como o 

antigo prédio do Engenho São Gonçalo (Figura 4), que desperta mais lembranças do que as 

charqueadas que operaram ali. Relacionamos isso à grande lacuna temporal que separa os 

moradores atuais do local e o período em que as charqueadas estiveram em funcionamento. 

As memórias dos moradores mais antigos do Passo dos Negros estão repletas de fragmentos 

do engenho em movimento. 	

 

 

 



 
Figura 4 – Antigo Engenho São Gonçalo, 16 de setembro de 2014. Foto: Simone Ortiz. 

 

Apesar da deterioração dos prédios e da atual inatividade, o engenho permanece 

imponente na paisagem e vivo na memória destas pessoas, que relembram o passado como 

um período de grande prosperidade para a comunidade e a região: 	

 
“Ah, era movimentado, era bom. Só na base do arroz. Eu não cheguei a 
trabalhar aí no engenho, mas conhecidos meus trabalhavam.” 
 
“Olha, isso aqui foi um lugar muito farto, farto e bom de se morar. Eu te 
digo: farto e muito bom de se morar. Porque era uma vizinhança muito boa 
assim. E todos trabalhavam, quisesse ou não quisesse, eram obrigado a se 
unir. Por que todos trabalhavam ali e todos moravam aqui.” 
 
“Na realidade, naquela época tinha, como se diz, uma vida boa.”  

 

 Outra questão constantemente mencionada é que o engenho proporcionava moradia, 

luz e água para seus trabalhadores, em oposição à realidade atual de ausência de serviços 

básicos e infraestrutura da região: 

	

“Que eles davam casa, davam água, davam luz, mas tudo era do engenho. 
Tudo era dado pros funcionários e ninguém pagava nada.”	
 
“Isso aqui era muito bom, tinha muito serviço. E era assim, tu sabe que era 
uma coisa tão boa que eles faziam pros funcionários.”	

 

A respeito do trabalho no engenho, nos foi relatado as diferentes funções para homens 

e mulheres:	
“Os homens trabalhavam na estiva e secagem do arroz.” 
	



“Engenho precisava de três mulheres, que era pra costurar saco.”	
 
“Geralmente o trabalho dos homens era na estiva... Sacos de arroz. Uns 
trabalhavam na carga e descarga de arroz ali na frente porque não existia 
essas caçamba, naquela época era caminhão...” 	

 
 

As crianças estudavam em uma escola nas propriedades do engenho, a Escola 

Visconde de Mauá (Figura 5), construída por ordem do Coronel Pedro Osório, sobre a qual 

outros moradores também têm na memória: 	
 
“Nós todos estudamos lá.” 
 
“Ali era o Visconde de Mauá, ali tinha as primeiras séries, depois a gente ia 
estudar no... Estudei ali, primeira série eu fiz ali, depois passei pro colégio 
ali da Balsa. É, a turma era praticamente os filhos dos funcionários, então, a 
gente ia pro colégio, saía pra brincar, era sempre assim... As professoras 
eram sempre as mesmas.”  

 

 

	
Figura 5 – Antiga Escola Visconde de Mauá, 16 de setembro de 2014. Foto: Simone Ortiz.	

 

Outros elementos marcantes também colaboraram para a transformação do espaço, 

como a instalação de uma peixaria na proximidade do engenho, e seu posterior fechamento.	

 
“Foi, muito grande a peixaria. Ah, trabalhavam no engenho e outros 
trabalhavam na peixaria. Então tinha um trapiche de ponta a ponta. Aonde 
eles desciam a embarcação, né, eles desciam ali.” 
 
“E lá, lá no fundão, lá era a peixaria. Tinha a peixaria, trabalhavam a época 
de safra, os pescador encostavam os barcos ali e trabalhavam. Vira aquilo, 
dia e noite.”  
 
“A história dessa peixaria aí? É quase igual a mim aqui, eu cheguei aí e fiz 
uma peixaria aí e fui indo, fui comprando peixe o pessoal hoje sabe que a 
gente tem peixaria né, aí traz peixe lá de fora pra nós aqui.” 



 
Falas tais como “O tipo de vida que a gente vivia era maravilhoso... Isso aqui foi um 

lugar farto, muito farto e bom de se morar” apontam para estas transformações causadas no 

espaço no decorrer do tempo, sendo o fechamento do engenho um marco de transição na 

memória dessas pessoas. As narrativas dos diversos moradores reforçam a ideia defendida por 

Bosi (1979) de que a memória pessoal é também social, familiar e coletiva. Dessa forma, cada 

um manifesta individualmente suas recordações e, ao contar seu ponto de vista sobre o 

passado, acrescenta mais um fragmento à memória coletiva. No caso específico das narrativas 

expressas durante a presente pesquisa, nota-se que essas categorias estiveram presentes na 

medida em que várias gerações de uma mesma família permaneceram no local ao longo do 

tempo e, portanto, as memórias dos moradores mais antigos incluíam também lembranças em 

relação às atividades de seus pais e avós: 

	

“Os meus avós por parte do lado da mãe. O vô era cozinheiro do Pedro 
Osório. E pelo lado do pai, o vô era capataz do charque. Por que aquele 
prédio ali, que você tá vendo ali. Aquilo ali era enorme de grande, e ali era a 
charqueada Pedro Osório.” 
 
“A minha falecida vó mesmo que levava as coisas na cabeça, isso aqui era 
tudo mato, nós era pequeno, e ela levava (...) lá na Garibaldi, que era tudo 
mato.” 
 
“Meu pai trabalhou ali. Trabalhavam com arroz... Aqueles sacos de arroz, de 
estopo, hoje não têm mais. Quem pegou a época da charqueada foi a minha 
vó. Ah, as charqueadas na época que eles faziam os charques estendiam no 
varal, pra secar. Ih, teve várias, aqui na várzea, que na Balsa pra cá é várzea, 
como chamam. Tinha muitas empresas aqui, tudo fechou também.” 

 

 Os moradores mais antigos com os quais tivemos contato destacaram o valor de se 

sentirem pertencentes a uma comunidade, que têm suas raízes na época em que o engenho 

estava ativo. Halbwachs (1925) (citado em BOSI, 1979: 63) destaca que a função social 

exercida pelo sujeito “que se lembra”, essencialmente os idosos, é a de ser a memória da 

família, do grupo e da sociedade. Dessa forma, tal função deve ser vista não como uma 

tentativa simples de fazer sobreviver ou conservar o passado, mas como uma fonte de 

lembranças cujo conteúdo pode indicar um ponto de vista sobre a história de uma 

coletividade: 

	

“Eu falo assim, não pra ser descendente por escravos, pela história do 
Coronel, e pela história do Passo dos Negros, que foi uma história linda, que 
se fosse tão ruim, os caras não teriam falado, os velhos. O Coronel acolheu 



muito bem a turma aí, e era uma comunidade que nem uma família. Não 
tinha hoje essa violência como a gente discute... Era uma comunidade.” 
 
“É uma pena, às vezes eu falava: “ó, a história do Passo dos Negros tá 
morrendo...” Mas os caras dizem “ah, nego...” Mas o negro teve sua história, 
então eles não podem ser apagados, porque isso aqui é uma história. Senão 
chega qualquer um e pensa que essa vila aqui nasceu ontem. Essa vila aqui é 
mais velha do que esse bairro aí. Isso aqui era o antigo Passo dos Negros, só 
tinha a região aqui, e o resto era mato até tu chegar lá na ponta da 
Tiradentes, não tinha mais nada, era só mato e árvore.” 

 
Considerando as falas nas quais os moradores contam entusiasmados sobre a 

importância que sua comunidade teve para a história da cidade, percebe-se que elas 

demonstram a sua vinculação ao local e às comunidades que habitaram o Passo dos Negros 

antigamente e as que ainda habitam a região atualmente. Essa necessidade de externalizar e 

ressaltar sua relação com um local e uma comunidade, relevantes para a cidade como um 

todo, demonstram a ligação afetiva entre sujeito, comunidade e espaço, e, conforme 

Zimerman (2010), fazem parte do processo vinculador de reconhecimento no plano 

interpessoal, à medida que buscam o reconhecimento de indivíduos do mesmo grupo, e 

transpessoal ao pretenderem ser reconhecidos também por outras comunidades que não a sua 

própria. Esse processo de vinculação pelo reconhecimento tem ação na formação das 

identidades coletivas e individuais (ZIMERMAN, 2010).	

A região alvo da nossa pesquisa tem se transformado ao longo do tempo, em função 

das mudanças econômicas e ao trânsito constante de habitantes que reconstroem o perfil da 

comunidade. Atualmente, a paisagem da região do Passo dos Negros tem sido modificada de 

forma paradoxal. São diferentes grupos pelos quais podemos compreender o espaço e suas 

segmentações: o primeiro é formado por moradores mais antigos, constituindo pelo menos a 

terceira geração naquele lugar; o segundo grupo é composto pelos moradores mais recentes, 

com pessoas oriundas de outros bairros da cidade, mas que permanecem ali há pelo menos 

uma década; o terceiro grupo é mais recente, chamados de “posseiros”, habitam a região há 

pouco tempo em casas de madeira; o quarto grupo é formado por moradores de grandes 

propriedades, localizadas na beira do arroio, demarcando diferenças e distanciamento a partir 

dos portões de ferro, muros altos e alarmes de segurança; o quinto grupo é composto pelos 

moradores do condomínio de alto luxo, construído recentemente, após a desapropriação de 

muitos moradores antigos, demarcado por um muro verde que tem “suas costas” para a 

comunidade, o que faz com que a relação entre os habitantes se dê apenas pelo muro; o sexto 

grupo é formado pelos pescadores, com moradias na beira do canal, habitam as mesmas 

propriedades por décadas; e por fim, o sétimo grupo são os pescadores “de mentira”, 



definidos dessa forma pelos outros pescadores, sendo aqueles que estariam apenas 

interessados nos benefícios voltados à pesca, delimitados a partir de uma charrete laranja. 	

Destarte, ao mesmo tempo em que o local tem abrigado “posseiros” que constroem 

suas casas de forma improvisada nos terrenos que permaneciam vazios, a poucos metros são 

construídos condomínios de alto padrão que se instalaram na localidade devido a sua 

proximidade a importantes pontos comerciais da cidade e ao Canal São Gonçalo. A 

especulação imobiliária que avança em direção ao Canal, valorizado agora como um espaço 

de lazer, também causa preocupação aos moradores da região, pois muitos deles não têm 

certeza sobre a regularização de suas propriedades: 

	

“Olha, até agora nada... Fiz pedido de água aqui, e eles querem o termo de 
posse. Mas termo de posse pode ser só um recibo de cartório. Um morador... 
O pai dele morou aqui há anos, depois ele trabalhou no engenho, e aí ficou 
com esse terreno aqui no pagamento de indenizações, de anos de serviço. E 
aí o rapaz depois começou a vender e fazendo os recibos de cartório pra 
gente.” 

 
Também narram diferentes situações em que moradores já foram expulsos de suas 

casas: 
 

“Daí quando veio o Renato Ribeiro aqui, tirou o pessoal, aí uns conseguiram 
terreno no Navegantes, outros aí, eles destruíram aquelas casas. Não podia 
destruir aquelas casas.” 

 

 Pechman (1993) discorre em Os Excluídos da rua: ordem urbana e cultura popular 

sobre a importância do espaço público para grupos populares. Trazendo o significado de 

moradia para operários do século XX da Europa, fazemos uma analogia com a questão 

“moradia” na região do Passo dos Negros. No contexto europeu, ele demonstra as 

dificuldades dos operários em conseguir uma moradia e sustentá-la; aqui, os moradores do 

Passo dos Negros enfrentam problemas semelhantes, como também deve ser compartilhado 

por inúmeros grupos denominados de "camadas populares”, já que a maioria dos 

entrevistados não possuem termos de posse dos terrenos, estando constantemente receosos de 

serem retirados das suas casas. Também se destaca a falta de aspectos que são classificados 

como “básicos” para o desenvolvimento da vida. Nas conversas com os moradores, eles 

destacam a falta de água, de saneamento básico, as estratégias para instalar luz, as ruas sem 

cuidados e a região sem segurança: 

	

“Ah aqui (o problema) é o serviço, que não tem quase.”	
 



“O ruim daqui é que ainda não temos ônibus, tem muito barro, muito coisa 
né? E com essa rua fica brabo porque a gente não tem condução, quando 
chove sai atolada de barro ou de bota, qualquer dia tem que botar um 
“caico”. Um barquinho é pra andar né. Mas no mais é, é bom.”	
 
“Ruim aqui é a estrada que deixam atirada, ó, tá atirada aí. Agora há pouco 
tempo foi ajeitada essa luz aí, que vivia dando estouro, essa luz aí, vivia 
ficando sem luz.”	
 

Entre outras dificuldades, estão aquelas apresentadas pelas famílias de pescadores que 

moram às margens do Canal São Gonçalo e enfrentam problemas em função da poluição da 

água e a consequente falta de peixes para pesca. As comparações entre o “antigamente” e o 

“hoje” também foram feitas por eles, que depois de décadas de pesca, tem que encontrar outro 

modo de sustento: 

	

“Esse Canal São Gonçalo, isso aí era limpinho, isso aí a gente pegava. 
Queria ir pescar ia lá pra beira do arroio, pescava, bah, olha. Pescava peixe 
enorme, época de Semana Santa. Época de Semana Santa as pessoas iam lá e 
pegavam assim. Iam pescar passavam a noite pescando. Trazia aquelas 
traíra, coisa mais linda. Agora acho que não dá mais nada, porque virou 
esgoto, né. Basta que se a gente olhar, a gente vai passar naquela ponte que 
vai pra Rio Grande, olha agora é... Olha lá de cima isso aí parece uma sanga. 
Nem parece mais canal.”	
 
“Na época era fora de série. Tu botava um espinhelzinho aí e tu arrumava aí 
300, 400kg de peixe. Hoje tu bota dois, três espinhel e não levanta o peixe 
que pegava antigamente.”	
 

 Para aqueles posseiros que moram na mesma residência há pouco tempo (menos de 

um ano), o movimento é uma característica importante; eles já moraram em várias regiões da 

cidade, não mencionaram a falta de água ou luz, e não classificam como desvantagem 

pedirem para que eles se retirem do terreno. Destacaram o valor pago pela empresa 

construtora do condomínio para que eles afastassem suas casas do muro verde, demonstrando 

a relação deles com a terra, que se dá de um modo diferente daqueles moradores mais antigos.	

Além dos posseiros, outros entrevistados também já moraram em outros bairros, sendo 

o mais nomeado de todos o bairro Navegantes, que se localiza antes do Passo dos Negros 

(sentido centro-periferia). Segundo Appadurai (1997), o Estado preocupa-se com ordem, 

estabilidade e fixidez dos cidadãos, criminalizando todos aqueles que valorizam o movimento 

como essencial, que compreendem o território como meio de subsistência. Movimento, este, 

ali marcado pelo trânsito dos moradores entre os bairros de periferia de Pelotas e pela 

mobilidade dos posseiros com suas casas de madeira, possibilitando a facilidade de 

reassentamento. 	



Essas migrações, classificadas nos novos estudos da antropologia brasileira como 

"nômades-urbanos" (MAGNI, 1995), devem-se muitas vezes a mudanças relacionadas a 

emprego e à especulação imobiliária que segrega moradores. O fechamento do engenho e da 

peixaria fez com que muitos moradores saíssem da região e se mudassem para lugares mais 

próximos dos seus novos empregos. Por outro lado, a especulação imobiliária, vindo a partir 

do centro, empurrou moradores para o Passo dos Negros, e onde não há um controle de 

propriedades, por ser uma região marginalizada. Mais recentemente, a chegada de moradores 

de elite, que buscam residências às margens do arroio ou impulsionados pela construção de 

um shopping center nas proximidades, levou a uma valorização da região e à construção de 

condomínios de luxo.	

Diferenciando “terra” de “territorialidade”, Appadurai (1997) relaciona territorialidade 

à integridade, vigilância, policiamento e subsistência, enquanto “terra” faz parte de um 

discurso de pertencimento espacial. Para alguns moradores do Passo dos Negros, as práticas 

de residência contradizem as ideologias de “lar” e “territorialidade” formuladas pelo Estado. 

Destarte, apesar de serem práticas criminalizadas, são compartilhadas pela comunidade e 

produzem “localidades”, configuradas como uma dimensão da vida social que desafia a 

ordem e a ordenação do Estado, reforçando a emergência de “translocalidades”. O Passo dos 

Negros é uma localidade, já que possui mundos de vida constituídos por associações estáveis, 

histórias compartilhadas e espaços vividos:  

	

A memória e as ligações que os sujeitos locais mantêm com sua vizinhança e 
nomes das ruas, seus caminhos e cenários urbanos preferidos, momentos e 
lugares para congregação e divertimento estão sempre em conflito com as 
necessidades do Estado-nação de regular a vida pública (APPADURAI, 
1997: 49). 
 

Para estes moradores da elite, as memórias não são compartilhadas, tampouco o 

sentimento de pertencimento, o que é apontado pela relação de segregação entre eles e outros 

habitantes e pela solicitação de troca do nome de  “Passo dos Negros” para “Estrada do 

Engenho”, reproduzindo o discurso hegemônico que exclui um passado e valoriza outro. 

A população marginalizada poderia ser considerada potencialmente subversiva e 

criadora de instabilidades em Pelotas, mas foi, por anos, silenciada e excluída. Hoje, apesar da 

invisibilidade, ela se torna "uma pedra no sapato" de políticos progressistas e investidores 

milionários. Para o Estado, essas ruas de barro funcionam como um depósito de pessoas que a 

cidade exclui, permitindo que construções de shoppings, avenidas, condomínios de luxo e 



casarões modernos crescesse ao redor do Passo dos Negros, os cercando em um espaço cada 

vez menor e os obrigando a abandonarem suas casas e partirem para outros bairros da cidade. 	

O Estado, dessa forma, se apresenta na região de duas maneiras: inicialmente, por 

meio da especulação imobiliária, permitindo um crescimento desigual na região por meio da 

exclusão de muitos moradores. Segundamente, através do Posto de Saúde, que embora esteja 

localizado no bairro Navegantes, os moradores do Passo dos Negros o mencionam como o 

espaço de contato com o Estado, lugar onde recebem atendimento médico. O papel do Posto 

de Saúde ficou mais evidente para nós no momento em que um aluno do grupo de pesquisa, 

que trabalha diariamente no Posto, acompanhou as idas a campo, fazendo com que a pesquisa 

fosse confundida com ações do Estado, como solicitações de agendamentos de consulta e 

atendimento domiciliar. 	

Para nós, os exemplos acima mencionados demonstram as tensões entre os modos de 

vida e de habitar de diferentes grupos em temporalidades diversas. As memórias levantadas a 

partir de narrativas desenham o espaço e suas relações, fortemente demarcadas pelo 

pertencimento a terra e pelos conflitos sócio-espaciais. 

Em um lugar no qual a presença do Estado é quase inexistente, as pessoas inventam 

novas estratégias e modos de vida, como as narrativas de um passado rico e farto na região, 

sobre o qual muitos moradores nos relataram. Nossa concepção de cidade é baseada nas 

construções teóricas de Ágier (2011), que depositam a autoria da criação das cidades às 

pessoas que nela habitam, desconstruindo o pensamento de que “as cidades fazem a 

sociedade”. O “fazer Pelotas” e o “fazer o Passo dos Negros” é observado nas relações sociais 

e nas diferentes formas de sociabilidade que se desenvolvem na região. Esses sistemas de 

relações criam estratégias que tornam possível viver por décadas em meios de pobreza, 

demonstrando que há recursos possibilitados por essas diferentes formas de sociabilidade.  
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