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Resumo 

O presente trabalho de pesquisa trata da escravidão nas Charqueadas, mais 

precisamente a Charqueada Boa Vista, na década de 1870, pertencente ao casal, o 

Coronel Aníbal Antunes Maciel e sua esposa Dona Felisbina Silva Antunes, um dos 

casais mais ricos da cidade de Pelotas, que possuíam nesta época aproximadamente 

cerca de 150 escravos em seu plantel.  Onde a principal fonte que utilizei foi o inventário 

do casal, aberto em 1871, onde foi possível verificar a forte presença da família escrava 

e seus laços familiares. Discorrendo um grande número de homens em relação as 

mulheres no seu plantel de escravos, descritos referente a uma análise das profissões 

dos escravos analisados nos documentos; ajudam-nos a entender melhor a distribuição 

dada por meio a idades, sexo e preços. Podendo ser demonstrado que a família era o 

mecanismo, a engrenagem do sistema escravista, visando o funcionamento e 

reprodução da escravaria.   

 

Palavras-chave: Escravidão, Charqueadas, Pelotas. 
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Abstract 

The present research deals with slavery in Charqueadas, more precisely Charqueada 

Boa Vista, in the 1870s, belonging to the couple, Colonel Aníbal Antunes Maciel and his 

wife Dona Felisbina Silva Antunes, one of the richest couples in the city of Pelotas, who 

had at that time about 150 slaves in his squad. Where the main source I used was the 

inventory of the couple, opened in 1871, where it was possible to verify the strong 

presence of the slave family and their family ties. Discussing a large number of men in 

relation to women in their slave squad, described regarding an analysis of the 

professions of the slaves analyzed in the documents; help us to better understand the 

distribution given by age, sex, and price. It can be demonstrated that the family was the 

mechanism, the slave system gear, aiming at the operation and reproduction of the 

slave. 

 

Key-words: Slavery, Charqueadas, Pelotas. 
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Introdução 

 

O objetivo de estudo sobre este trabalho de conclusão de curso, está totalmente 

voltado aos escravos, não como meros indivíduos da sociedade, mas sim como 

membros fundamentais da nossa história. Estudos atuais revelam que os escravos 

estavam presentes, em praticamente todas as atividades econômicas do país. No século 

XIX,  década de 70, no Rio Grande do Sul na cidade de Pelotas, mais precisamente na 

Charqueada Boa Vista, que pertenceu ao Charqueador e Coronel Aníbal Antunes Maciel 

e sua esposa Felisbina Silva Antunes, que possuía cerca de 159 escravos em sua 

escravaria , é onde irei  abordar  com maiores  detalhes levantados por autores 

renomados, como é possível compreendermos os processos de emancipações 

elaboradas por grupos familiares e  a sua verdadeira importância na vida dos sujeitos 

históricos analisados, acerca de analises de famílias cativas, escravistas, visando seu 

cotidiano, seu crescimento populacional, alforrias, mecanismos de controle de escravos, 

tudo abordado no contexto bibliográfico. 

Acabou assim, por formar-se agrupamentos, que vieram a se constituir indústrias 

da carne seca o famoso charque como conhecemos, as quais mantinham ao seu redor 

em função desta atividade econômica, muitos trabalhadores livres, escravizados e 

libertos, além é claro de suas famílias, formando assim um complexo formado de vários 

grupos sociais.     

A obtenção de escravos, poderia determinar o espaço ocupado por um homem na 

sociedade, além de seu papel essencialmente econômico.  Foi priorizada a participação 

dos dois extremos desta sociedade aqui a ser analisada, os escravos e seus senhores. 

Onde verificamos condições sociais e econômicas da escravidão, referenciando o 

homem escravizado como um indivíduo que mesmo na situação de liberto, ainda assim 

continuava ex-escravo mediante sua situação desfavorecida perante a sociedade, à ter 

de resistir as situações impostas pelo cativeiro e seu senhor, mesmo através de 

tentativas e ações, posicionando-se contra as experiências de resistir à reescravização  

almejando por fim,  a  liberdade plena.  No Brasil, um em cada mil escravos sabia ler e 

escrever, sendo a questão das fontes mais qualitativa do que quantitativa, revelando a 

capacidade dos escravos, em conquistar espaços ou ampliá-los mediante seus 
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interesses devendo assim, serem  considerados .Visto que a transição do trabalho 

escravo para o mercado do trabalho livre  mediante a instauração da Lei do Ventre Livre, 

fez com  houvesse intervenções  antes restritas em relação ao âmbito  privado  entre 

senhor e escravo, definindo uma politica mais ampla relacionada à organização do 

trabalho dos libertos. Contudo, este período de “transição” marcou profundamente a fase 

final da escravidão do Brasil, bastante elencada  na historiografia, mais exatamente nos 

anos de 1980 e inicio de 1990. Onde a Lei visava estabelecer um estagio de evolução 

para o trabalhador livre ,sem prejudicar  os interesses econômicos  dos proprietários, 

que de fato a lei teve consequências significativas para o processo da abolição,  foi uma 

importante conquista dos escravos. 

  A ideia aqui explorada é a importância do parentesco escravo para a obtenção 

da liberdade para si e para um membro da família.  O importante aqui e verificarmos que 

os escravos que constituíssem laços familiares tinham maiores chances de alcançarem 

a liberdade, que os escravos que não possuíssem relações de parentesco nas 

comunidades escravas as quais pertenciam, além do mais, os cativos que relações 

tivessem com familiares estavam mais aptos a terem acesso a remunerações em 

dinheiro e  eram superiores em recursos sociais frente aos escravos  com ofícios 

especializados. 

Embora, ao que parece os laços parentescos eram estimulados pelo Coronel 

Aníbal Antunes Maciel entre seus escravos, transmitindo a nítida impressão e 

significativa presença de elaborações estratégicas de modo de controle escravista, 

incentivos e politicas paternalistas, com o ensejo de formação de famílias para seguir 

com a continuidade do domínio senhorial sobre os cativos. Onde a alforria era 

privilegiada na hierarquia destas famílias com laços de parentescos dentro do plantel de 

escravos regidas por regras e códigos senhoriais concedida mediante os laços e modos 

comportamentais dos escravos nas senzalas, visando que muitas famílias envelheciam 

dentro das mesmas, adquirindo o privilegio dentro do plantel de escravos. Embora 

alguns adquirissem a liberdade, a falta de instrução dos libertos os levavam a viverem 

na ociosidade, pois não sabiam como lidar com ela. A passagem do cativeiro para a 

liberdade, sem preparação alguma para o trabalho, os escravos ficavam a mercê do 

destino, tornando-se difícil conviver com os homens livres mediante regras, pois não 
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tinham para onde ir, e acabavam por cometer certos delitos como roubos para 

sobreviverem.    
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Capítulo 1 

Alguns aspectos sobre a História da escravidão no Brasil e no Rio 

Grande do Sul  

 

1.1 - História e historiografia da escravidão no Brasil 

     

Conforme João José Reis e Eduardo Silva (1988) os escravos não foram nem 

vítimas, nem heróis o tempo todo, estavam divididos, em um lugar indefinido, no tempo, 

na maioria das vezes revelavam-se na posição de uma relação vivenciada entre um 

ponto de vista e outro. O enredo da escravidão é a história de homens e mulheres 

vivendo suas limitações sob um sistema absolutamente rígido. Temos duas visões 

distorcidas da vida dos escravos, uma que olha o escravo como uma vítima absoluta, 

como se estivesse em um campo de concentração, ou seja, a escravidão vista como um 

sistema absoluto de rigidez, e outra do escravo como um rebelde herói de época.  

O rebelde retornava do trabalho disciplinado da lida nos campos de café e cana 

de açúcar, após ter perdido uma batalha, forçando em negociações infindáveis, os 

limites da escravidão. Embora houvesse o lado violento da escravidão entre senhores, 

escravos e até capatazes havia também um espaço social, onde era possível haver 

troca de favores, barganhas. Portanto, a historiografia mais recente sobre a escravidão 

tende a ver os cativos como agentes históricos atuantes e não apenas como 

“mercadoria” ou “coisa” – algo que havia sido realizado pela Escola Sociológica Paulista, 

por exemplo.1 

Os escravos frequentemente lutavam e conseguiam obter dos senhores o direito 

a um pedaço de terra para sua sobrevivência e até o direito de vender algum excedente 

da produção. Para esse modo de relação foi dado o nome de “brecha camponesa”, 

sendo assim uma maneira dos senhores obterem uma redução dos custos de 

manutenção da escravaria ou uma estratégia de manter o controle social, vendo, 

portanto, a “brecha camponesa” como um meio de manter o interesse dos senhores no 

controle dos escravos, medido em tempo de trabalho ou em espaço cultivado, onde 

                                                           
1
 Para uma análise historiográfica mais profunda ver SLENES (1999). 
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assim como em outras regiões escravistas do Novo Mundo e em várias regiões do Brasil 

era discutido o aspecto dessa resistência silenciosa à escravidão (REIS e SILVA, 1988).  

Culturalmente, o candomblé foi uma das poucas instituições negras que 

aperfeiçoaram a negociação, visto que quando a negociação com seu senhor falhava, 

ou nem chegava a se realizar por irritação dos escravos ou rigidez senhorial, abriam-se 

meios para a quebra do acordo, onde a fuga era um desses rompimentos. Os escravos 

fugiam por inúmeros motivos, podiam ser pela separação de parentes ou afetos; por 

vendas ou transferências, as quais não aceitavam ou simplesmente o fato de se 

sentirem presos querendo a liberdade, ou por terem sido abusados fisicamente. 

Contudo, são conhecedores da estratégia aplicada mediante seus senhores, praticando 

na maioria das vezes essas fugas com intenção de voltar e de coagir seu senhor, onde 

acabavam fazendo uma espécie de jogo, visando uma negociação satisfatória no 

conflito, uma estratégia premeditada com intenção de satisfazer seus interesses, que as 

vezes davam certo para com seu senhor e outras vezes não, onde voltavam pelo laço, 

de um capitão-do-mato (Reis e SILVA, 1988).  

Somando as fugas individuais e coletivas, elas resultavam com frequência em 

quilombos. Esses quilombos, fugas e revoltas, ocorriam com mais frequência quando os 

escravos percebiam que os homens brancos, ou seja, os homens livres em sua maioria 

estavam divididos.  Em muitas rebeliões para evitarem prejuízos, os senhores poupavam 

as vidas de seus escravos rebeldes, onde estes passavam a manipular seu senhor, pois 

o medo de novas rebeliões os faziam ser mais ponderados, deixando visível que o 

sacrifício dos rebeldes não fora em vão. Assim sendo, os escravos no Brasil como em 

outras partes, negociaram muito mais do que lutaram contra o sistema escravista (REIS 

e SILVA, 1988). 

No Brasil, diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos, um em cada mil 

escravos sabia ler e escrever, sendo a questão das fontes mais qualitativa do que 

quantitativa. Qualquer ponto que nos revele a capacidade dos escravos, em conquistar 

espaços ou de ampliá-los mediante seus interesses devem ser valorizados. Em cada 

momento histórico suas atitudes de vida indicam uma possibilidade, um direito ou um 

excesso inaceitável. Os escravos e senhores enquanto partes ativas da sociedade, 

manipulam e demonstram tolerância no sentido de obter a colaboração um do outro; 

buscando para si tal qual seus objetivos, recursos e estratégias (REIS e SILVA, 1988). 
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À custa de duro trabalho, alguns escravos puderam acumular capital necessário 

para irem embora, deixando de produzir para seu senhor. Contudo, ainda se tinha a 

liberdade conquistada, através da criatividade, da inteligência e até do azar, mediante a 

tantas fugas e insurreições. Neste âmbito da escravidão haviam também meios exclusos 

por onde os escravos norteavam sua liberdade, um exemplo, era apropriarem-se de 

documentos necessários e fazerem-se passar por libertas homônimas já falecidas como 

foi o caso da africana Rita e sua filha Vicença. Haviam casos considerados muito ilícitos, 

onde pendiam para o roubo ou fazendo tentativas de planos complicados, entre outras 

armações. Muitos escravos recorriam às autoridades, fossem através das irmandades 

que se organizavam desde a era colonial, ou mais tarde, através dos clubes 

abolicionistas, contra a arbitrariedade ou desonestidade dos senhores (REIS e SILVA, 

1988). 

O cotidiano era repleto de negociações. A fabricação do açúcar, por exemplo, 

teria sido inviável sem a negociação. Um acordo entre escravos e senhores, a 

especialização do trabalho e suas técnicas foram componentes cruciais para a negociata 

do trabalho escravo, visto a necessidade de conhecimentos técnicos específicos para o 

manejo da produção de açúcar, onde o risco de sabotagem era um perigo constante, 

muitos fatos podiam arruinar a colheita, fagulhas nos canaviais, limão nas tachas, dentes 

quebrados na moenda entre outros. A produção do açúcar exigia arte e agilidade, na 

verdade o problema nunca estava limitado à quantidade ou a produtividade dos 

trabalhadores, mas sim de sua contribuição e qualidades (REIS e SILVA, 1988). 

Um fazendeiro com experiência procurou, no século XIX, ser coerente com seus 

escravos para evitar rebeliões. Temendo por esse tipo de reação  o barão de Pati do 

Alferes resolveu desativar uma velha fazenda improdutiva, onde havia 140 escravos, em 

vez de dividi-los por suas tantas outras propriedades, segundo a necessidade de cada 

uma delas. Preferiu manter os cativos juntos, transferindo-os para um único lugar, 

porque separá-los uns dos outros, dividindo-os pelas outras fazendas, seria como se 

estivessem separando uma tribo, seria além de incoerente, uma demanda muito grande, 

pois estavam acostumados a viverem juntos em família uns para os outros (REIS e 

SILVA, 1988).  

Assim sendo, a sociedade como um todo e os proprietários, foram sempre 

obrigados a reconhecerem um certo espaço de autonomia para os escravos cativos, 
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querendo ou não, criando assim um ponto, onde os escravos cativos assumiriam 

inteiramente o reconhecimento por estes espaços, como instituições, como o 

candomblé, a festa de Nossa senhora do Rosário, em Pernambuco, coroações dos reis 

de Congo, também em Pernambuco, Ceara e outras províncias do Norte. Ficando 

claramente visível que todos estes acontecimentos são fruto de uma enorme negociação 

política por autonomia e reconhecimento social, estas festas como os artigos utilizados 

nela, são providenciados pela comunidade escrava, assim como as despesas, 

mostrando a autonomia adquirida (REIS e SILVA, 1988).      

Além da violência exercida diariamente, os senhores de escravos contavam com 

a ajuda opressora do Estado para controlar e manter o funcionamento do sistema 

inserido. Diversos sistemas foram inseridos de controle e conservação da ordem, visto 

que uns foram mais eficazes que outros, deixando claro que a religião era sem dúvida, o 

mecanismo mais eficaz de controle e manutenção do sistema. O escravo deveria ter 

domingo e dia santo, ouvir missa se a houvesse na fazenda, confessar-se anualmente e 

saber a doutrina cristã. A religião era vista como um freio, onde ouvia-se com mais 

frequência o nome de Deus (REIS e SIVA, 1988). 

Conforme Reis e Silva (1988) a brecha camponesa sem dúvida teve o seu papel 

como mecanismo de controle da força de trabalho, cumpriu um papel econômico 

importante, ressaltando os custos minimizados do funcionamento e reprodução da 

escravaria. Podemos dizer que servir como espaço da própria economia servindo para 

que os escravos adquirissem, comida, roupas melhores para filhos e mulher, tabaco e 

outros produtos, uma espécie de válvula de escape para as pressões do sistema 

escravista, onde a ilusão do pequeno direito a propriedade, prendem o escravo à 

fazenda, não anulando sua importância, tanto econômica quanto psicológica.  

A escravidão no Brasil foi o principal objeto de estudo abordado pelo historiador 

Robert Slenes (1999), o qual se dedicou a pesquisar e analisar as famílias escravas a 

partir das experiências cativas. Realizando uma revisão historiográfica profunda, 

reunindo vários estudos feitos em épocas diferentes, Slenes recupera as práticas e 

costumes africanos no seu estudo sobre a família escrava. A escravidão foi um dos 

fundamentos de um sistema produtivo durante aproximadamente 300 anos, e mais 

ainda, como o negro resistiu à opressão que sofreu durante esse período.  
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 O autor rompe com uma historiografia tradicional que negava ou dava pouca 

importância à família escrava e se posiciona acerca da família cativa, argumentando que 

a mesma não pode ser considerada necessariamente um vínculo estratégico das 

relações entre senhores e escravos. A família escrava não somente existiu formalmente, 

como se caracterizou ao longo de um período significativo. Para Slenes, a formação da 

família poderia ser favorável aos seus senhores, considerando um maior espaço 

temporal, permitindo que seja identificada a construção de uma identidade própria dos 

escravos, antagônica aos interesses senhoriais, a partir da valorização das tradições 

africanas. O amor que os escravos tinham pelos seus pais, revelam claramente a 

importância da família. As famílias escravas, embora fossem com frequência separadas, 

eram um refúgio contra os rigores da escravidão, tornando-se um importante mecanismo 

de sobrevivência. 

Existiam diferentes interpretações sobre as famílias escravas no Brasil, onde 

relatos feitos por viajantes até a década de 1970 norteavam a historiografia brasileira, a 

partir do entendimento de que a vida dos cativos era marcada pela promiscuidade, 

violência e falta de regras. Com a ampliação das interpretações sobre o viver do escravo 

no século XIX, um olhar distorcido da escravidão, principalmente pelos dados às fontes 

documentais foi feito. Uma releitura criteriosa de relatos descrito por viajantes, deu um 

salto de qualidade interpretativa histórica sobre a família escrava no Brasil. 

No decorrer histórico da escravidão no Brasil, a partir dos relatos destes viajantes 

a instabilidade das uniões e a promiscuidade, consideradas características da vida 

escrava, foram associadas a diferença política dos escravos, como sujeitos da história, 

sendo estas abordagens, usadas para definir que a escravidão destruiria a possibilidade 

de constituir famílias escravas.  Contudo, desmistificando a ideia de o escravo visto 

como “coisa”, sendo concreta a existência da formação de laços de parentesco e a 

preservação de heranças culturais africanas, que passam a ser entendidas como formas 

de resistência à política senhorial. Os escravos lutavam por espaços de autonomia no 

cativeiro, visando a defesa da formação e manutenção da família, enquanto para o seu 

senhor isso poderia ser visto como uma forma de exercer maior controle sobre os 

cativos. 

Em resumo, autores como João José Reis, Eduardo Silva, Robert Slenes, Hebe 

Mattos, Sidney Chalhoub, entre outros, renovaram a historiografia brasileira sobre a 
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escravidão a partir dos anos 1980. Eles romperam com uma tradição historiográfica que 

negava a existência de família escrava ou que davam pouca importância aos cativos 

como agentes de sua história. Autores que viam os escravos como “coisa” ou apenas 

como “mercadoria”. Assim sendo, esses autores trataram da escravidão a partir de uma 

história social mais renovada, com o uso de novas fontes documentais, e seus estudos 

influenciaram muito a historiografia gaúcha sobre o tema. 

 

1.2 – A escravidão no Rio Grande do Sul e nas charqueadas: história e 

historiografia 

 

Durante algum tempo, estudiosos destacaram a centralidade de algumas 

atividades para explicar o papel desempenhado pela escravidão, no desenvolvimento 

social. No caso do Rio Grande do Sul, as charqueadas que teriam impulsionado a 

formação de uma sociedade escravista. A importância das charqueadas terminou por 

obscurecer a presença dos escravos em outros lugares e atividades. A escravidão 

estava inserida em particularmente todas as atividades econômicas e os escravos 

também estavam presentes nas áreas coloniais ligados a pequenas indústrias e ao 

comércio.  Era preciso ter cuidado com o tamanho das propriedades, pois terminavam 

por influenciar o tipo de trabalho escravo desenvolvido naquele local, e o perfil dos 

trabalhadores. Mais da metade das estancias, era constituída de estabelecimentos 

mistos onde os escravos se dedicavam tanto à agricultura quanto à pecuária (XAVIER, 

2009, p.21-22). 

 Para Xavier ganham destaque três atividades básicas na qual a escravidão 

estava presente: a do escravo roceiro, dedicado primeiramente à agricultura; o 

campeiro, responsável pelos trabalhos pastoris, e os escravos domésticos. Conforme a 

bibliografia já havia apontado, a população escrava crioula, vinha com alta proporção de 

crianças e equilíbrio entre os sexos. Em 1850 a 1880 o predomínio foi de crioulos 

(escravos nascidos no Brasil), sendo que os africanos não chegaram a 9% da população 

cativa da região. Nas cidades, os escravos tinham uma grande variedade de ofícios 

(XAVIER, 2009, p.23). 

 A cidade também era vista como lugar de confronto dos escravos com seus 

senhores e autoridades públicas. Para prover suas necessidades básicas, os escravos 
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na cidade contavam com ganhos insuficientes, o que os levavam a constituir dívidas 

com lojistas, a cometer pequenos furtos, roubos, etc.  Na cidade de Pelotas os escravos 

também desempenharam atividades diversas e recorreram a variados crimes como 

forma de resistir ao sistema escravista. Os senhores desejavam extrair além do lucro 

relativo ao trabalho do escravo, sua obediência e fidelidade, os cativos enquanto isso, 

buscavam maiores espaços de liberdade e atuação. Muitos casos de desordens, 

embriagues, roubos e vadiagens, que eram tão enfrentados pelas autoridades, tinham 

um efeito mais daninho, como os crimes contra senhores ou seus familiares.  Havia a 

possibilidade de os escravos alugarem pequenos locais ou quartos para viverem, 

demonstrando maior sociabilidade, e fazendo-os se integrarem a grupos de etnias 

diferentes e à população pobre livre.  Assim sendo, a cidade era vista como um lugar de 

resistências e conflitos para os escravos, mas ao mesmo tempo, lugar que 

proporcionava à comunidade negra espaços de convivência importante na construção 

de melhores condições de vida. (MOREIRA, 2003). 

De certa forma, a historiografia atribuía ao escravo, de forma demasiada, a 

possibilidade de negociar sua liberdade; dar ênfase na negociação, criava a imagem de 

um escravo passivo e acomodado ao sistema (XAVIER, 2009, p.26). Moreira (2007), 

analisa as alforrias dentro do quadro da relação estabelecida ente senhores e escravos, 

e a partir de suas diferentes estratégias e perspectivas. Compreende as cartas de 

alforrias como um elemento “cênico”, onde através deste elemento, os senhores 

buscavam anular, negar e esvaziar a luta de classes e étnica presentes, no contexto 

escravista. As alforrias devem ser comparadas dentro de um “jogo estratégico”, as 

cartas, tinham muitas vezes a intenção de apagar a existência da ação escrava. Neste 

jogo, os escravos contrapunham às expectativas senhoriais, suas diversas ações, 

estabelecendo neste sentido uma tensa negociação. Este termo não deve ser encarado 

como apaziguamento do mundo escravista, mas como a explicitação de um confronto 

destas diferentes perspectivas (XAVIER, 2009, p.26). 

É necessário compreendermos que existem diferentes formas de obtenção das 

alforrias e seus significados: existem as alforrias pagas, aquelas que tiveram o valor do 

cativo restituído ao senhor por ele próprio, por terceiros, ou por seus familiares, havia 

também as alforrias concedidas sob condição, que previam a obrigação do escravo de 

cumprir certas obrigações que eram designadas nas cartas, onde algumas, previam que 

o cativo somente seria livre, quando seu senhor morresse. Em muitos casos alforriavam-
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se crianças obrigando-as a viver sob escravidão, por uma boa parte de suas vidas; outra 

condição bastante comum em Porto Alegre, relaciona-se aos casos em que escravos, 

deveriam prestar seus serviços por um tempo determinado, suficiente para pagar ao 

senhor pelo valor investido por ele. Constituindo assim uma condição, que acabava 

criando laços de dependência tornando difícil o libertando a ter sua autonomia, visto que 

na última década este tipo de alforria atingiu o seu auge; tornando-se um período de 

intenso movimento abolicionista e de resistência escrava (MOREIRA, 2007).      

   Contudo, havia também o pecúlio, que em muitos casos, não se referia ao 

esforço individual, mas de um grupo composto por afinidades étnicas, religiosas ou 

afetivas. Fazendo uma análise, Moreira (2007) percebeu que foram as alforrias obtidas 

sem pagamento ou condições ditas “alforrias gratuitas”, que deviam ser analisadas 

dentro do contexto da política de domínio senhorial, onde não eram apontadas para a 

benevolência dos senhores para com seus escravos. Visto que muitas destas cartas, 

assinalavam o agradecimento dos senhores em relação aos serviços prestados por seus 

escravos onde, criava-se a ideia de que aqueles escravos poderiam obter há tão 

sonhada liberdade, tendo que trabalhar duramente muito tempo. Já em relação às 

mulheres, ficou evidente que foram elas, bem mais sucedidas do que os homens na 

obtenção das alforrias, não sendo muito diferente de outras localidades no Rio Grande 

do Sul e no restante do Brasil (XAVIER, 2009, p.28). Análises mais detalhadas destas 

cartas, estudadas no contexto sul rio-grandense, demonstram a importância da 

formação de famílias e as condições de vida dos cativos, e podem esclarecer melhor a 

relação entre a escravidão e as relações de gênero (XAVIER, 2009, p.28). 

Outra temática que recebeu pesquisas mais recentes foi do tráfico atlântico de 

escravos para o Rio Grande do Sul. Neste sentido, os estudos de Gabriel Berute 

trouxeram grande contribuição. De acordo com a sua pesquisa, podemos perceber que 

a maioria dos escravos que desembarcava no porto de Rio Grande eram africanos, 

recém-chegados ao Brasil, via Rio de Janeiro. Entre 1790 a 1807, foi um período de 

estabilidade, que logo passou para um momento de aceleração, de 1810 a 1825, 

período que coincidiu com a expansão econômica do Rio Grande do Sul, com a 

estruturação das charqueadas. Tendo em vista que a população no Rio Grande do Sul 

neste período, os crioulos, nascidos no Brasil tinham ligeira vantagem em números, 

relacionados aos africanos, sendo o Rio de Janeiro principal fornecedor de escravos 

para o porto de Rio Grande. 
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No final do século XVIII, foi constatado que havia um determinado fluxo de 

escravos novos, que partiram dos portos de Salvador em direção ao Rio Grande do Sul, 

constituindo um papel importante no comércio. Estes portos poderiam efetuar 

transações africanos de diferentes lugares, trazendo par ao Rio Grande do Sul uma 

maior diversidade étnica. Em 1830, com a proibição do tráfico atlântico, o comercio 

passou por inúmeras transformações, onde se tornou mais rápido no intuito de burlar as 

proibições e os riscos ocasionados pela apreensão dos navios. Os portos passaram a 

serem mais vigiados, forçando a utilização de novas rotas.  Com a proibição do tráfico 

atlântico, reduziram-se as possibilidades de reposição dos planteis de escravos, que se 

tornaram cada vez mais caros. No Rio Grande do Sul houve queda no preço do charque, 

onde foi a província que mais perdeu escravos neste tráfico interprovincial. O 

deslocamento de escravos era mais barato por mar e mais rápido do que por terra. Os 

contatos comerciais foram facilitados, devido ao desenvolvimento do meio de 

comunicação, que abriu possibilidades de maiores participações de comerciantes 

diversos neste comercio de escravos.  

Embora existam alguns trabalhos voltados para a escravidão nas charqueadas, 

em sua maioria eles estão focados na parte mais econômica e social desses 

estabelecimentos num todo, a qual não é o meu foco no presente estudo. O primeiro 

trabalho que demonstrou a importância econômica e social da escravidão e do trabalho 

do cativo foi o trabalho do clássico livro de Fernando Henrique Cardoso (1977). Nele o 

autor renova o discurso sobre o uso da mão de obra escrava em nosso país ao romper 

tanto com a visão romântica que defendia a existência de uma harmonia nas relações 

entre senhor e escravo, como a quem enxergava na servidão uma forma de feudalismo. 

Para o autor, aprofundar naquela época o estudo da escravidão era uma forma de 

alargar a consciência democrática brasileira, desmascarar o mito social da democracia 

racial brasileira, surgido após a abolição da escravatura, que buscava esconder o 

preconceito racial e a desigualdade entre brancos e negros. 

Mário Maestri (1984), por sua vez, buscou analisar o processo de formação da 

sociedade sulina, integrando-a ao restante do país, através da definição do papel do 

escravo e do escravismo na história do Rio Grande do Sul, apontando os regimes 

sociais de produção escravista. Mesmo que a escravidão mais intensa de outros povos, 

tenha desempenhado papel fundamental nos primeiros anos da colonização, à indígena 

estava em franca decadência a partir da fundação de Rio Grande. Embora não tenha 
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consultado fontes primárias, Maestri escreve sobre a escravidão nas charqueadas a 

partir de relatos de viajantes e de terceiros. 

 A autora Berenice Corsetti (1983), em sua dissertação de mestrado visou seu 

trabalho em estudar o plantel de escravos, relações entre homens e mulheres, 

distribuição etária da escravaria, origem dos cativos e razão de terem africanos nos 

plantéis, procurou assim entender quais as condições para a constituição da família 

escrava nas charqueadas. Sua preocupação era voltada para a historiografia recente 

sobre a temática, entendendo os escravos como sujeitos socialmente ativos com 

capacidade de gerir estratégias de resistência e sociabilidade. Suas relações impostas 

pelo cativeiro, estabelecidas por esses sujeitos com seus senhores, e com outros 

escravos e com a população livre e liberta. 

Para a autora Ester Gutierrez (1999), seu livro teve como objetivo fazer uma 

análise das heranças do passado histórico que permanecem na paisagem urbana de 

uma área da cidade de Pelotas. Por apresentar atividades que se ligam tanto ao mundo 

rural, quanto ao urbano, suas características morfológicas acabaram se adaptando aos 

processos econômicos que transitavam entre os dois paralelos: fazenda e indústria, 

permitindo a recuperação de fragmentos desse passado. Seu enfoque foi 

fundamentalmente a fundação da cidade e da salga da carne. As charqueadas todas 

voltadas tanto para o mundo rural, quanto ao urbano. 

Bruno Pessi (2006), por sua vez, em seu trabalho propôs um estudo comparativo 

de dois períodos específicos, onde o primeiro período foi abranger os anos entre 1846 e 

1850, que representa a época anterior ao fim do tráfico, onde ainda havia uma forma de 

fácil aquisição e reposição de escravos. Os anos de 1870 a 1874, para análise do 

impacto do fim do tráfico de escravos. Propondo em seu trabalho um estudo 

comparativo entre os dois períodos selecionados. Abordando assim neste trabalho três 

aspectos: o estudo das fortunas dos charqueadores; do perfil democrático dos escravos, 

quanto ao sexo, idade e origem; e por fim, dos ofícios e preços dos cativos. 

 O autor Jonas Vargas (2016) propôs estudar as estratégias sociais e 

econômicas, das mais ricas famílias dos proprietários das charqueadas de Pelotas, onde 

o charque tornou-se o principal alimento na dieta dos escravos das plantations 

açucareiras, cafeeiras e das populações pobres das cidades litorâneas do Brasil. Seu 

trabalho também consiste no estudo dos mercados de gado, a expansão dos 

charqueadores em busca de fazendas de criação na fronteira rio-grandense, visando no 
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contexto charqueador, compreender melhor o sistema econômico e político no Brasil 

oitocentista. Apesar de não trabalhar com a escravidão, o autor dedicou dois capítulos 

ao mesmo tema, demonstrando o funcionamento do trabalha cativo nas charqueadas. 

 Minha contribuição para esse tema será trazer ao cenário historiográfico uma 

abordagem mais detida em uma charqueada apenas. Não realizarei uma análise 

econômica nas charqueadas e nem da resistência escrava. Ao invés de trabalhar com 

todas as charqueadas, realizarei uma abordagem mais microanalítica em somente um 

plantel de escravos de uma charqueada, buscando examinar qual o perfil da escravaria 

da charqueada Boa Vista no momento do falecimento dos seus donos. Quando se reduz 

a escala de análise podemos observar questões não verificáveis em uma abordagem de 

escala maior. 
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Capítulo 2 

Os escravos do Coronel Anibal Antunes Maciel, dono da 

charqueada Boa Vista 

 

2.1 – Pelotas e a escravidão nas charqueadas 

No final do século XVIII, o Rio Grande do Sul passou a inserir-se 

economicamente no mercado interno nacional, pela atividade da pecuária, da produção 

de trigo (a qual perdeu força ao longo do século XIX) e pelo comércio do charque. As 

primeiras indústrias de certo porte surgiram em Pelotas, com as charqueadas, mais 

exatamente no início do ano de 1780, quando foi dado como o início do desenvolvimento 

dessa atividade econômica do Sul, dando neste contexto a integração à economia 

nacional. Foi nessa época que o Rio Grande do Sul passou a utilizar o trabalho escravo 

em grande porte, o qual era fundamental principalmente nas indústrias de carne. Os 

estancieiros não tinham outra alternativa diante da falta de um mercado de trabalho 

sólido, a não ser recorrer à compra do trabalhador escravo (KROB,2011, p.15; ZARTH, 

2002, p.119-126). 

Um levantamento organizado a partir de inventários do período 1827-1881, 

revelam que havia charqueadores que possuíam escravos com vinte e seis diferentes 

profissões, levando ao questionamento da impossibilidade da divisão técnica do 

escravismo defendida por Fernando Henrique Cardoso. Dentre todas as atividades 

econômicas verificou-se que a escravidão estava disseminada entre elas, onde a mão 

de obra nas indústrias do charque era sem sombra de dúvida a mais importante; visto 

que os proprietários de escravos não tinham intenções de dar a liberdade aos seus 

trabalhadores, os quais eram considerados mercadorias, pelas quais foram pagas, 

julgando-os como objetos de compra e venda (ZARTH, 2002, p.130). 

Ao contrário da afirmativa de que a população escrava teria diminuído devido o 

fato de estar relacionada à crise da economia pecuária charqueadora na década de 

1860, e que teria sido ocasionada pela transferência de cativos para a província do 

sudeste, estava totalmente contrária, visto que, a população escrava teria obtido, um 

aumento significativo entre 1863 e 1872-73, indicando que não perdera sua importância 
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na economia local (VARGAS, 2016).  A abolição no Rio Grande do Sul não se deu sem 

resistência por parte da classe senhorial e de seus referentes partidos, sendo tanto a 

força do trabalho do cativo quanto a do liberto disputada e explorada de todas as 

maneiras e sentidos até o último instante. Reivindicações da classe senhorial sempre se 

viram em torno da necessidade de um processo lento e gradual, visando a preocupação 

em torno dos interesses econômicos dos senhores, que seriam colocados sob risco, o 

direito à propriedade sobre o escravo, e se fosse tomada qualquer medida, esta, deveria 

ser indenizada (KROB, 2011, p.17-19). 

Em 1870, as famílias de charqueadores correspondiam 1,5 a 2% da população, 

porém dominavam a riqueza social e detinham privilégios sociais traduzidos em títulos 

de comendadores. Pelotas era uma das cidades mais prósperas entre as cidades 

menores do Brasil. Todas as charqueadas tinham acesso nas margens fluviais do 

município, sendo que quase 90% delas nas margens do São Gonçalo e do Pelotas. Uma 

charqueada, segundo análise dos inventários post-mortem poderiam ser compostas por 

diversas benfeitorias e possuir inúmeros utensílios e equipamentos no seu espaço de 

trabalho, tendo variação conforme as posses do proprietário (VARGAS, 2016).  

Muito antes de ter se tornado mercadoria importante, o charque era somente um 

dos produtos fabricado nas charqueadas, o couro já ocupava um papel de destaque no 

circuito mercantil que envolvia o Rio Grande do Sul, as capitanias do Brasil e até mesmo 

a Europa. Também houve mudanças na forma do preparo das graxas e dos sebos. As 

mulheres escravas trabalhavam no interior das charqueadas, sendo elas responsáveis 

por ensacar subprodutos, como miolos tutanos entre outros, atividade esta que não 

exigia força, mas sim, jeito. Estes produtos seriam empregados na fabricação de sabão, 

ceras, velas, sendo a graxa possível ser utilizada para fins comestíveis, onde outros 

subprodutos do animal também seriam comercializados, como as línguas por exemplo 

(VARGAS, 2016).  

Com relação aos engenhos de açúcar nos séculos XVII e XVIII, podemos falar 

que os escravos eram as mãos e os pés do charqueador, visto que a montagem do 

complexo charqueador teria sido inviável sem a existência da escravidão africana e o 

tráfico atlântico. A escravidão nas charqueadas pelotenses foi analisada e dividida em 

unidades produtivas, conforme sua respectiva distribuição de funções. Vargas 

selecionou 45 inventários post-mortem de charqueadores (1831-1885), onde procurou 
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analisa-los  e propôs  uma divisão  em quatro grupos de atividade distintos nos quais os 

escravos podiam estar divididos em: a) os ligados diretamente à produção do charque, 

como os carneadores, tripeiros salgadores, graxeiros, charqueadores entre vários outros 

ofícios, além dos aprendizes, os quais estes escravos eram as engrenagens da 

charqueada; trabalhando no interior dos galpões; b) os que eram  empregados em 

atividades  extras às charqueadas ou externas aos estabelecimentos; aqueles que 

realizavam tarefas  à charqueada , sem ligação direta  com à matança e fabricação do 

charque e dos subprodutos; c) artesãos especializados em algum ofício, grupo 

importante no plantel de escravos, eram eles os carpinteiros, pedreiros, ferreiros, oleiros 

entre outros; onde foi considerado  que as mulheres, também deveriam fazer parte deste 

grupo, podendo compor entre 3% e 12% do plantel, com uma média de 6%.Suas 

atividades também foram importantes na construção civil e fabricação de vestimentas; d) 

e por último, aqueles de serviço doméstico, ligados a atender as necessidades mais 

especiais do charqueador e de sua família, onde encontram-se as cozinheiras, 

lavadeiras, mucamas, copeiras, boleeiros, que conduziam seus senhores 

constantemente pela cidade entre outras. Divisão esta, não muito rígida devido ao 

desmembramento das tarefas, conforme a necessidade do proprietário durante a 

matança, estes trabalhadores seriam redistribuídos no interior da charqueada (VARGAS, 

2016). 

Os homens completavam 82% dos escravos, onde mais de 85% deles havia 

crianças, indicando a existência de laços familiares e contato, entre as distintas senzalas 

(charqueadas, chácaras e estâncias) e a casa do senhor, mas possivelmente das 

escravas do charqueador com libertos e homens livres pobres. Um exemplo, foi o 

charqueador o coronel Aníbal Antunes Maciel, o qual contava com o maior número de 

escravos campeiros. Analisando seu inventário, percebeu-se que o coronel era o dono 

do maior rebanho bovino entre as charqueadas pelotenses (34 mil reses).  

O tamanho da escravaria era proporcional ao número de riqueza acumulada   

pelo charqueador, sendo visível o tamanho de seus investimentos, fato este que, nos 

ajudam a compreender porque os plantéis dos 12 charqueadores mais ricos de Pelotas 

na segunda metade do oitocentos, possuíam o dobro da média geral de escravos em 

relação aos demais charqueadores. A população cativa em Pelotas, manteve-se em 

crescimento, aproximadamente até os anos de 1870 onde charqueadores estavam 
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passando por um número significativo de diminuição de escravos em seus plantéis, 

tornando-se visível um maior número de homens escravos em relação às mulheres 

escravas. Enquanto um grupo devia estar comprando novos cativos homens no tráfico 

interno, outro grupo não conseguia obter a mesma realização na reposição dos escravos 

velhos e doentes. Com a chegada da Lei do Ventre Livre (1871), foi possível notar que 

as mulheres cativas foram ficando deixadas de lado na reposição dos plantéis dos 

charqueadores, colaborando assim, para uma maior diminuição do número de escravas, 

se compararmos com os homens. 

No final a década de 1870 a inserção de Pelotas, no tráfico interno vinha se 

enfraquecendo, mas ainda era a localidade da província que mais destacou-se no êxito 

de retardamento de perda de cativos durante o auge do tráfico interprovincial.  Onde 

nem todos os escravos negociados pertenciam a senhores escravistas do    município, 

dentre 382 escravos negociados por procuração, somente 83 não pertenciam a 

senhores de Pelotas, cerca de 21,7%, eram de proprietários de municípios vizinhos que 

foram até Pelotas para vendê-los ou enviarem procuradores para assim o fazê-lo.  

Revelando que Pelotas, como núcleo comercial e urbano, também era um polo que 

reunia muitos compradores de cativos. Sendo ainda que destes 299 escravos, 47 foram 

vendidos por procuração para municípios da própria província, onde 18 eram de distritos 

rurais de Pelotas e foram vendidos na própria cidade; uma forma de comércio que 

poderia ser chamada de intramunicipal, pois poderia transferir de pequenos senhores de 

áreas rurais a mão de obra para outros senhores com melhor capitalização. 

  Ainda que entre 1874 e 1880, dos 252 escravos que Pelotas perdeu para o 

tráfico interprovincial somente 29 escravos pertenciam a charqueadores, sendo somente 

3 carneadores, pois destes 252 cativos 92 eram mulheres e 160 homens, mostrando que 

as mulheres compuseram de forma significativa o grupo de escravos enviados para o 

sudeste, totalizando 36,5% dos cativos comercializados. Alguns charqueadores 

confessam que preferem se desvincular de uma vida senhorial rodeada por serviçais, 

como copeiros, domésticas e cozinheiros, há ter que diminuir a mão de obra 

especializada em suas fábricas, claro que, se as charqueadas participam do tráfico 

interprovincial de escravos, não foram com certeza como vendedoras, mas, como 

compradoras de cativos. 
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 Vargas (2016) analisou a quantidade de escravos comprados e vendidos em 

Pelotas, onde não foram registrados em cartório suas transações, claro que não tem 

como saber com exatidão em números a quantidade exata, mas crendo que as compras 

devem ter compensado as vendas, conforme os dados analisados, foi constatado que os 

números de escravos vendidos por Pelotas até o momento da pesquisa teriam de fato 

chegado próximos a os que o município teria perdido naquele período. Conforme 

somatório feito das vendas por procurações com as vendas por escrituras, verificamos 

que Pelotas perdeu 272 escravos entre 1874 e 1884, números este s que podem 

ser testados, comparando a população cativa de Pelotas entre 1873 e 1884.  Pelotas 

teve 8.141 escravos matriculados em 1873, em 1884 contava com 5.918, mostrando que 

passou por uma diminuição significativa de 2.223 cativos no período; diminuição esta, 

devido ao resultado de óbitos, alforrias e das vendas para fora da Província, onde era 

impossível contabilizar as fugas. 

No ano de 1880, tanto a escravidão quanto o Império e a economia 

charqueadora, viveram um casamento que agonizaram por mais de 60 anos, vindo a 

sofrer as consequências da decadência das charqueadas. Quando poderíamos imaginar 

que no seio da família  dos senhores poderosos, os seus ex-escravos os 

desrespeitariam, cancelando os contratos de trabalho já firmados com seus senhores 

em meio a acordos com os libertos sob condição de prestação de serviços, visto terem 

eles deixados de cumprir a obrigação do respectivo contrato.Com a chegada da Lei do 

Ventre Livre (1871), entre muitos outros argumentos que regularizavam as manumissões 

e ofereciam maiores garantias jurídicas  aos escravos  contra seus senhores , trouxeram 

consigo a certeza de que a presença da mão de obra cativa nos estabelecimentos não 

durariam por muito tempo, sendo que os charqueadores pelotenses conseguiram resistir  

às investidas dos comerciantes de escravos que estavam prontos para levarem os 

cativos trabalhadores para os cafezais do sudeste, onde não foi encontrada uma solução 

definitiva à qual fosse viável uma transição do trabalho escravo para o trabalho 

assalariado nas charqueadas.   

Entretanto, num contexto maior que caracterizou o mundo das charqueadas na 

segunda metade do século e que tem relacionamento não somente com as expectativas 

de futuro dos senhores como, também, com as expectativas de futuro dos próprios 

escravos que, dentro ou fora do cativeiro, são meramente simples trabalhadores, as 
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tentativas para escaparem da crise  de braços  que se anunciava afetaram,  a vida de 

todos, embora  não com  a mesma igualdade. Para a grande maioria dos senhores de 

escravos do Brasil algumas reflexões não se inserem diretamente, visto que ao longo 

desse processo se tem como algo aceito, que um dos aspectos que caracterizava a 

escravidão era a supremacia dos pequenos proprietários de cativos; visto que nas 

charqueadas o tipo de trabalho exercido e a sua alta razão ao sexo, tem se tornado uma 

exceção a regra. 

As charqueadas pelotenses, tirando raras exceções, nunca abriam mão do uso  

da mão de obra escrava, sendo preciso ser realizadas dentro do quadro de uma 

empresa escravista inovações tecnológicas e a racionalização da produção, as quais de 

um certo modo não afetaram o mundo do trabalho nas charqueadas, provocando 

algumas alterações na sua organização, e tendo que adaptar-se a outras. Um fato muito 

importante que envolvia uma alteração no processo de produção, foi  a criação de um 

sistema pelos charqueadores de gratificação monetária, ao número de novilhos 

carneados, além  da cota diária onde os escravos faziam marcas especiais nos  couros 

e nas mantas de charque.   

A média de novilhos antes preparados era de 6 a 8 animais por carneador, depois 

do novo sistema saltou para 12 a 14 animais. Onde o ritmo de trabalho dos cativos 

haveria de se tornar intenso, visto que os escravos poderiam sim fazer economias, onde 

a relação entre o aumento do ritmo de trabalho com a compra da liberdade poderia 

tornar-se uma possível realidade, graças a politica de incentivos monetários  implantada 

por charqueadores de sucesso, tornando o investimento em escravos ainda mais 

rentável, mas o aumento da produção talvez tenha ultrapassado os limites suportáveis 

por muitos cativos, causando certas tensões nas charqueadas  em relação aos seus 

trabalhos, mostrando uma possível tensão entre feitores e escravos que procuravam dar 

ao seu trabalho um ritmo próprio. Os feitores eram orientados pelo charqueador para 

aumentarem a produção, causando inúmeros conflitos entre os escravos. Deste grave 

desfeche de acontecimentos era causada muitas vezes a morte ou do capataz ou dos 

escravos (VARGAS, 2016). 

Provavelmente estes trabalhadores carneadores fossem procurados para ajudar 

outros escravos, e acabavam se tornando figuras importantes dentro do plantel de um 

charqueador, onde o dinheiro ganho não era somente para  juntar  pecúlio, onde os 
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escravos mais velhos, por exemplo não conseguiam acompanhar o ritmo acelerado dos 

mais jovens, onde a capacidade de acumular pecúlio por parte dos carneadores 

provocavam a inflação dos preços pagos pelas cartas de alforria nas senzalas dos 

charqueadores, onde entre os anos de1860 e 1870 estavam entre os mais altos de todo 

o Rio Grande do Sul (VARGAS, 2016). 

Um exemplo, foi o carneador Firmino Mina que pagou um valor muito maior do 

que em outros municípios da província na época, pagou 3:000$ por sua liberdade, onde 

o seu ex-senhor com esta quantia, poderia comprar de dois a três escravos no mercado 

local.  

Contudo, nem todos os escravos utilizavam o seu dinheiro somente com a 

finalidade de se alforriar, alguns poderiam continuar trabalhando por mais algum tempo 

nas charqueadas, para melhorar suas condições de vida e preparar-se para um dia ao 

sair do cativeiro ter uma situação mais estável para si e sua família. Com as mulheres 

era diferente, sendo que cada vez mais estavam em números menores nas 

charqueadas, tornando-se difícil para os escravos constituírem famílias ou relacionarem-

se com as mulheres dentro do próprio plantel ou nas vizinhanças. Com esses fatos 

mencionados leva-se a crer, que muitos carneadores insistissem com seus senhores 

para poderem ter a oportunidade de sair ao encontro de outras pessoas do seu 

interesse, o qual se acaso o charqueador quisesse, poderia inclusive, negociar alguns 

favores com os mais produtivos trabalhadores da semana. Com isso tornava-se visível o 

conhecimento dos escravos aos seus limites e suas obrigações para com seu 

charqueador, havia uma negociação entre eles e o seu senhor, onde muitos adquiriram 

uma notável importância dentro da senzala e alguns trabalhadores assalariados viviam 

suas vidas fora da charqueada. Para os charqueadores os escravos seriam menos 

difíceis de controlar, sendo um dos motivos pelos quais os charqueadores preferiam 

utilizar escravos ao invés de assalariados livres era a inconstância destes trabalhadores 

livres; sendo esta uma das grandes queixas dos charqueadores (VARGAS, 2016). 

Vargas verificou em alguns processos criminais que muitos trabalhadores 

assalariados livres moravam na própria charqueada em quartos próprios para eles, e 

tinham alimentos fornecidos pelo próprio charqueador, que supostamente seriam 

descontados dos seus salários, os quais eram remunerados com muito pouco. Ficou 

nitidamente claro que os charqueadores não confiavam nos escravos e libertos para 
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exercer certos tipos de atividade na charqueada. Um exemplo foi o contrato de trabalho 

feito que estabelecia que a função na extração dos sebos e graxas deveria ser exercida 

por um “graxeiro branco”, indicando que o ofício deveria ser executado por homens 

livres e sem raízes no cativeiro (VARGAS, 2016).  

Um crítico da escravidão Louis Couty, estimulava o assalariamento do trabalho 

nas charqueadas, lamentando que as condições de trabalho cativo ao trabalho livre 

seriam bem complicadas, dizia ser possível compreender a instabilidade da mão de obra 

assalariada a partir do não pagamento corrente dos salários e do mau tratamento que os 

trabalhadores recebiam, além disso, à combinação de homens livres e escravos no 

espaço de trabalho provocava inúmeros inconvenientes, se baseando em confiantes 

depoimentos de charqueadores foi possível averiguar que em Pelotas os libertos 

dificilmente voltavam a trabalhar nas charqueadas dos seus ex-senhores (VARGAS, 

2016).  

Caso este fato fosse realmente confirmado os escravos alforriados não 

retornariam para as charqueadas. Esta afirmação pode ser interpretada da seguinte 

forma: uma delas é que muitos dos escravos conseguiam uma nova vida, menos 

desgastante, sendo assim, não preciso serem sujeitados a um serviço tão sofrido. Outro 

motivo também muito importante é que mesmo em situação de miséria, os escravos não 

desejavam retornar para as mãos do seu ex-senhor. E por último é que seus próprios 

ex-senhores não desejavam contar mais com seus serviços, visto que não queriam 

misturar cativos e libertos na matança nas fábricas, achavam “inconveniente”, seria 

possível que alguns anos depois os ex-escravos voltassem para a charqueada depois 

de uma experiência de liberdade frustrada, visto que muitos cativos libertos mantinham 

relações com a família senhorial (VARGAS,2016). 

Vargas afirma ainda que, o marco da representatividade da história que 

praticamente marcou todas as sociedades do mundo ocidental desta instituição foi o 

estudo das relações entre senhores e escravos, e que nas charqueadas de Pelotas, a 

exploração  do trabalho cativo tomou proporções  notáveis,  visto que, cada senhor em 

relação ao seu escravo, possuía sua forma de lidar e puni-los, se assim merecido fosse. 

Punir os desobedientes e premiar os escravos bem comportados, uma vez que estamos 

lidando com seres humanos, relacionamento que alternavam a estabilidade e conflito, 

contando com a compreensão do charqueador de uma melhor maneira possível de 
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relacionar-se enquanto senhor de escravos e patrão de uma empresa que visava à 

obtenção lucrativa no mercado. 

Nos anos de 1880, alguns movimentos de escravos agitaram Pelotas, época em 

que os charqueadores começaram a libertação de seus cativos em grandes números, 

impondo-lhes contratos com cláusulas trabalhistas, fato comum devido a circunstâncias 

do momento vivido pelos escravos. O fim da escravidão era uma realidade esperada por 

todos, mas os charqueadores não tiveram habilidade suficiente em relação à forma de 

conduzir o processo da transição do trabalho cativo para o livre. Embora os 

charqueadores tivessem plena consciência de que não era uma boa solução a utilização 

de escravos nas charqueadas devido as circunstancias emancipacionistas da época, 

eles viam-se na obrigação de utilizá-los, porque os trabalhadores livres eram muito 

vulneráveis, não havendo colonos europeus disponíveis para substituir todos os cativos 

de uma charqueada. O fim da escravidão marcou um declínio irrecuperável para a 

indústria charqueadora pelotense. 

 

2.2 – A escravaria do Coronel Anibal 

O Coronel Anibal Antunes Maciel foi um dos charqueadores mais ricos de 

Pelotas. Sua esposa, a Dona Felisbina, faleceu em 1871 e ele em 1875. Nas duas 

ocasiões os bens do casal foram avaliados para a partilha entre os herdeiros. Como a 

primeira partilha apresenta o grosso do patrimônio desse charqueador é a escravaria 

dela que iremos analisar agora.2 

Observamos o processo de inventário dos bens do casal Felisbina Silva Antunes 

e Coronel Aníbal Antunes Maciel, aberto em 1871. Embora houvesse um grande número 

de homens em relação às mulheres no seu plantel de escravos, a presença feminina 

também merece ser mencionada. Do total de 159 escravos, 130 eram homens adultos, 

11 eram mulheres adultas e 18 eram crianças (sendo 10 meninos entre 1 ano de idade a 

14 anos e 8 meninas entre 2 anos a 14 anos de idade). É possível compreender este 

alto índice desproporcional em relação ao sexo da escravaria por conta da própria 

natureza do trabalho nas charqueadas, na qual os homens eram muito mais utilizados 

do que as mulheres. As mulheres só estavam presentes nas charqueadas quando eram 

                                                           
2
 Inventário de Felisbina da Silva Antunes. N. 68, m. 2, Pelotas, Cartório do Civel e Crime (APERS). 
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cozinheiras. Assim sendo, as escravas da família Antunes Maciel ficavam na cidade, na 

chácara e nas estâncias. 

Uma análise das profissões dos escravos descritas nos documentos nos ajuda a 

entender melhor essa distribuição. Os mesmos estavam subdivididos em 20 profissões. 

Dos 145 escravos no qual essa informação foi descrita temos: 32 carneadores, 23 

marinheiros, 23 campeiros, 1 ferreiro, 2 graxeiros, 5 boleeiros, 3 lavadeiras, 2 tanoeiros, 

2 costureiras, 5 pedreiros, 5 alfaiates, 17 serventes, 3 engomadeiras, 2 descarnadores, 4 

salgadores, 7 lavradores, 4 carpinteiros, 1 sapateiro, 2 cozinheiros e 2 escravos 

trabalhadores fugidos, onde os homens perfaziam o percentual de 88% dos escravos, 

contra 12% das mulheres escravas.  

A presença de 23 marinheiros indica que o Coronel Aníbal possuía navios no qual 

realizava o comércio do seu charque e seus couros. A presença de 23 escravos 

campeiros também demonstra que ele os utilizava em suas terras de criação de gado. A 

presença de 5 boleeiros mostra que o Coronel e sua família andavam com suas 

carruagens pelas ruas da cidade. A presença de ferreiros, pedreiros, alfaiates, 

sapateiros e carpinteiros são comuns entre os planteis dos mais ricos e muitos deles 

eram alugados para terceiros (VARGAS, 2016). 

Com relação às idades, na faixa etária de 1 a 14 anos temos as crianças do 

plantel. Algumas delas já haviam obtido inclusive uma profissão, como o caso do Libânio 

de 12 anos que era boleeiro. Na faixa etária de 15 a 40 anos de idade, considerada a 

idade produtiva dos trabalhadores escravos, haviam 73 homens e 5 mulheres, destas 

mulheres 2 eram costureiras, 2 engomadeiras e 1 mulher lavadeira. Acima dos 40 anos 

haviam 62 homens. Constava também nos registros do inventário os escravos doentes, 

mais especificamente 3 doentes: 1 mulher e 2 homens.  

A maioria dos escravos (mais exatamente 142 deles), tinham seu preço 

mencionado no inventário. Contraditoriamente, 17 homens não tinham valores 

discriminados no inventário por suas tarefas realizadas. Seus valores variavam de 

acordo com suas funções. Na  faixa etária dos 15 aos 40 anos (homens e mulheres), 

temos: 19 escravos com valores  de 1:500$, 15 escravos com valor de 1:200$, 8 

escravos com valor de 1:000$, 5 escravos com valor de 2:000$, 2 escravos no valor de 

600$, 4 escravos no valor de 1:300$, 2 escravos no valor de1:800$, 2 escravos no valor 
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de 1:600$, 14 escravos no valor de 1:400$, 2 escravos no valor de 800$ e 1 escravo no 

valor de 400$, totalizando 99:300$. Muitos escravos poderiam ser aproveitados para 

outros serviços além das charqueadas, pois com o término da matança, muitos eram 

dispensados e recontratados mais adiante nas outras safras do charque que duravam 

aproximadamente de 6 a 7 meses (novembro a abril/maio). Os escravos mais caros dos 

planteis dos charqueadores eram os carneadores, fundamentais na fabricação do 

charque. 

Contudo, existiam muitos charqueadores que possuíam olarias, tendo assim 

outras atividades para os escravos, visto que nesta temporada de término de serviços 

eram os charqueadores que sustentavam seus plantéis até o próximo semestre. Visto o 

alto índice de homens nas charqueadas pelotenses em relação às mulheres, foi possível 

verificar a queda do preço das mulheres nos últimos anos, algo relacionado à Lei do 

Ventre Livre (1871). 

Quanto à presença de família escrava no plantel desse charqueador, a 

historiadora Natalia Pinto já teceu algumas considerações. Embora saibamos ao 

investigarmos na historiografia social da escravidão o emaranhado de prós e contras, é 

comum encontrarmos pesquisas que destaquem o potencial da família escrava nos 

projetos de libertação dos escravos. Para Pinto, as análises voltadas à escravidão 

defendem que os escravos que constituíssem laços familiares teriam mais chances de 

alcançarem a liberdade, visto que a constituição da formação de famílias conjugais ou 

extensas potencializavam o esforço do cativo em relacionar-se com o seu meio, seja no 

cativeiro, ou seja fora dele, tendo a possibilidade de resgatar algum membro na 

comunidade escrava a qual pertencia ou por afinidade ou por laços de família. No intuito 

de compreendermos esses processos de emancipações, entendemos a verdadeira e 

real importância desse enlace na vida desses sujeitos observados. Diante do 

rastreamento elaborado nos núcleos familiares pelo fio condutor do nome dos 

indivíduos, podemos ter em mente com mais exatidão, seus mecanismos de projetos de 

libertação levantados pelas próprias famílias escravas (PINTO, 2012, p.2-3). 

Uma das primeiras informações a respeito da presença de parentesco escravo no 

plantel do Coronel Anibal pode ser encontrado no seu testamento. Nele foi constatado 

as liberdades concedidas aos escravos contemplados pelos laços familiares na 

comunidade da senzala deste proprietário. Em tal documento, também analisado por 
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Pinto, chama atenção a presença importante de famílias escravas que foram 

beneficiadas com a carta de alforria.  

Assim sendo, parece que, dentro de certos limites, havia um estimulo a formação 

de laços familiares entre seus escravos. É possível que os núcleos familiares da 

comunidade escravista desse senhor tivessem um grau elevado de autonomia, conforme 

fossem se criando na história das famílias escravas um vínculo ao longo de seu 

cativeiro. Embora, estes vínculos nos núcleos das famílias escravas, pudessem servir 

como uma forma de controle social e de poder para com seu senhor proprietário, sendo 

que a família escrava fazia parte das políticas de dominação para com o seu senhor 

(PINTO, 2012, p.5-6). 

Ideia de família envelhecendo dentro do cativeiro era privilegiada na hierarquia da 

concessão de alforrias dentro do plantel, pois fica visível a ideia de eu grupos familiares 

projetavam sua liberdade, dentro das senzalas, regidas provavelmente por códigos  e 

regras sob o  comando de seus senhores, acionando  assim, seus laços de parentesco, 

portanto os escravos eram capazes de interferirem nos próprios rumos de suas vidas, de 

maneira organizada, afirmando que o sistema escravista não estava baseado somente 

na repressão  física (PINTO, 2012, p.6). 

Um casal que mais obteve êxito na passagem do cativeiro para a liberdade, 

dentro da comunidade escrava do charqueador Aníbal Antunes Maciel, foi o casal Luís e 

Maria. Eles foram agraciados com a liberdade ainda em vida de seus senhores no ano 

de 1859; os quais segundo a cláusula da alforria os dois deveriam continuar a viverem 

na presença de seus proprietários até que um deles viesse a falecer. Os pretos Luís e 

Maria caso não cumprissem um bom trabalho no cativeiro para seus senhores, poderiam 

ter sua liberdade revogada a qualquer momento. Supostamente esta liberdade foi 

concretizada depois de quinze anos, visto o falecimento do charqueador no ano de 

1874. Quando este casal foi alforriado pelo Coronel Aníbal Antunes Maciel, constava 

que já eram casados (PINTO,2012, p.8-9).  

Foi constatado no casamento do casal, que ambos conquistaram uma hierarquia 

social dentro daquela comunidade da senzala, visto que se destacavam da experiência 

rotineira do cativeiro, ganhando destaque na hierarquia da concessão de alforrias dentro 

do plantel; onde a hipótese de que essa família, tenha envelhecido dentro do cativeiro. 
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As formações familiares e comunitárias foram com certeza uma maneira de amarrar o 

maior número possível de cativos, acionados pelos laços de parentescos, aos quais aos 

poucos transformavam bando hostis, em comunidades de pais, filhos, tios, primos, 

compadres, buscando maiores chances para atingir seus ideais propostos. O trabalho 

beneficiava aos forros pois “quem tinha ofício tinha benefício”. A importância da família 

escrava durante o cativeiro, foi o que deu suporte para tantas lutas por um espaço, por 

autonomia e mobilidade social, tudo isto através da alforria tão desejada (PINTO, 2012, 

p.9-11).  

Portanto, a análise da escravaria do Coronel Anibal indica um grande predomínio 

de homens frente às mulheres. Nem todos estavam na charqueada, sendo que boa 

parte deles ficavam embarcados nos navios, outra parte nas estâncias e chácaras e 

outros na cidade. A presença de crianças indica que mesmo num plantel com poucas 

mulheres, a possibilidade da formação da família escrava, como indicou Natália Pinto 

(2012), foi uma realidade possível. O Coronel Anibal foi um dos charqueadores mais 

ricos de Pelotas e toda a sua riqueza e de sua família foi construída a partir dos braços 

negros descritos acima. 
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Conclusão 

 

Sabemos na realidade as diversas pressões sofridas durante a escravidão em 

todo o Brasil, onde era visível o total esgotamento da escravidão na maior parte do país, 

principalmente no Rio Grande do Sul, onde havia um grande número de charqueadas 

situadas as margens do arroio Pelotas, onde a demanda por mão-de-obra dos escravos 

era muito constante.   Sendo assim, uma das alternativas encontradas pelos 

proprietários gaúchos com o fim do tráfico, e diante as constantes rebeldias dos cativos, 

foram direcionadas ao modo de   controle executado pelos charqueadores, visto que a 

escravidão era fundamental principalmente nas charqueadas, onde era constante o 

número de indústrias de carne, tornando notável a forma de negociação entre seus 

senhores e escravos. Onde uma maneira ou estratégia dos senhores de manterem o 

controle social e obterem uma redução dos custos de manutenção da escravaria, foi a 

“brecha camponesa”, medido em tempo de trabalho ou em espaço cultivado, 

possibilitando a remuneração em alguns casos específicos, onde em várias regiões do 

Brasil como em outras regiões escravistas do Novo Mundo, era discutido o aspecto 

dessa resistência silenciosa à escravidão. 

 Contudo, os escravos no Brasil como em outras partes, negociaram muito mais 

do que lutaram contra o sistema escravocrata. Mediante estes fatos, damos muito mais 

importância a família no contexto escravista durante o cativeiro, deixando claro, que a 

família é o alicerce para suportar os sofrimentos do tempo da escravidão, onde por outro 

lado a família também dava suporte para conquistarem espaços por autonomia e 

mobilidade social através da alforria. Todos os projetos familiares dos cativos e seus 

esforços em alcançar à liberdade eram empreendimentos que  visavam o bem estar de 

seus afetos ou parentescos, mesmo as tentativas sendo arriscadas,  correndo o risco de 

o projeto fracassar, uma estratégia premeditada com intenção de satisfazer seus 

interesses, de coagir seu senhor, que algumas vezes davam certo e outras vezes não, 

onde voltavam inúmeras vezes pelo laço, de um capitão-do-mato, a tentativa era válida, 

pois o que prevalecia era o vínculo familiar e afetivo. 

A formação da família escrava, segundo Slenes, era visível perante o amor que 

os escravos tinham por seus pais, deixando claro a importância da família, tornando-se 
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assim um ponto favorável aos seus senhores, considerando um maior espaço temporal, 

onde  a  construção de uma identidade própria dos escravos é permitida ser identificada 

e  antagônica  aos interesses senhoriais,  a partir da valorização das tradições africanas. 

Embora em muitos casos as famílias escravas fossem com frequência separadas, elas 

eram um refugio contra os rigores da escravidão, tornando-se um mecanismo de 

sobrevivência importante.  

 Muitas fugas aconteciam individuais e coletivas. Embora, elas resultassem com 

frequência em quilombos, esses quilombos, onde os escravos percebiam que os 

homens brancos, ou livres, em sua maioria estavam divididos, sendo muitas vezes 

poupadas suas vidas pelos seus senhores, os quais com medo de rebeliões e muitos 

prejuízos os poupavam, tornando-se mais ponderados. Mostrando nitidamente que o 

sacrifício dos rebeldes não fora em vão. Os escravos muitas vezes até mesmo com a 

saúde debilitada conseguiam viver um dia após o outro, mediante a tantas chicotadas e 

lutas, sempre temendo a violência inserida no seu meio ou ao seu redor, conseguiam 

por criatividade, sorte ou estratégia, seguirem suas vidas da melhor forma possível. 

Muitos estudiosos enfatizam a alforria como o resultado feliz de uma negociação 

cotidiana com seu senhor. Embora saibamos que não foi bem assim, os escravos ao 

custo de longos anos de servidão e trabalho duro puderam obter mínimas condições 

necessárias para adquirirem acúmulo de capital necessário para irem embora, deixando 

de produzir para seu senhor. 

A liberdade, concedida em 13 de maio de 1888, alcançou muitos escravos que 

pagaram por sua liberdade através de cláusulas de serviços que, em média, eram de 

cinco anos. Porém, após a conquista da abolição a liberdade plena ainda estava num 

horizonte muito distante da realidade destes cativos, pois mesmos libertos do cativeiro, 

os ex-escravos deveriam enfrentar vários preconceitos e adaptarem-se a uma nova 

realidade, onde o acesso à terra não era livre, onde a sociedade os privavam de 

inúmeros acessos e na qual o mercado de trabalho dava os primeiros passos. 
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