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RESUMO 

 

Os territórios são fundamentais para compreendermos as inscrições técnico-científicas das 

populações negras na sociedade brasileira. Aqui foi estudado o espaço geográfico da cidade de 

Petrópolis tendo como parâmetros as afroinscrições, o povoamento e o desenvolvimento da 

região feito por africanos e afrodescendentes. A pesquisa se insere no campo da 

Afrodescendência, utilizando os conceitos espaço urbano afrodescendente e formação de 

territorialidades afrodescendentes, tendo como parâmetro as propostas do pan-africanismo e de 

autores como Raul Ruiz Asúa Altuna, Clóvis Moura e Guerreiro Ramos, Henrique Cunha Junior 

e Milton Santos. A história de cidade de Petrópolis comporta duas ideologias, a primeira em ser 

uma cidade resultante da imigração alemã de 1843 e a segunda em ser uma cidade imperial. 

Nas duas perspectivas, está subentendida e reafirmada de outras maneiras a suporta inexistência 

de população negra importante nesta história. Argumento contra tal ideologia, reafirmando e 

investigando a existência de colonizadores africanos a partir das diversas fontes que podem 

levar ao encontro das afroinscrições, como patrimônio material e imaterial na história e na 

cultura da região. Parto da ideia da constituição de um território subordinado à Freguesia de 

Nossa Senhora de Inhomirim  no período colonial se deu devido à navegação do rio Piabanha 

que foi um elemento geográfico importante na dinâmica do território da região e devido ao 

afluxo de populações dos arredores, não somente devido à estrada do ouro, como é geralmente 

abordada a questão da economia da região. A base do povoamento da região se deu por meio 

da navegação do rio Piabanha e das fazendas que exploravam o trabalho escravizado. Do 

território ocupado por africanos e afrodescendentes, foi formada a cidade que, posteriormente, 

instalou alguns grupos de alemães e, nesta fusão populacional, constituiu-se a forte presença de 

populações negra e mesmo branca, de outra origem que não a alemã. Por último discuto as 

consequências das afroinscrições em Petrópolis nas dimensões da educação e da cultura. Essa 

tese é uma abordagem do desenvolvimento e povoamento da Petrópolis na perspectiva da 

população negra, sob as propostas do pan-africanismo, que se propõe contribuir para o 

atendimento das determinações da lei 10639/03.  

Palavras-chave: pan-africanismo, afroinscrições, memória, territorialidades. 
 



ABSTRACT 
  

Territories are fundamental to the understanding of the technical and scientific inscriptions of 

black populations in Brazilian society. In this work, the geographic space of the city of 

Petrópolis was studied taking as parameters its Afro-inscriptions, also the settlement and the 

development of the region made by Africans and Afro-descendants. The research is inserted in 

the field of Afrodescendence, using the concepts of Afro-Descendant Urban Space and the 

formation of Afro-Descendent Territorialities. As parameters, the study presents the proposals 

of Pan-Africanism and authors such as Raul Ruiz Asúa Altuna, Clóvis Moura, Guerreiro 

Ramos, Henrique Cunha Junior, and Milton Santos. The history of the city of Petrópolis 

presents two ideologies, the first being a city resulting from 1843s German immigration and the 

second is the fact that it is an imperial city. From both perspectives, the alleged lack of important 

black population in this story is implied and reaffirmed in other ways. I argue against such an 

ideology, reaffirming and investigating the existence of African settlers from the various 

sources that can lead to the meeting of Afro-inscriptions as a material and intangible cultural 

heritage in the history and culture of the region. I start from the idea that the constitution of a 

territory subordinate to the Parish of Nossa Senhora de Inhomirim in the colonial period was 

due to the navigation of the Piabanha river, which was an important geographical element in 

the dynamics of the region’s territory, and due to the influx of populations from the 

surroundings, not only because of the gold route, as the issue of the region’s economy is 

generally addressed. The base of the region’s settlement was through the navigation of the 

Piabanha river and through the farms that exploited the slave labor. From the territory occupied 

by Africans and people of African descent, the city was formed, which later installed some 

groups of German immigrants. In this population fusion, a strong presence of black and white 

populations from other than German origin was constituted. Finally, I discuss the consequences 

of Afro-inscriptions in Petrópolis on the education and culture dimensions. This thesis is an 

approach to the development and settlement of Petrópolis from the perspective of the black 

population, under the proposals of pan-Africanism, which aims to contribute to the fulfillment 

of the provisions of law 10639/03. 

Keywords: Pan-Africanism, Afro-inscriptions, Memory, Territorialities. 



RESUMEN 

 

Los territorios son fundamentales para comprender las inscripciones técnico-científicas de las 

poblaciones negras en la sociedad brasileña. En esta tesis se estudió el espacio geográfico de la 

ciudad de Petrópolis teniendo como parámetros las afroinscripciones, el poblamiento y el 

desarrollo de la región hecho por africanos y afrodescendientes. La investigación se inserta en 

el campo de la Afrodescendencia, utilizando los conceptos espacio urbano afrodescendiente y 

formación de territorialidades afrodescendientes, teniendo como parámetro las propuestas del 

panafricanismo y de autores como Raul Ruiz Asúa Altuna, Clóvis Moura y Guerreiro Ramos, 

Henrique Cunha Junior y Milton Santos. La historia de la ciudad de Petrópolis comporta dos 

ideologías, la primera en ser una ciudad resultante de la inmigración alemana de 1843 y la 

segunda en ser una ciudad imperial. En las dos perspectivas, está subentendida y reafirmada de 

otras maneras la soportable inexistencia de población negra importante en esta historia. 

Argumento en contra de las dichas ideologías, reafirmando e investigando la existencia de 

colonizadores africanos a partir de las diversas fuentes que pueden llevar al encuentro de las 

afroinscripciones, como patrimonio material e inmaterial en la historia y la cultura de la región. 

Parto de la idea de la constitución de un territorio subordinado a la Freguesia de Nuestra Señora 

de Inhomirim en el período colonial se dio debido a la navegación del río Piabanha que fue un 

elemento geográfico importante en la dinámica del territorio de la región y debido al aflujo de 

poblaciones de los alrededores, no sólo debido al camino del oro, como se suele abordar la 

cuestión de la economía de la región. La base del poblamiento de la región se dio por medio de 

la navegación del río Piabanha y de las haciendas que exploraban el trabajo esclavizado. En el 

territorio ocupado por africanos y afrodescendientes, se formó la ciudad que posteriormente 

instaló algunos grupos de alemanes y, en esta fusión poblacional, se constituyó la fuerte 

presencia de poblaciones negra e incluso blanca, de otro origen que no la alemana. Por ultimo 

discuto las consecuencias de las afroinscripciones en Petrópolis en las dimensiones de la 

educación y la cultura. Esta tesis es un enfoque del desarrollo y poblamiento de Petrópolis en 

la perspectiva de la población negra, bajo las propuestas del panafricano, que se propone 

contribuir a la atención de las determinaciones de la ley 10639/03. 

Palabras clave: panafricanismo, afroinscripciones, memoria, territorialidades. 
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1. ALGUMAS CIDADES NASCEM NEGRAS 

Muitas vezes, a história é feita, vivida e transformada em memória, sem nunca ter sido 

histórica. Assim, fora das vias ortodoxas dos acervos do que se chama de fundação da cidade 

de Petrópolis, dezesseis africanos e descendentes se estabeleceram em uma região dessa cidade, 

conhecida atualmente como Fazenda Inglesa. Nem sempre os registros escritos ou os da 

memória nos ofertam todos os dados que consideramos necessários para recontar um fato, falta 

que somente impera através das lentes do eurocentrismo e se revela como um modelo de 

registro tão lacônico quanto à plenitude desses e à tipificação dos registos de quem é o que não 

pudesse ser visto na posteridade. Tanto é que, com certo pesar, vejo-me impossibilitada de listar 

todos os nomes desses honrosos que nos conhecimentos cotidianos se fizeram novamente livres 

e fundaram um bairro. Tenho somente a notícia baseada nos relatos de Dona Teresa e Pai José 

sobre os colonos negros fundadores. Permito-me compreender o fato narrado por Hugo José 

Kling, que assina como Mont Fleur as publicações dos dias 13/05 e 14/05/1932, intituladas 

Quilombo da Vargem Grande, no jornal Tribuna de Petrópolis, por meio do olhar de quem vê 

pistas para se reconhecer no desconhecimento de uma empreitada, põe em prática o saber viver 

em terras tropicais e não é leigo para nelas se perder ou ao pó delas retornar sem antes ter lutado.  

Por volta de 1820, evadidos de uma fazenda dos arredores de Paty de Alferes, na cidade 

de Vassouras, e da Fazenda Pampulha, em Belo Horizonte, onze homens e cinco mulheres 

africanos ou afrodescendentes empreenderam uma longa caminhada, por muitos dias, no 

interior da mata virgem, em busca de terras férteis, fonte de água e segurança de um lugar de 

difícil acesso que pudesse impedir qualquer investida de captores. Nominado Vargem Grande, 

o lugar definido para o grupo se estabelecer foi na nascente do Rio da Cidade, onde foi fundada 

uma sociedade quilombola que culminou com duzentos moradores que se refizeram livres. 

Consta da reportagem que, para Dona Tereza chegar à Vargem Grande, foi preciso passar 

pelas terras da Fazenda do Padre Correia, a mais próspera comunidade agrícola e manufatureira 

do vale do rio Piabanha e situada na sesmaria de seu familiar mais expressivo politicamente, 

Manuel Antunes Goulão, que esteve entre os enviados da Coroa que dizimaram os índios 

coroados dos grupos étnicos puris e pataxós, que habitavam as terras nas margens dos rios 

Piabanha e Paraíba (NETTO, 2006). Esse parente ilustre esteve entre os que operaram o milagre 

da inteligência da pilhagem empreendedora da colônia portuguesa por meio do registro do 

caminho, que viria a ser chamado de Caminho Novo em um relatório enviado à Metrópole, em 

que foi pedido para conservar o trajeto até Minas Gerais feito e utilizado pelos índios da região 

(SCHAETTE, 1939). 
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Bernardo Soares de Proença, autor do relatório, nessa forma peculiar de propriedade 

intelectual, exemplificou um grave problema de compreensão do termo conservar. A carta à 

Coroa não diz que os portugueses foram os idealizadores nem os definidores do percurso, mas 

mostra que o caminho dos índios era o mais curto e seguro do que outro traçado e usado pelos 

portugueses. O discutível Caminho – não somente – do Ouro, que possibilitou o escoamento de 

mercadorias do interior do Brasil para a capital do Império, estava perto de terras muito amplas, 

como as da fazenda do Padre Correa, e próximo a outras que ainda seriam pilhadas.  

A apropriada escolha de buscar local seguro atravessando as terras da referida fazenda 

se deu devido à proximidade ao trajeto usado para escoamento de mercadorias do interior do 

Brasil ao Porto da Estrela. Então, a partir dali, eles poderiam definir um ponto que fosse seguro 

e montanhoso para que se constituíssem residência, estabelecessem policultura à moda africana 

e formassem uma sociedade livre. A meu ver, estar próximo às terras de uma fazenda, que 

oferecia hospedagem e alimentação aos tropeiros que transitavam pela via, era estratégico, pois 

podiam estabelecer contato com os demais colonos negros que integravam as tropas, como 

também oferecer integração ao grupo dos livres. 

Será? O exercício da dúvida pelo caminho mais tradicional das vias do brancocentrismo 

heroico europeu se quebra com o relato sobre a designação dada ao Major José Cândido Fragoso 

(Imperial Guarda de Honra do Imperador D. Pedro I), no pior sentido, para o ato de  “limpeza 

das serras dos malfeitores e dos escravos refugiados nos quilombos que se davam também aos 

assaltos às fazendas” (Comissão do Centenário de Petrópolis, volume VI, pág. 21). Esse registro 

de eugenia vincula a imagem dos colonos das sociedades quilombolas que se formavam na 

região, como muitos que foram feitos, tornando as vítimas de um regime pérfido em vilões.  Por 

isso, a necessidade de os colonos negros terem feito uma caminhada durante dias no interior da 

mata fechada para a garantia de toda segurança na instalação. No entanto, de alguma forma, as 

notícias se difundiam entre os que buscavam morar em comunidade sem as interferências das 

agruras do colonialismo. 

Inicialmente, eram feitos usos não autorizados de produtos das ricas fazendas da região 

para o sustento do grupo até que a produção do quilombo fosse suficiente para manter a 

comunidade. Afinal, eram vizinhos distantes da fazenda do Padre Correia, com farta plantação 

de frutas e produção de artefatos em ferro, principalmente ferraduras (Comissão do Centenário 

de Petrópolis, volume VI, pág.49), cujos trabalhadores escravizados eram tratados com 

“indulgência” e “constantemente ocupados” (Comissão do Centenário de Petrópolis, volume 

VI, pág.73). Embora nefasta, a indulgência de referido Padre pode ter facilitado a sobrevivência 



20 

 

do grupo até a consolidação de Vargem Grande. É uma memória singular, mas não única. Esse 

tipo de sociedade é uma marca da formação das cidades brasileiras e, durante o período do 

escravismo, existiu em todo território nacional.  Além da expertise de policultura em terras 

tropicais, os africanos trouxeram para o Brasil muitos outros ramos de trabalho, como pecuária 

e extrativismo mineral, transplantaram para cá o mérito da primeira indústria de preparo direto 

de ferro, nas forjas de Minas Gerais, implicando o povoamento nas áreas onde se deu. Há 

registros desde o século XVI como uma continuidade histórica, desenvolvimento urbano e a 

expansão geográfica (MOURA, 1989).  

Não era privilégio de Vargem Grande a organização interna para alimentar a 

comunidade. Após a consolidação da policultura, alguns produtos eram vendidos para o 

atendimento das necessidades da coletividade, organizando um tipo de economia comunitária 

que visava ao bem-estar do grupo.  A organização do espaço se assemelhava a outras aldeias 

indígenas que outrora habitaram a região, mas diante da semelhança estrutural estavam as 

particularidades (MOURA, 1989). Os membros da comunidade construíram casas cujos 

telhados foram cobertos pelas palmeiras de uricana. Essas apresentavam diversas divisões para 

separar os solteiros dos que tinham família e, distintamente entre si, seguiam uma própria 

organização familiar, religiosa e econômica. Novas casas foram construídas para abrigar os que 

aspiravam à liberdade. A comunidade cresceu, formou uma pequena cidade com muitos 

moradores, aproximadamente duzentos, e era protegida, estrategicamente, por uma cerca de ipê 

e braúna, que impedia que onças e outros animais pudessem oferecer risco.  Eram terras férteis 

e inacessíveis a quem desconhecia as informações que a natureza dá. 

 A divisão das funções era primordial para a sobrevivência da comunidade, pois o espaço 

poderia sofrer invasões periódicas. Assim, cada membro desempenhava uma função mantendo 

organizada a defesa da comunidade. Esses membros trabalhavam sim. Muito. Sempre dentro 

dos parâmetros da igualdade e da equidade de funções de acordo com a capacidade (MOURA, 

1989). Defesa e sustento eram as principais preocupações do quilombo, por isso muitas 

armadilhas e diversas covas tinham no fundo pontas e espetos de pau irí, alguns envenenados. 

Essas covas eram recobertas com ramos que simulavam a serapilheira de mato, pronta para 

ceder ao passo de um incauto que sobre ela passasse. A eficiência da armadilha era tamanha 

que os caçadores evitavam se aproximar com medo do que pudesse lhes suceder, medo que 

durou muitos anos após a extinção do escravismo. Na área da comunidade, eles fizeram uma 

pequena plantação. No entanto, era ineficiente para suprir todas as necessidades do grupo. Às 
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vezes, encontravam algum caçador destemido que lhes fazia uma camaradagem e trocava a caça 

abatida por armas e munições, itens que eram de extremo valor. 

 Dona Teresa e Pai José já eram moradores da Vargem Grande há muitos anos, antes 

mesmo da assinatura do decreto que extinguia, pelo menos teoricamente, a mão de obra 

escravizada no Brasil. Ainda que a liberdade reconquistada fosse usufruída há anos, as marcas 

da condição de escravizada ainda estavam presentes como cicatrizes na alma. Mont Fleur conta 

que Dona Teresa vertia lágrimas devido às lembranças de um senhor pérfido, que a separou do 

legítimo esposo por razões que ela não quis revelar, mas a mágoa dessa senhora é um dos 

milhares de provas cabais do senso de comunidade e de família das pessoas que estiveram na 

condição de escravizados. Dona Teresa nos deixou há muitos anos, faleceu num casebre no Alto 

Mosela (bairro vizinho à região da extinta Vargem Grande). Pai José já não se punha de pé 

devido à idade, mas se locomoveu, como pôde até o final dos seus dias. Dona Teresa, Pai José 

e os demais moradores de Vargem Grande, em 13 de maio de 1888, somente três meses depois, 

souberam do acontecimento, que pouco interferiu em suas vidas.  

Não foi dito na reportagem como Dona Teresa e Pai José saíram do quilombo ou como 

a comunidade foi desfeita. Temos os topônimos onde estão as Barragem Vargem 

Grande/Quilombo da Direita, Barragem Vargem Grande/Quilombo da Esquerda e Barragem 

Rio da Cidade1, fontes de captação de água bruta para Petrópolis, que corroboram os estudos 

de Manuel Querino sobre o colono preto, os conhecimentos para viver de terras tropicais e a 

destruição de terras quilombolas por serem provas contundentes de enfraquecimento do regime, 

além de disputa por terras férteis e água. Técnicas que são respaldadas pela escolha dos 

moradores de Vargem Grande que ali estiveram sem degradar a mata local, sem poluir as águas, 

deixando marcas evidentes que o desenvolvimento com técnicas africanas se distingue daquele 

implantado pelos colonizadores europeus que era movido a desmatamento, extermínio e 

poluição.  

As fotografias abaixo são da estrutura construída para captação d’água bruta e 

integração ao sistema de abastecimento da cidade. É possível verificar a preservação do local 

onde foi construída uma comunidade com 200 moradores como o do leito do Rio da Cidade, 

que se manteve intacto.  

 

 

 

 
1 file:///C:/Users/Renata/Downloads/CADERNO_PEDAGOGICO_DE_HGPT_6_ANO%20.pdf (Acesso em 

10/01/2017) 

about:blank
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Figura 1- Rio que ligava os quilombos da Direita e da Esquerda 

 

   

Fonte: Prefeitura Municipal de Petrópolis, Secretaria de Educação. 

De Magé, partia o caminho para o interior das gerais, caminhos que propiciaram as 

urbanizações quilombolas semelhantes à Vargem Grande por toda a Província. Estava fora de 

cogitação o poder da administração pública encontrar os quilombos como também conduzir as 

tropas do império na caçada de tais comunidades.  

O que a narrativa de cooptação pouco explora é a participação de homens negros nas 

forças armadas durante o Império, ainda que na condição de escravizados. O foco é a chamada 

dos ingleses para a integração das tropas, mas pouco se fala dos escravizados, muito menos das 

deserções e dos saques. As tropas brasileiras foram absolutamente ineficientes na perseguição 

aos quilombos no Rio de Janeiro, e os relatos descrevem os saques às fazendas e as fugas. 

Participar das forças armadas era uma forma de emancipação, mas também de boicotar as ações 

contra os quilombos. Foi atingida alguma eficiência na perseguição às comunidades negras após 

um homem cativo do defunto André de Souza ter sido ameaçado de morte e processado pelo 

Império, cuja pena também seria a morte (GOMES, 1997). Usaram da tortura como forma de 

compensação da incapacidade de lidar com terras tropicais e com a resistência africana e 

afrodescendente ao cativeiro. Constam dos registros do Arquivo Nacional2, que, em 1871, no 

segundo semestre, foram gastos 341$111rs para a extinção do quilombo Vargem Grande 

(GOMES, 2007). A autonomia de produção de alimentos e captação d’água justificaria ações 

de uma repartição da polícia da província do Rio de Janeiro em dispor de uma verba de “despesa 

secreta” para investigações policiais sigilosas, como diligências3 contra quilombos. 

 
2 AN, IJ 1, maço 457, 477 e 479, Ofícios de presidentes de província (RJ), 4º semestre de 1868, 2º semestre de 

1869 e 2º semestre de 1871. 
3 A necessidade desse conhecimento para a sobrevivência do poder da Coroa impulsionou movimentos de 

destruição dos quilombos, pois esse desenvolvimento urbano comprometia a imagem da Império dadas as 

dimensões que a urbanização negra. Eu suponho as razões para a destruição também pela implantação de uma 

sociedade africana que se mantinha a contrapelo do Império. Casos emblemáticos como: Quilombo do Ambrósio, 

na divisa de Ibiá com Campos Altos, ambos municípios de Minas Gerais, que chegou a ter mais de 15 mil 
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Não encontrei nos registros do Arquivo Histórico Nacional informações da localização 

do quilombo, como também não há na cidade informações sobre essa invasão custeada pelo 

império; sobretudo, não há registro de quilombo homônimo. O que há é a desconfiança e a 

busca de informações para que o discurso da inexistência de dados não seja reproduzido, 

porque produzido já foi por meio da fragmentação de dados que sempre existiram. 

Figura 2- Localização aproximada dos quilombos de Petrópolis (1938) 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Petrópolis: Diretoria de Obras, 19384  

 

O desconhecimento da lei não implica que Vargem Grande não tenha dado aulas de 

como civilizar e urbanizar o Brasil, ensinando boas maneiras, desenvolvimento urbano e 

organização social aos exploradores portugueses. Infelizmente, a sociedade foi dizimada. 

Houve demarcação das terras da região por ordem do governo para venda a prazo, encontraram 

ali as inscrições da presença e existência daquele núcleo em plena mata virgem. As marcas, que 

também são testemunhas de um processo de liberdade, estavam lá. Há relatos de pessoas que 

trabalharam no loteamento da área sobre a diferença entre a altura do mato crescido e a mata 

virgem como prova da intervenção humana: laranjeiras, pessegueiros, bananeiras, ramas de 

inhame, mandioca, vegetais nutrientes, louça, vidros, garrafas e sobras de ferramentas, pedaços 

de ferro e cobre. E as uricanas – as principais testemunhas, as que realmente viram de perto, 

 
habitantes e foi o maior e mais duradouro da história de Minas Gerais, dizimado em 1746; Quilombo do Campo 

Grande, entre São Paulo e Minas Gerais, com em média 10 mil habitantes, tinha 27 subdivisões, extinto em 1750; 

Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, Alagoas, abrigou cerda de 30 mil pessoas, o equivalente a 13% da 

população brasileira à época, ocupou uma faixa de 200 km (CARNEIRO, 2011).  
4 http://www.memoriasocial.pro.br/documentos/Disserta%C3%A7%C3%B5es/Diss388.pdf  (Acesso em 

10/01/2018) 

http://www.memoriasocial.pro.br/documentos/Dissertações/Diss388.pdf
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infelizmente, – mudas para recontarem os eventos de uma época, que de certa forma ainda não 

foram suficientemente difundidos para além das angústias e sobressaltos de quem viveu 

livremente atrás das grades da apreensão de ser capturado.  

Entre as memórias de Dona Teresa, está a do furto de uma vaca leiteira para salvar a 

vida de um bebê recém-vindo ao mundo cuja mãe tinha o seio estéril. Uma odisseia. Uma 

tragédia. Por alguns dias, deslocaram-se pelos caminhos - mata adentro - e, por causa da 

dificuldade de acesso, tiveram de carregar a vaca nas costas. Tanto esforço em vão. Empreitada 

que não impediu que a criança recebesse mais um gesto que materializava os valores africanos 

de que a vida vale todo esforço. Encontraram a mãe à beira da loucura, pois o filho jazia nos 

braços da paz. Ainda ali por perto existia um pequeno cemitério, evidenciado por um grande 

cruzeiro de braúna, que foi usado até 1908. Um objeto que dissipou qualquer ar de imaginação, 

do ímpeto de usar de todas as formas para voltar a ser livre. Um tronco de suplício aos que se 

rebelavam contra as condições a que eram expostos, instrumento de barbárie que nas mãos do 

Estado, representado pelos fazendeiros que usufruíam do sistema econômico sustentado pelo 

escravismo. Todo de ferro, mais de três centímetros de diâmetro, um sistema de fechadura ao 

centro, onde se introduzia uma enorme chave. A chave pode ter sofrido a justa ação do tempo 

ou a justa ação da perda da posse para a liberdade. Aposto em resgate épico de um amigo com 

o instrumento e tudo perfeitamente aceitável para quem carregara uma vaca leiteira e para quem 

fora vizinho da ferraria do Padre Correia. Talvez tenha sido a ação de um grupo numeroso que 

se aproximava, sorrateiramente, das áreas de fazenda; aliviando os que submetidos à tortura, 

não hesitando nem mesmo em carregá-lo até a comunidade, onde certamente maior era a 

segurança para abrir a fechadura.  

Testemunhas só as uricanas que são mudas. Há outras como o hábito de plantar a própria 

comida, por meio do cultivo de pequenas hortas, a busca de proteção e solução das rezadeiras 

e das benzedeiras que adentraram o cotidiano petropolitano subvertendo a fábula do imperador. 

Muito correlato às memorias de D. Teresa a publicação do jornal “Parahyba”5, sobre a relação 

entre africanos e alemães. Esses últimos habitavam o quarteirão Mosela, que fica próximo à 

área do Vargem Grande e, ocasionalmente, faziam escambo de produtos. Havia também uma 

certa política de cooperação, por exemplo a notícia6 de um homem negro que atirou em um 

oficial de justiça ter sido abrigado na casa do senhor Jacob Weitzel. 

 
5 Jornal que circulou na Colônia a partir do ano de 1857. 
6 Publicada em 14/02/1858. 
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Muitos anos e alguns quilômetros separam as histórias de D. Tereza da história do 

Quilombo da Tapera, localizado no Vale do Cuiabá, e do Quilombo Maria Comprida, localizado 

em Araras. Não posso afirmar que não se conheceram, mas atesto que essas comunidades 

organizadas apresentam a urbanização da região de Petrópolis. Quatorze famílias de 

trabalhadores escravizados viveram na antiga Fazenda Santo Antônio desde 1852 e formaram 

a Comunidade Quilombola da Tapera, localizada na Estrada da Tapera, entre os municípios de 

Petrópolis e Teresópolis. Eu mesma nunca tinha ouvido falar do Tapera. Sabia de comunidades 

rurais no Vale do Cuiabá, mas não de um quilombo. Em 2011, chuvas torrenciais levaram parte 

da comunidade em um desabamento de encostas. A notícia da tragédia lançou foco sobre a 

comunidade. Foi uma corrida de pesquisadores e curiosos para conhecerem um elemento 

singular em um lugar, que reverbera um suposto patrimônio alemão. Eu estava entre os 

pesquisadores ansiosos não somente pelo ineditismo do reconhecimento, mas também para 

saber um pouco mais a respeito do que foi publicado nos jornais da época em relação à 

vinculação do quilombo à pobreza. Pareciam ser apenas notícias sobre mais uma desgraça de 

uma comunidade pobre7. O detalhamento estava nas questões de posse e doação das terras às 

famílias que nelas residiram. As terras foram doadas por Agostinho Corrêa da Silva Goulão aos 

seus escravos libertos. Essa doação da área consta do testamento, que determina também o uso 

e o gozo vitalício aos antigos escravos e aos seus descendentes (TRIBUNA DE PETRÓPOLIS, 

20/02/2011). 

Antes da devastação das chuvas, a comunidade era organizada em casas de estuque, 

hortas, campinho de futebol, córrego, árvores. Era um refúgio. Felizmente, não houve vítimas. 

O grupo alugou um imóvel que foi adaptado para que, por meio de políticas públicas, possam 

voltar ao quilombo. Além das casas, a chuva levou boa parte da experiência acumulada por 

aquelas pessoas. É uma perda de um patrimônio material uma vez que pessoas que souberam 

do quilombo só poderão saber da formação antiga por fotos, e infelizmente não as vi. 

As notícias davam foco ao feito do fazendeiro e à doação de terras, que compreendo 

como um ato indenizatório às pessoas e às suas experiências acumuladas naquele território. 

Pouco foi noticiado sobre a singularidade daquele lugar, que aos poucos está sendo sufocado 

pela exploração imobiliária, nem da quebra do suposto paradigma de todos os quilombos serem 

iguais e formados da mesma maneira, porém não como foi noticiado, deram foco ao benfeitor. 

Às informações elencadas, faltou falar da técnica do estuque que a comunidade domina, do 

 
7 https://oglobo.globo.com/rio/bairros/familias-aguardam-casas-prometidas-ha-dois-anos-em-petropolis-7267621 

(Acesso em 12/10/2014) 

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/familias-aguardam-casas-prometidas-ha-dois-anos-em-petropolis-7267621


26 

 

catolicismo de preto, do manejo de ervas, da horticultura, da organização interna para 

funcionamento da comunidade e do próprio senso de comunidade formado pela experiência 

acumulada. 

Estive com Denise Barbosa e Adão Cassiano8 em 2012 para conhecer a comunidade e 

poder registrar aquela história. Todo grupo ainda estava no imóvel alugado. Tive a sensação de 

que, por terem recebido tantos pesquisadores, já previam o que eu queria saber. De pronto, 

apresentaram-me um plano para se organizarem politicamente e fazerem uso dessa visibilidade. 

Queriam levar pessoas para a comunidade e partilhar as suas vivências. A comunidade estava 

em processo de reconhecimento pela Fundação Palmeares. Agora, já é reconhecida. Em 2013, 

a comunidade voltou para a área reconstruída. Eu gostaria de ter sabido sobre as histórias dos 

mais antigos e de outras comunidades rurais na região. Infelizmente, não tive resultado. 

Eu percebi que havia naquelas pessoas uma preocupação desnecessária, pois já haviam 

sido acusados por indivíduos que lhes procuraram em busca de um elo perdido, do ideal de 

quilombo. Eu lamentei o sofismo dos acusadores, pois é mais um detalhe do apartamento da 

própria história e da história de Petrópolis. Não existe um padrão de quilombo. 

Próxima dali, existe a famosa pedra da Maria Comprida, que é um local e foi uma 

personagem histórica, ambos envoltos em fatos e lenda. O ponto de partida é a figura de uma 

mulher, provavelmente habitante de um extinto arraial localizado próximo a um pico de 1.926 

metros de altura, na região do rio da cidade, nos arredores do Caminho Novo, onde um Saci 

assombrava quem ousasse subir ao pico. O registro desse fato foi dado a Monte (em 1925) por 

um senhor que morava nas imediações. Não encontrei outros relatos, mas o fato de haver muitos 

afrodescendentes habitando uma região considerada suburbana e deslocando-se do Rio da 

Cidade para o Centro de Petrópolis tenha facilitado a disseminação e a integração dos relatos 

sobre o Saci e a mulher portuguesa (SILVEIRA FILHO, 2016).   

 Assim como a pedra, Maria Comprida gozava da altura e de se fazer um tipo raro e 

destemido. A segunda hipótese trata de uma mulher que viveu na parte mais próxima do centro 

histórico, na avenida XV de Novembro (atual Rua do Imperador), cujas redondezas eram a rua 

Souza Franco, os agregados prostíbulos e os casarões em ruínas da época de formação de 

povoação no período colonial. Na região, trabalhavam as prostitutas que atendiam clientes que 

vinham de trem do Rio de Janeiro e desembarcavam na Estação Leopoldina, próxima dali. 

Nesse ambiente, trabalhava Dinair Maria Sampaio, 19 anos, alta, portuguesa, branca; um 

destaque na função exercida por mulheres polacas e francesas nas capitais e no interior por ex-

 
8 Adão é casado com Denise e líder comunitário da comunidade quilombola. 
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escravizadas. A portuguesa, apelidada de Maria Comprida, foi notícia nos jornais da época e, 

segundo a publicação da Tribuna de Petrópolis, em 07/04/1902, foi tratada de forma afetiva 

pela imprensa, divergindo dos conceitos de moral e de “doença” como era abordada a 

prostituição, cujo exercício era reprimido pela polícia. A portuguesa era famosa e foi 

transformada em um caso de polícia desde seu acidente até o falecimento.  

Silveira Filho (2016) relatou em seu texto que Maria Comprida discutiu com uma 

crioula (termo que os africanos usavam para descendentes nascidos no Brasil), que 

supostamente era prostituta. Devido à confusão, um guarda lhe deu ordem de prisão. Então, 

Maria Comprida correu por dentro de uma linha férrea em direção ao bairro Floresta, e o guarda 

também. As longas pernas de Maria Comprida garantiram distância de vantagem e exerceram 

um diferencial, que depois daquele dia não seria mais o mesmo. O trem que vinha de Entre-

Rios (atual Três Rios) e Maria não cabiam no mesmo túnel, portanto, na disputa entre o trajeto 

a cumprir e a liberdade a alcançar, venceu o trajeto. A mulher que fugia fez sua última curva na 

vida, ao ser derrubada e arremessada ao chão pelo trem sem uma das pernas. O objetivo do 

guarda, que parecia ser o de garantir a ordem, transformou-se em salvar uma vida. Maria foi 

levada por ele e por outras testemunhas ao Hospital de Santa Tereza, onde faleceu devido a 

ferimentos graves, três dias depois (SILVEIRA FILHO, 2016).  

Maria Comprida é uma das referências desse processo de urbanismo. Mulher ou arraial, 

ambos estão no caminho para as Minas Gerais e simbolizam alguém que assombra. Podem ser 

hipóteses, mas, por via de regra, a mulher, segundo os jornais da época, existiu, e o senhor que 

atestou sobre o saci é descrito por quem colheu o depoimento como um “velho”. Eu tendo a 

crer nas informações dos moradores da região sobre um homem negro que contribuiu para a 

preservação da memória cultural da cidade, mas, não sei nem saberei por que motivos quem o 

ouviu não registrou o nome nem o descreveu. Por que eu o suponho negro? Pela forma de se 

referir ao homem e pelo descaso em não o registrar, além do fato dessa região ter uma 

concentração de população negra, cujo histórico está sendo apresentado.  

Assim prossigo intercalando o relato com a argumentação e os utilizo não como 

segurança dos estudos das estruturas textuais, talvez como ciência da incompletude da história 

oficial, mas certamente como estilo de escrita. Eu tenho um pensamento leigo, que me causa a 

sensação de a escrita da história ser feita do centro para o periférico, enquanto muitos fatos 

mostram o contrário. Outro ponto é a não alteridade do explorador tacanho que, ao não avistar 

um espécime da sua limitada definição de igual, age como se a área estivesse desocupada. 

Exemplo de tal crasso entendimento é o relato, no jornal “Parahyba”, do artista e paisagista, 
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Jean Baptiste Binot, que registrou a existência de área cultivada, estrutura agrária e formação 

de uma sociedade organizada e liberta, antes de 1838, em terras onde ainda não eram 

demarcados os limites territoriais de Petrópolis, hoje o Palácio de Cristal. Não afirmaram que 

era um quilombo, pois atestariam contra o poder do Império.  

Prefiro contar a história por um movimento contrário ao da minha sensação: da periferia 

para o centro. Assim, a urbanização das terras da Serra dos Órgãos começou a partir dos fundos 

da Baía de Guanabara9, no século XVI, em direção ao infortúnio dos índios tamoios e timbiras, 

que perderam vida, liberdade e propriedade intelectual pelo consagrado caminho de acesso a 

Minas Gerais. Esse caminho, atualmente, é pavimentado e fruto de conhecimento nativo por 

onde, inclusive, deu-se o desenvolvimento da Região Serrana. (Intro)missões serranas acima 

possibilitaram deserções de homens e mulheres, resultando no desenvolvimento do espaço 

urbano por meio dos quilombos. Em linhas gerais, as cidades do interior nasceram de 

assentamentos e pousos, avançam como arrabaldes, núcleos populacionais e distritos e 

terminam em vilas, fundadas ao longo dos caminhos, das estradas, nos pontos de cruzamento 

dos rios, nas subidas das serras e nos locais de entrepostos comerciais, constituindo parte da 

ocupação do território. O espaço geográfico se desenvolveu por meio de ações das populações 

anônimas nas inscrições produzidas e depois surgem as ocupações oficiais. Nesses territórios, 

ao longo de toda a história do Brasil, há a marcante concentração de populações negras, na qual 

a figura do africano é definida como colonizador (QUERINO, 1918).  

Definidas as concessões na chamada serra acima do Inhomirim ou serra dos índios 

coroados, como era conhecida primitivamente a região metropolitana, os processos de 

sesmarias eram submetidos à Vila Nossa Senhora da Piedade de Magé por subordinação 

territorial. Essa sesmaria onde, aos 26 de outubro de 1734, nesta freguesia da Piedade de 

Inhomirim, foi apresentado a Rev. Pe. Manoel Antonio um batizando, de licença ... e puz os 

santos óleos a Jacinta, mulatinha, na capela da Conceição das Pedras do Caminho das Minas, 

filha de Maria; escrava de Miguel Correia, foram padrinhos João Rodrigues, filho de Pedro 

Moreira e sua Mãe Ana Cabral e se fez em 21 do mês deste ano, todos moradores desta mesma 

no dito caminho. O Vigário João de Matos dos Santos [...]”10. É interessante perceber nos 

registros que a criança descrita como “mulatinha” tinha mãe, mas o pai branco não foi 

registrado; provavelmente poderia ter sido o registro de batismo de mais um deplorável estupro.  

 
 9 http://www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos/images/stories/conparnaso/Encarte_2_-_PM_PARNASO.pdf 

(Acesso em 20/06/2015) 
10 Trabalhos da Comissão do Centenário, Volume 5. P. M. P., Diretoria de Educação e Cultura, 1942. 

http://www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos/images/stories/conparnaso/Encarte_2_-_PM_PARNASO.pdf
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Toda região de serra acima estava subordinada à administração da Vila de Inhomirim, 

vila explorada desde 1677 (data de fundação) e dividida em fazendas com geração de riquezas 

para a Coroa. Tudo o que é atualmente chamado de Baixada Fluminense e Petrópolis parte de 

uma mesma Vila. A fundação de Petrópolis foi nada mais do que a divisão da Vila para criação 

de uma cidade, por meio do Decreto Imperial, nᵒ 155, de 1843. É preciso registrar que área já 

contava com o desenvolvimento por meio de técnicas e intelectualidade africana há 166 anos. 

Contava, inclusive com fazenda “Tamaraty”, no entorno da bacia do Piabanha, que reunia uma 

série de facilidades como captação d’água e, posteriormente, tornou-se um posto de 

desenvolvimento agrário e posto para tropeiros, havia ali o interesse de fazer do lugar um 

povoado11. Nos registros, não foi encontrado como os então classificados moradores da região, 

os europeus, chegaram ao local e se tornaram colonos; eles apenas disseram que “chegaram”. 

A porta do interior do Brasil era a Vila Nossa Senhora da Piedade de Magé12, região de portos 

como Estrela, Suruí e Piedade, pontos fundamentais para a mobilidade dos moradores, o fluxo 

de riquezas e o escoamento de produtos do interior do Brasil até a sede da Coroa. 

Como muitas cidades coloniais, Petrópolis foi caminho para os fluxos populacionais, 

que deram origem aos povoados da região, posteriormente aos quilombos e às migrações, 

formando os espaços regionais, as fazendas, as estradas, os pontos de parada, os portos de rios. 

Essas presenças apontam meus objetivos de estudo que, na perspectiva africana, são a instrução 

de como aproveitar o conhecimento passado na construção do presente e do futuro. Presenças 

de uma tradição que é parte da ancestralidade e dos princípios sociais das gerações passadas. 

Os períodos da Colônia e do Império têm esqueletos guardados no armário, que ainda 

precisam ser superados e investigados a contento, como a figura dos portugueses como 

colonizadores. A relação com os árabes como um segredo constrangedor para a imagem 

difundida dos desbravadores portugueses nos manuais escolares foi uma das temáticas à qual 

Manuel Querino se dedicou e que quis demonstrar. O êxito dos portugueses foi assegurado pela 

integração de missionários mulçumanos em muitos pontos do continente africano no século 

VII. Contato que rendeu conhecimentos indispensáveis ao modo de vigiar os rebanhos, cultivar 

 
11 Ao pé da Alcobacinha, seu maior patrimonio foi a Fábrica de Papel, que em 1908 foi vendida e tinha a chaminé 

mais alta do município. Hoje o local é explorado por confecções, e o bairro mantém um comércio extenso para 

atender os seus mais de dez mil habitantes. Pequenas indústrias também fazem parte da comunidade. O termo 

brasileiro Itamarati foi aplicado inicialmente ao rio, que tem as nascentes em elevado trecho da Serra da Estrela, 

conhecido pelo nome de Ventania – foi Antônio Machado quem nos ensinou. A primitiva fazenda, depois 

quarteirão, hoje bairro do Itamarati, está situada entre Quissamã, Caxambu, Saudade e Cascatinha. 
12 Elevado à categoria de vila com a denominação de Magé, por força do ato de 9 de junho de 1789, o seu território 

foi constituído com terras desmembradas do município de Santana de Macacu e da cidade do Rio de Janeiro, 

inclusive das ilhas do pequeno arquipélago de Paquetá. Era constituído de cinco distritos: Magé, Guapimirim, 

Suruí, Inhomirim e Guia de Pacopahiba. Instalado em 12 de junho de 1789. 
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os campos e ao modo de viver do africano nas florestas, nas planícies, nas matas e nas 

montanhas, satisfazendo, assim, as necessidades mais rudimentares da vida (QUERINO,1954). 

Algumas abordagens da Geografia Histórica, como a especialização envolvida nas 

rupturas, na comunidade do fluir e no existir temporal, teriam suas maneiras peculiares de 

atribuir sentidos ao passado, na mesma proporção que observa o espaço presente por meio de 

tentativas de retrospectivas temporais. (MARTINELLO, 2015). Por não se tratar de um estudo 

específico da área em questão, não houve aprofundamento das terminologias e metodologias 

para este estudo, ative-me somente aos modos operandi registrados na territorialidade que, a 

meu ver, são eficientes para pôr em xeque os “viram, vieram e venceram”, que saídos de uma 

zona temperada para se estabelecerem em um clima tropical, desbravar florestas e arrodear as 

terras sem o recurso de conhecedores dessas regiões esbraseadas e combatidas pelo 

impaludismo devastador. As narrativas sobre as expedições bandeirantes que apresentam um 

líder provavelmente conhecedor e empreendedor espelham-se em uma epopeia no melhor estilo 

grotesco em que é privilegiada somente uma forma de existir, desconsiderando as mútuas 

influências no tempo e no espaço. Em tempos de inexistência de GPS, além da bússola, eram 

preciosos os conhecimentos de quem já estava aparelhado para a empreitada que o esperava 

aqui, como bom caçador, marinheiro, criador, extrator do sal abundante em algumas regiões, 

minerador de ferro, pastor, agricultor, mercador de marfim. Ao tempo do tráfico, o já africano 

conhecia o trabalho da mineração, pois lá abundava o ouro, a prata, o chumbo e o ferro. 

(QUERINO,1954). 

Não sei bem se é a História que muda de opinião ou se é o uso que fazemos dela que 

prendeu profissões e conhecimentos fundamentais a uma época nas celas do campo do 

rudimentar. As falas de alguns professores afirmavam que os africanos trabalhavam nas 

lavouras, o que séculos depois parece algo bastante rudimentar, sem importância e sem nenhum 

vestígio de crime. Nenhum deles foi capaz de fazer qualquer menção à dimensão dessas 

atividades para aquele tempo ou apenas um comentário, que evidenciasse as incoerências das 

narrativas sobre o Brasil. Nenhum deles mostrou a produção da lavoura da cana-de-açúcar como 

um processo complexo, com divisão de trabalho, várias especialidades, trabalhos de 

conhecimentos especializados e diversos materiais. Assim, são criadores de diversos animais 

para a tração. São celeiros e ferreiros. Marceneiros e carpinteiros para as instalações em 

madeira. São oleiros para tijolos e potes em que o açúcar resfria. Lenhadores e produtores de 

carvão vegetal. Visto deste modo, reanima a nossa forma de pensar a contribuição africana para 

a colonização do Brasil. Nossa economia ainda é basicamente agrícola, e a agricultura foi a 
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atividade inicial e perene das riquezas do país, encabeçada pelo colono preto. Das ciências e 

modos de fazer desses homens e mulheres, tornamos essas terras produtoras de matérias-primas 

e, hoje, chamadas de commodities. 

 A forma como aquele passado era repassado demonstrava a fragilidade na historiografia 

tradicional. Assim, no campo dos estudos sobre afrodescendência, pesquisas sobre o continente 

africano e as populações africanas não ganharam notoriedade, pois prevalecia a predileção pelo 

tráfico e pelo escravismo. Sem as informações adequadas ou vertendo para uma ideologia que 

privilegia a tradição do racismo à brasileira, a abordagem de quaisquer temas relativos à 

afrodescendência tem como focos o cárcere e o massacre. Gostaria de ter ouvido que o colono 

preto foi o empreendedor fundamental ao projeto de um Brasil trabalhador, econômico e 

previdente, como o africano era, atributos que nem sempre entraram para a História como seus, 

e muitos de seus descendentes nem sempre os conservaram. Na cultura africana, todos os 

descendentes aprendiam uma profissão, porque não era admissível que filhos e netos não 

tivessem uma ocupação lícita. Não se admitia a prole sem ocupação lícita. Esse trabalhador e 

empreendedor negro que deu aos nossos costumes o cultivo à solidariedade, à obediência e ao 

respeito pela experiência dos mais velhos. Os valores africanos não tiveram notoriedade que 

dimensionasse a sua influência no que diz respeito à moral. Por onde os africanos estiveram, 

não destruíram o que encontraram; ao contrário, foram sustentáculos persistentes dos bons 

costumes (QUERINO, 1955). Nas vias das ciências das letras, o colono preto se inscreveu na 

história, nas ciências, na cultura do Brasil.  

Tanto os elementos e sinais de africanidades como a proporção dos africanismos 

apontam para inscrições, um ato de mostrar-se, fazer do modo que sou, como compreendo o 

mundo, dar a conhecer e apropriação do espaço. Para além da não notoriedade atribuída aos 

povos africanos forçosamente trazidos ao Brasil, houve uma desmoralização dos africanos ao 

deixá-los fora dos caminhos da instrução (QUERINO, 1955), ao permitir a mesma política de 

Estado aos seus descendentes herdeiros e ao relegá-los a essas ações, que foram ferramentas de 

civilização nas mãos do Estado e denominadas, atualmente, como barbárie: estupro, matança, 

roubo, exploração. Não pretendo me estender nas dimensões da tortura e dos tratos sub-

humanos aos quais crianças, mulheres e homens foram submetidos. Com base nos documentos 

que fundamentam este estudo, quero antes descrever a dimensão intelectual desses indivíduos 

a quem foi imposta a condição de escravizado. Insisto no termo escravizado para corrigir a 

criminalidade da lei de exploração de pessoas, que prendia os indivíduos a uma condição que 

deixou de existir na jurisdição, mas adentrou com força na realidade socialmente construída e 
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nos manuais escolares pela falta pesquisa e adoção de abordagens, que não se limitem a afirmar 

que aquelas pessoas exploradas eram somente escravizadas. O povo africano não nasceu 

escravizado. E, nas regiões conhecidas hoje como Etiópia e Libéria, as mazelas do escravismo 

nunca existiram.  

Esses países que se mantiveram a salvo da autorização do Papa Nicolau V, em 18 de 

junho de 1452, por meio da bula Dum Diversas13, dirigida a dom Afonso V, rei de Portugal, 

para escravizar os não cristãos, usando da Autoridade Apostólica para dar livre permissão de 

invadir, “capturar e subjugar os sarracenos e pagãos incrédulos e inimigos de Cristo, onde quer 

que estejam, (…) e reduzir suas pessoas à perpétua escravidão, e apropriar e converter em seu 

uso e proveito e de seus sucessores, os reis de Portugal” (PAPA NICOLAU V apud GELEDÉS, 

2018). Autorização reafirmada em 1455, bula também dirigida a Dom Afonso V a “Romanus 

Pontifex” que ratifica o consentimento da bula anterior. 

Guinéus e negros tomados pela força, outros legitimamente adquiridos 

foram trazidos ao reino, o que esperamos progrida até a conversão do 

povo ou ao menos de muitos mais. Por isso nós, tudo pensando com 

devida ponderação concedemos ao dito rei Afonso a plena e livre 

faculdade, entre outras, de invadir, conquistar, subjugar a quaisquer 

sarracenos e pagãos, inimigos de Cristo, suas terras e bens, a todos 

reduzir à servidão e tudo praticar em utilidade própria e dos seus aos 

mesmos D. Afonso e seus sucessores, e ao infante. Se alguém, indivíduo 

ou colectividade, infringir essas determinações, seja excomungado. 

(PAPA NICOLAU V apud GELEDÉS, 2018) 

 

Há algumas contestações que giram em torno da não participação da Igreja Católica na 

destruição do continente africano por meio do escravismo, da exploração e da perseguição. Não 

obstante, contesta-se, contudo não se pode negar, principalmente, porque não se tratava de 

influência, mas de poder político como chefe de Estado desde o século IV, assim como todos 

os papas desde então fazem esse uso. Era respaldo religioso e político, era dizer aos reis de 

Portugal e Espanha (poderes estendidos aos reis espanhóis em 8 de janeiro de 1554) que haveria 

completo livramento de responsabilidade no plano real e no plano espiritual. Havia uma benção 

de um representante do divino para o massacre, para a pilhagem, para o enriquecimento ilícito 

e para deturpar a história. 

O estudo atravessou as estarrecedoras memórias do escravismo, inclusive a suposta 

generalização das condições de escravizados como executores de ordens, para demonstrar o 

 
13 GELEDÉS - INSTITUTO DA MULHER NEGRA. 1452-55: quando Portugal e a Igreja Católica se 

uniram para reduzir [praticamente] todos os africanos à escravatura perpétua. Disponível em: 

<https://www.geledes.org.br/1452-55-quando-portugal-e-igreja-catolica-se-uniram-para-reduzir-praticamente-

todos-os-africanos-escravatura-perpetua/>. Acesso em: 6 fev. 2018. 
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número de profissões e atividades sociais, além de valores humanitários que contribuíram para 

a boa índole do povo brasileiro. Apostou em trazer dados novos à constituição de um território 

no período colonial, que se deu devido ao fluxo de populações dos arredores, não somente 

devido à estrada do ouro. A base do povoamento da região veio das fazendas que exploravam 

o trabalho escravizado. Do território ocupado por africanos e afrodescendentes, formou-se a 

cidade que, posteriormente, instalou alguns grupos de alemães. Nessa fusão populacional, 

constituiu-se a forte presença de populações negra e branca, de outra origem que não a alemã, 

e as consequências das afroinscrições negras de Petrópolis nas dimensões da educação e da 

cultura. 

Antes de prosseguir, quero detalhar o conceito de afroinscrições, conceito que elaborei 

a fim de nominalizar as marcas de contribuições de africanos e afrodescendentes de ordem 

intelectual, técnica, científica, religiosa, de intervenção urbana, de alteração da flora, de modos 

de produção em contextos embranquecidos. Ressalto que a realidade brasileira é permeada por 

consequências de políticas higienistas, mas há locais específicos onde as contribuições outrora 

citadas tendem a ser negadas devido a outros fluxos de populações, por exemplo, cidades que 

receberam colonos alemães, italianos etc. Deve ser observado que, nesses lugares de colônias 

de europeus, não houve contingente suficiente que desfizesse a incontestável presença 

populacional, técnica e intelectual africana e afrodescendente escravizada, livre e liberta 

durante 350 anos. Dessa forma, em contextos em que a presença e a contribuição imaterial dos 

africanos e afrodescendentes tendem a ser destorcidas e negadas, como é o caso de Petrópolis, 

as afroinscrições representam um conceito que reúne as marcas da contribuição negra enquanto 

dados de contestação da negação e da distorção. 

O conceito de afroinscrições especifica a abordagem de um outro conceito: bens de 

natureza imaterial14,  “práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios 

e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e 

nos lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas” 

 
14 Os bens culturais imateriais estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, ao modo de 

ser das pessoas. Desta forma podem ser considerados bens imateriais: conhecimentos enraizados no cotidiano das 

comunidades; manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; rituais e festas que marcam a vivência 

coletiva da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social; além de mercados, feiras, 

santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais. 
O patrimônio material é formado por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza: 

arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. Eles estão divididos em bens 

imóveis – núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais – e móveis – coleções 

arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e 

cinematográficos (IPHAN, 2018). Disponível em: http://www.brasil.gov.br/editoria/cultura/2009/10/conheca-as-

diferencas-entre-patrimonios-materiais-e-imateriais (Acesso: 25/06/2018) 

http://www.brasil.gov.br/editoria/cultura/2009/10/conheca-as-diferencas-entre-patrimonios-materiais-e-imateriais
http://www.brasil.gov.br/editoria/cultura/2009/10/conheca-as-diferencas-entre-patrimonios-materiais-e-imateriais
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descritos na Constituição  Federal de 1988, artigos 215 e 216. Na referida lei, são prescritas a 

inclusão e a preservação dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira a fim de 

propagar “um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito 

à diversidade cultural e à criatividade humana15” (IPHAN 2018). Assim, por meios dos estudos 

em  Afrodescendência e pelo conceito proposto sobre a participação negra em diversas áreas na 

realidade brasileira (fora das teorias eurocêntricas e brancocêntricas), busca-se especificar e 

pormenorizar o que foi generalizado ou plagiado constituindo um avanço para as populações 

negras e um reparo social para a própria sociedade brasileira, que passa a conhecer mais faces 

da própria história.  

Este estudo é um dos passos da minha trajetória de investigação sobre as afroinscrições 

em Petrópolis. Fruto de um longo caminho que percorri para discutir as questões das populações 

negras e agregar outras possibilidades ao campo da Educação, como por exemplo, pesquisas 

que fundamentem ações pedagógicas para o atendimento das determinações da Lei  10.639/03 

sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileiras e indígenas no âmbito de 

todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história 

brasileiras, além de a inclusão no calendário escolar do dia 20 de novembro, Dia Nacional da 

Consciência Negra16. O que será apresentado aqui emergiu da necessidade de redefinir o meu 

lugar em uma história, que foi forjada para omitir as populações negras. Redefinição que me 

ajudou a saber quem sou e a registrar conhecimentos que me habitam e me instigam. Desde que 

meus objetivos de pesquisa e de vida se sobrepuseram, tenho buscado subverter a memória de 

um espaço que se orgulha de ser formado por colonos, mas não contempla em sua história o 

colono preto (QUERINO, 1980; AQUINO, 2014). Memórias que foram contestadas e relidas 

na minha proposição de panorama atual sobre a cidade nas dimensões da cultura e da educação. 

As lembranças das vivências escolares ultrapassaram os muros da escola e estão 

espalhadas pela cidade, que é um sujeito bem como um cenário singular. É um palco para 

estudar a hábil, porém inapropriada e desumana, distorção do significado de trabalho na colônia 

e no Império. Especializado ou não, rural ou urbano, esse trabalho entrou para a história 

brasileira como sinônimo de trabalho escravizado, significando trabalho de negro e, uma vez 

assim definido, é compreendido com um trabalho desprovido de quaisquer técnicas e ciências. 

 
15  http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234 (Acesso em 20/05/2018). 
 
16 CAMARA DOS DEPUTADOS  – LEI Nº 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. Disponível em < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2003/lei-10639-9-janeiro-2003-493157-publicacaooriginal-1-pl.html> 

(Acesso: 25/06/2018). 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234
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Por mais tentador que seja, não foi meu objetivo ater-me à relação das populações negras com 

o trabalho, ainda que esteja ciente de que estudar a história dos meus ancestrais no Brasil, 

independentemente da delimitação de pesquisa, perpassa a história do trabalho dos africanos e 

afrodescendentes. Homens e mulheres altamente qualificados, que foram desfigurados pelo 

crime do escravismo – chamado-o pela história dos manuais escolares ou não de sistema 

socioeconômico apoiado em exploração de seres humanos, sem detalhamentos do racismo à 

brasileira.  

Por isso mesmo, à luz dos aspectos sociais e culturais da época em questão, considero 

desafiador abordar a categoria de trabalho especializado, inclusive e sobretudo, porque o 

trabalhador negro merece um estudo específico como os de ANTONIL (1711); QUERINO 

(1918; 1954). O argumento do trabalho foi um mecanismo utilizado para a omissão de pontos 

na história de Petrópolis, que fez das populações negras herdeiras de problemas estruturais do 

entorno das áreas afastadas do Centro Histórico, à margem do desenvolvimento econômico. A 

cidade é parte da culminância de um projeto de nação de relações racializadas, de demarcação 

de áreas, de brancura como valor, de um conjunto de atributos que garantiram a fama pretérita 

da cidade (AQUINO, 2010). O que eu gostaria de ter ouvido e sabido na escola sobre mim e 

minhas pertenças jamais teria sido dito na escola, pois as pesquisas nas quais estava 

fundamentado o material didático usado na minha formação seguem as linhas do eurocentrismo.  

Por meio da minha pesquisa, estou elaborando uma abordagem que a considero 

coerente, segundo minhas expectativas e conforme aquilo que conheço das culturas e histórias 

dos afrodescendentes desvinculadas da perspectiva brancocêntrica ocidental. E com o mesmo 

ponto de partida da Metodologia Afrodescendente de Pesquisa, cujos procedimentos visam à 

produção de conhecimento empírico para intervenções de caráter estrutural, implicando 

transformação social, cultural, econômica e política na realidade das populações 

afrodescendentes.  

É uma metodologia aplicável a estudos relacionados aos espaços urbanos, aos territórios 

e às suas implicações com as populações afrodescendentes das cidades e das regiões rurais e 

quilombolas brasileiras; além de ser adequada a pesquisadores de pensamento autônomo à 

produção eurocêntrica ocidental. É uma metodologia da história do lugar, de caráter 

interpretativo, que segue conceitos de Pan-africanismo, Negritude17, Afrodescendência, valores 

 
17 O primeiro movimento político tem como principais teóricos Henry S. Williams, Georges Padmore e W. E. B. 

Dubois, visa à ruptura com a política imperialista e à promoção da integridade e independência dos territórios 

africanos, por meio da superação de toda deturpação de um passado africano e da defesa de todos os direitos dos 

afrodescendentes e africanos em qualquer lugar do mundo, fazendo com que o combate ao colonialismo seja no 

coletivo e não isoladamente, pois os movimentos de resistência de um povo politicamente reforçavam a resistência 
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sociais africanos, ancestralidade, comunidade e observação sistemática. Interpretar os lugares 

requer entendê-los como resultado do acúmulo repetitivo da experiência humana, que resguarda 

a história, o território. Nos valores africanos, a ancestralidade é resguardada pela comunidade 

como respeito ao lugar, à experiência e à dimensão de espaço, às relações sociais, às inter-

relações complexas entre indivíduos e entre grupos. A etnia afrodescendente abrange processos 

históricos tanto no campo das ideias quanto no das práticas sociais de apropriação e 

compartilhamento dos bens sociais, materiais e imateriais. Então, os territórios existem na 

ancestralidade e na comunidade e transmitem ao pensamento filosófico percepções e culturas 

das pessoas relacionadas e representadas nesses espaços geográficos (CUNHA JR, 2008). 

A Metodologia Afrodescendente de Pesquisa determina os conceitos que norteiam a 

análise dos dados, mas não os de coleta. O pesquisador fica livre para conciliar estudos de 

pesquisadores brasileiros no campo da afrodescendência, do pan-africaniimo e da negritude e 

formular suas próprias teorias e sistematização dos dados coletados por processos distintos. As 

características dessa metodologia são análise dos dados por meio de conceitos fundamentais e 

de pesquisa empírica para sistematização reflexiva dos conhecimentos encontrados e 

produzidos.   

O pesquisador que se utiliza da Metodologia Afrodescendente de Pesquisa é quem já é 

envolvido ou tem vivência com o seu tema de pesquisa antes mesmo de enquadrá-lo em 

quaisquer níveis de trabalhos acadêmicos. O trabalho acadêmico é a etapa final de um processo 

de questionamento da “realidade posta” e das explicações das vertentes tradicionais que não se 

sustentaram na realidade vivida pelo pesquisador, na formação do território e no 

desenvolvimento urbano e populacional. Nessa perspectiva, somente o pesquisador que nasceu 

nessa realidade é capaz de definir os recortes de investigação para a subversão da realidade da 

vertente tradicional, pois tem a própria história como fundamento para o contraditório. 

Pesquisador e pesquisado não se separam da abordagem interpretativista, das metodologias de 

pesquisa da observação participante, da pesquisa participante, da pesquisa-ação e das 

abordagens sócio-históricas de pesquisa (CASTORIADIS, 1985), (THIOLLENT, 1981, 1985), 

(FREIRE, 1981), (BRANDÃO, 1982).   

 
do outro.  Dentro do mesmo propósito, o segundo movimento intelectual de Negritude é a negação da dependência 

cultural do colonizador, a afirmação de uma negação. Negritude transcende as particularidades étnicas e nacionais, 

é o entender ao assumir o patrimônio cultural e os valores negro-africanos. Tem como principais intelectuais Aimé 

Césaire, com Lé-opold Sedar Senghor, Léon Damas e outros, que criaram o termo negritude para sintetizar algumas 

das demandas dos afrodescendentes como a emancipação do colonialismo e a dissolução do conceito de não 

universal como a extensão de uma regional imposta pela força – mas uma civilização do universal, encontro de 

todas as outras, concretas e particulares (MUNANGA, 2016).   
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A Metodologia Afrodescendente de Pesquisa se adequa aos dados, e não o inverso. 

Dialético e materialista, isto é, aquilo que se estabelece como uma relação entre o historiador e 

o conhecimento da essência dos fenômenos históricos usa o método analógico para explicá-los. 

O lógico e o analógico se desenvolvem cada vez de forma mais independente, diferencial e 

mesmo antagônica. À medida que o ser humano, no processo de dominar a natureza por meio 

do trabalho, necessitava perpetuar, melhorar e desenvolver uma técnica ou dinamizar um 

processo de interação humana, recorria espontânea e empiricamente ao raciocínio. Quando 

queria explicar um fato sem conhecer a sua causa, caía nos trilhos do pensamento mágico. Na 

história, a causalidade leva inapelavelmente ao subjetivismo histórico e ao método analógico 

de raciocínio para explicar os fatos e os processos históricos (MOURA, 1990). Muitas pesquisas 

empíricas nas ciências humanas brasileiras ficaram subordinadas aos resultados das teorias 

preestabelecidas, por vezes, tentando explicar por analogia aquilo para que não há parâmetro. 

Adentrei-me pela lógica sem as muletas da analogia calculando riscos, inclusive os da inovação, 

para investigar as razões e me permitir conjugar a empiria com a elaboração de novas teorias. 

Neste processo, a pesquisa afrodescendente conta com os meus conhecimentos prévios de 

pesquisadora, com base nas minhas vivências sobre o tema. Assim, a partir dessas vivências, os 

trabalhos de coleta de dados da pesquisa existem mesmo antes da elaboração da referida 

pesquisa, pois uma parte deles é do meu acervo histórico, da minha família e das populações 

que vivem a realidade histórica no lugar onde desenvolvi meu trabalho de pesquisa. Parte do 

trabalho foi repertoriar essas vivências e estabelecer parâmetros de avaliação, enquanto a outra 

parte foi realizar coletas em arquivos, em fatos conhecidos pela população, em histórias orais, 

em hipóteses de cenários onde teriam se desenvolvido os fatos. Todo o processo de coleta 

requereu o questionamento dos fatos e das explicações que foram dadas por outros 

pesquisadores. Também formei um conjunto de outros materiais não clássicos na pesquisa. 

Enfim, o universo da coleta de material, como dados da pesquisa, foi amplo, por vezes difuso, 

mas apresentou resultados consistentes. Usei da pesquisa histórico-documental a fim de 

proceder um processo de investigação da realidade social, de caráter crítico dos fatos e do 

contexto. A pesquisa histórico-documental possibilitou a compreensão dos fatos por meio da 

junção dos dados com o posicionamento epistemológico do pesquisador e da abordagem 

qualitativa das informações presentes nos documentos (BRAVO, 1991), como modos de fazer 

posicionamentos políticos, políticas públicas, intervenções sociais. A pesquisa histórico-

documental pode ser caracterizada como um processo investigativo por meio das quatro 

dimensões propostas por Gomes (2007) a epistemológica, avaliação se uma pesquisa é ou não 
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científica; a teórica, consideração, conceitos e princípios que norteiam o trabalho interpretativo; 

a morfológica, sistematização do objeto de investigação; e a técnica, coleta de dados e diálogo 

entre estes e a teoria que os suscitou. 

Supondo que as experiências e os pensamentos podem ser organizados, o que fiz, neste 

texto, foi demarcar a pesquisa empírica, e não a teoria. Embora tenha selecionado autores que 

trilhassem comigo as vias deste texto, minha principal intenção em trazê-los foi ampliar suas 

propostas por meio das minhas. Por meio da empiria, adentrei-me na arena da cognição e da 

recognição do meu tema de pesquisa com os diferenciais de eu conhecer o pensamento de base 

africana e de estar aberta às categorias utilizadas na pesquisa. De maneira mais ampla, a cidade 

de Petrópolis que me constitui, só eu posso contá-la e sistematizá-la metodologicamente. 

No levantamento inicial de informações sobre a população petropolitana, pesquisei 

alguns documentos que tinham como fio comum a presença negra em um território onde se 

pretendia ser branco e se orgulhava de um capital simbólico europeu e imperial. Os registros 

apontam tendências racistas que se cristalizaram como visões da realidade e segmentaram toda 

a cultura ancestral, naturalizando o não questionamento de algumas contradições sobre a 

formação da população petropolitana. O fato é que os problemas pelos quais as populações 

negras passam foram fundados em um passado forjado. E o passo primordial para a solução de 

tais problemas é o entendimento de que não é um ingrato privilégio delas, mas de todos da 

sociedade brasileira, logo os problemas raciais não são problemas exclusivos dos negros 

(RAMOS, 1995). 

Creio que os documentos são atores importantes para a constituição deste trabalho. 

Esses documentos foram escritos por quem comungava por uma ideologia de exploração de 

poder e, ao segmentarem uma realidade para perdurar o passado, eternizaram também tudo o 

que foi negado. Coube a mim interpretar fatos sem ocupar o curioso lugar de “descrédito”, pois 

não fomos nós, os explorados, que os inventamos e os registramos. Interpretei, porque são 

registros subjetivos, teoria (porque a teoria também é subjetiva), e estabeleci um caminho 

dialógico e materialista com os conhecimentos que constam deles. Estou confortável em ter 

reescrito uma realidade cujos problemas conheço a causa. Não é a precariedade de analogias 

comparando problemas de causas diferentes como pensamento mágico (MOURA, 1990). Erro 

tentador no qual também caí. Expliquei questões do racismo no Brasil, comparando com os 

pensamentos de autores que desconhecem as questões do Brasil, pelo canto mágico da analogia 

que resulta em quase alienação (AQUINO, 2010). 
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Coube a mim recorrer à lógica e à causa dos fatos. Busquei utilizar minha experiência 

de vida no campo pesquisado como elemento principal no processo de construção do 

conhecimento. Optei também por me distanciar da suposta neutralidade científica que propõe a 

existência e o distanciamento entre sujeito e objeto da pesquisa. Meu discurso é resultado de 

observação, fruto de interesses pessoais e políticos absolutamente relacionados com as minhas 

vivências e os meus valores de base africana. Produzi conhecimentos por meio da intervenção 

naquilo que me foi dado como realidade sobre a história de Petrópolis.  

Os dados coletados são frutos do meu questionamento sobre as populações negras na 

cidade. É uma seleção de informações, portanto uma visão que não contempla o todo, por isso 

mesmo muito eficaz em subverter outra visão também parcializada, como a história de negação 

das populações negras em Petrópolis. Meu estudo abrangeu um universo, no qual eu já estava 

imersa, e abordou o que posso ver e compreender. Delimitação que me fez entender que a 

amplitude do contexto não pode ser alcançada, apesar da vivência. No entanto, o que vivi e vi 

me tornou apta a tratar da história e do patrimônio material e imaterial de Petrópolis de forma 

particular.  

As histórias dos lugares estão interligadas às histórias das populações locais. As cidades 

começam pelas periferias. O que chamamos de áreas desenvolvidas e planejadas nos espaços 

urbanos são resultados do planejamento e, muitas vezes, do enriquecimento de alguns por meio 

da exploração de lugares periféricos. Durante muito tempo pensei que Petrópolis começava no 

centro histórico como e onde tudo é organizado para que assim pareça, mas não, a cidade 

começou em regiões de fazenda, hoje periféricas. Há elos negados entre as populações locais e 

a natureza histórico-sociológica dos lugares que são mais fortes do que quaisquer discursos da 

falta de registros e de documentos, como ocorre no Brasil em relação às populações negras. 

Vejo-me fazendo mais uma vez a militância não institucionalizada (SILVA, 2010), um 

protagonismo de quem vê, em uma lacuna epistemológica, política e artística, a oportunidade 

de fazer algo que considere necessário e efetivo às minhas comunidade e ancestralidade. Aposto 

em desfazer os pretos e pretas que nunca fomos; a meu ver, essa é uma necessidade anterior à 

definição dos pretos e pretas que somos. Parti dos documentos históricos para demonstrar que 

os pretos e pretas petropolitanos nunca fomos inexistentes. A própria Petrópolis dos documentos 

oficiais nas dimensões da história, da memória e da territorialidade me ajudou a encontrar as 

perguntas para as respostas já tão conhecidas sobre africanos e afrodescendentes. Uma das teses 

é que as respostas que temos foram dadas a perguntas erradas. Trouxe para a seara acadêmica 
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aquilo que por muitos anos pensei: nossos processos históricos são frutos da interação entre 

determinações estruturais, escolhas políticas e históricas. 

Os conhecimentos ocidentais da África, muitas vezes, são plenas concepções fatalistas 

e voluntaristas. Na contramão de tal forma de fazer saber e de conhecer, a Metodologia 

Afrodescendente de Pesquisa pressupõe que as questões estruturais e opções históricas 

funcionam como ferramentas de produção de conhecimentos sem generalizações (REIS, 1998). 

A história das populações negras produzida por meio do pensamento ocidental foi apresentada 

como pernosticamente intocável, inquestionável e impiamente segregadora. Não me 

interessaram fatos isolados e entrincheirados em uma linha cronológica para serem narrados. 

Interessaram-me os fatos e as personagens que são ou dão sentido à história, pois isso é 

sua função epistemológica e tem o poder de humanizar ou desumanizar o indivíduo, uma vez 

que o ser humano é um sujeito histórico e geográfico, tem conhecimentos da dinâmica dos fatos 

e só pode ser compreendido diacronicamente. Não coube a meu trabalho registrar, explicar e 

narrar os fatos. Coube a mim apontar para o passado e ver o presente como reflexo dele. Além 

disso, observar que tais reflexos e questionamentos podem apontar direcionamentos para o 

futuro (MOURA,1990). O que me interessa em Petrópolis é a sua conexão com os grupos e a 

sua interligação com os grupos sociais que formam a dinâmica histórica, pois ela é uma 

ferramenta de conhecimento integrada a essa dinâmica e merece ser tratada por eixos temáticos. 

Assim, como abordagem intelectual da Negritude, adotei algumas posturas intelectuais, 

que também são posturas políticas, por isso não ocupei um posto de historiadora, mas tomei 

alguns cuidados comuns aos historiadores, que entendem que as constatações dos contrassensos 

devem ser interpretadas nas suas dinâmicas (MOURA, 1990). Seria o caso de se pensar na 

possibilidade de subverter a máxima: “contra fatos não há argumentos”? Talvez pudesse ser 

algo como “dos fatos originam-se os argumentos” para desfazer a imprudência da pesquisa se 

concentrar somente sobre os mesmos fatos. Direcionar-se para fatos cria a tese da 

involuntariedade das ações (MOURA, 1990). Sim, há a trincheira dos fatos no tempo, mas ao 

contrário do que me foi ensinado, o voluntarismo e a arbitrariedade não são bons agentes 

explicadores de questões sociais, pois a reduzem a perfeição de encadeamento das ações 

humanas a uma narrativa mágica. Há quem chame isso de produção científica ainda que eu 

desconsidere os elementos de alienação que não abranjam a ação dos homens no passado e no 

presente. 

Regras, periodização. A história para ajudar a explicar as outras ciências, ir e vir entre o 

presente e o passado. Gostaria de atingir aos seus olhos, leitor, ofertar-lhe uma perspectiva 
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compreensivista carregada das minhas ideologias (por eu não ser uma devota da famigerada 

neutralidade científica), não como um aglomerado erudito, especulativamente com base em 

fatos, mas com ideologias vertendo resultados dos conhecimentos produzidos na relação com 

o mundo que me faz estranhá-lo mesmo que esse me seja tão familiar. Explicá-lo e questioná-

lo são as dinâmicas inerentes do universo onde estamos inseridos e isso não existe sem 

ideologias. 

Saltou-me aos olhos que as menções à população negra, no Brasil e em Petrópolis, não 

foram diferentes, fatos enumerados, isolados, sem causa; portanto, sem processus. A 

incoerência apresentada de forma tão convincente, quase coerente, que desvinculou a conexão 

entre os fatos e o passado. Desta forma, o fato histórico passa a ter menor valor que lhe é 

conferido; uma vez hierarquizados, valores, culturas, práticas e conhecimentos movem as 

engrenagens do processo, mas sem constituir um processo. Seria bastante incauto pensar que 

os valores são atribuídos aos fatos, objetos, fenômenos de fora para dentro. Seria muito 

generalista; e generalizar mais inviabiliza do que explica. A lógica da valoração acontece de 

dentro para fora. Qualquer fenômeno, objeto, situação ou fatos possuem atributos específicos, 

pela lógica, a valoração só deveria ocorrer após conhecer tais propriedades e atributos. Valores 

são representações que se colocam entre a realidade objetiva e o nível de conhecimento que um 

grupo social possui de si mesmo (MOURA, 1990). 

Valores e representações não são fixos. Em suma, indicam apenas determinado grau de 

conhecimento atingido. Tornaram tão inflexível uma relação entre significante e significado que 

produziram um contrassenso ainda a ser amplamente escrito. Enquadro-me nas camadas 

interessadas em aprofundar o conhecimento da realidade ainda que, em muitos sentidos, 

choque-me com os que ocupam o cume da pirâmide social ou se entendem como Adão 

epistemológico de algumas temáticas. Tão reacionária quanto uma metáfora de Adão 

epistemológico é o desejo de estagnar ou de tornar estático alguns valores sobre as populações 

negras. Os fatos entrincheirados na linha do tempo não são história, são alienação histórica. O 

que o pensamento brancocêntrico brasileiro faz ao lacrar os períodos do escravismo na Colônia 

e no Império com o selo do racismo é desvinculação entre a realidade e o pensamento. 

Já me posicionei sobre a parcialidade das interpretações dos fatos e a gama de 

argumentos que deles oriunda. Nossa historiografia é uma amálgama de contradições e 

dilaceramentos, que pretendiam racionalizar e justificar modos de produção por meio da 

exploração humana. A historiografia brasileira prestou-se ao vergonhoso papel de suporte 

ideológico a toda exclusão promovida e impetrada pelo escravismo. Muitos autores receberam 
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financiamento das estruturas do poder para registrarem as populações negras e o escravismo, 

principalmente a forja de ligação entre as duas categorias, nas produções literárias, artísticas e 

políticas. Explicaram o inexplicável, cooptando quem fosse criativo e efetivo o suficiente, como 

Francisco Adolfo de Varnhagen, João Francisco Lisboa, Joaquim Caetano Silva, Ramiz Galvão, 

José Higino, Oliveira Lima, Norival de Freiras, Gonçalves Dias e muitos outros, que foram 

patrocinados pelo governo imperial, por verbas particulares do próprio D. Pedro II, via Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (MOURA, 1990). Cabem muitas e muitas ressalvas à imagem 

de D. Pedro II, como financiador da cultura, pois o que o imperador financiava era a perpetuação 

das benesses de somente uma parte da população, como integrantes do Império, por meio da 

morte de pessoas exploradas. Benesse e generosidade parcial que entraram para a escrita da 

história como geral. Sinto-me à vontade para afirmar que o financiamento é para fazer-nos crer 

que o escravismo foi uma necessidade econômica sem alternativas de outros modos de 

produção.  

A minha inovação está em dar continuidade a um movimento antigo, bastante antigo, 

que teve como expoentes Antônio Pereira Rebouças, André Rebouças e Luiz Gama. Ainda que 

a organização política, jurídica, religiosa e cultural siga a ideologia racista e excludente do 

Império, os que conheciam e podiam registrar a realidade do processo estavam lá para atestar o 

contrário. As diferentes ocupações, postos e funções, independentemente do regime político, 

sempre foram conquistas das populações negras, incluindo sempre nesse discurso de ocultação 

que confere às conquistas os ares de novidade, ainda que os ventos sejam de exclusão. Há de 

se explicar que são apresentações de fatos deslocados no tempo. Não que as conquistas percam 

o valor. É um convite ao exercício interessante de pensar a conquista como fator de um processo 

de resistência e não como uma fábula de resiliência. 

Há quem contradiga, mas é notória a necessidade de justificar o sistema escravista, por 

parte de diversas vertentes cooptada pela historiografia brasileira. O recrudescimento da 

violência e a produção por meio da exploração de seres humanos foi a tese de muitos 

historiadores ou intelectuais, que estavam subordinados economicamente, vendiam a violência 

e a desumanidade maquiadas de produção intelectual e entregava à sociedade os interesses e os 

valores dos grupos dominantes, do Império e dos senhores de escravizados. A produção 

intelectual, política e cultural era cooptada pela estrutura de poder do sistema escravista e do 

governo imperial (MOURA, 1990). 

Falar das organizações, como os institutos históricos, cujos pesquisadores eram aliados 

e aliciados pelo Imperador, assim como Petrópolis, apenas a 60 quilômetros da capital, Rio de 
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Janeiro, tem o Instituto Histórico de Petrópolis, IHP, fundado em 1938. Período ainda em que 

as brasas quase apagadas da República Velha ainda aqueciam nacionalismos, demarcações de 

espaços das elites brasileiras e a estruturação da fábula de que o trabalho europeu construiu o 

Brasil. Não há causalidade no contexto em que o IHP foi fundado, não há casualidade histórica, 

há opções políticas da longa duração, como as dos períodos da Colônia e do Império, que ainda 

repercutem em nosso arremedo de República onde são guardadas as supostas memórias da 

cidade18.  

Diante deste e de tantos outros dados, permiti-me questionar e subverter a história e a 

memória o que me foi ensinado sobre Petrópolis. Há uma epistemologia própria dos grupos que 

povoaram o lugar e do próprio lugar que atuam como ferramentas importantes até então 

preteridas. Elegi o caminho da revisão e da incorporação dos grupos envolvidos e do lugar onde 

fatos ocorreram como contribuições dos diferentes saberes que circulavam pela sociedade. Não 

sei bem se a linha demasiadamente tênue entre história e memória mais quebra ou mantém as 

coleções. Há um lugar teórico ocupado pela história, que garante que toda essa produção 

passada sobre o escravismo ganhe porte de ciência e de imparcialidade. 

Eu quero para mim a função de, mais uma vez, incorrer na articulação entre o vivido e 

o ensinado. Acredito que tenha encontrado tema para uns 20 anos de pesquisa, mas, para essa 

tese, preciso ser um pouco mais breve. Limitei-me a reler os documentos históricos e 

reorganizar os vínculos da minha experiência aos dados dos documentos históricos e aos 

narrados sobre a cidade.  Não se trata da destruição do passado, mas da perversão de uma 

memória de argumentos frágeis. Essa memória se fez em documentos e gerou a sensação de 

presente contínuo incapaz de perceber e questionar a fragilidade dos argumentos que a 

originaram. Tais argumentos vagaram entre a memória e a história, porque apresentam uma 

metodologia questionável e frágil a serviço do plano do Imperador, além de dogmáticos, pois 

aliviam a imbricação do estado; já sabemos que dogmas não se vinculam à ciência, assim como 

poder político nunca deveria ter estado vinculado à ciência. 

Todas as vezes em que ouço as referências ou leio sobre Petrópolis, percebo uma carga 

simbólica própria das cidades que receberam os imigrantes desejados. Esse simbolismo típico 

da autossuficiência da narrativa dos vencedores foi aprendido nos manuais escolares. Há a 

história que está nos monumentos, nas ruas, mas também há uma máscara da memória, que, 

por ter sido tão repetida, atinge o patamar de história. Essa máscara sela os documentos e omite 

 
18 Registro aqui que o trabalho de pesquisa do referido instituto é excelente. No entanto, falta ampliar o escopo 

de pesquisa, articulando outras populações ao processo de formação da cidade. 
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os dados para dar vez a apenas uma abordagem. Duas perguntas que me faço há muitos anos 

são: onde estavam as marcas da presença alemã em Petrópolis, além dos registros e das 

condições para que se estabelecessem? Onde a história de apagamento escondeu as técnicas e 

as ciências das populações africanas? 

As prescrições e proscrições dos regimes colonial e imperial foram decisivas na 

marcação dos regimes de exploração e na consolidação de uma memória, que fez do fato, do 

documento, do concreto um símbolo a serviço de um grupo e, com portes de história, 

permaneceu deitada esplendidamente no argumento da existência de poucos ou nenhum registro 

sobre os africanos no Brasil. Há quem remeta esse argumento à emblemática queima de uma 

parte dos documentos e dos registros de africanos, que foram forçosamente aportados no Rio 

de Janeiro, como uma prova incontestável da inexistência de referidos documentos. Pois sim, 

se era mesmo a intenção do digníssimo apagar essa marca da história do Brasil, devo avisar aos 

adeptos dessa tese que: o Rio de Janeiro não foi o primeiro nem o único ponto de entrada de 

africanos, por conseguinte não é o único ponto de registro dessas populações. Então, tais 

documentos interferem em saber o local de cativeiro de muitos indivíduos, mas não nos 

impediram de determinar as etnias dos africanos que permaneceram na região, pois esses 

trouxeram seus patrimônios imemoriais e implantaram no Brasil as práticas das regiões do 

continente africano. O mais intrigante de tudo é tentar descobrir como se apaga um fato na 

história. Ao dizer que não seria possível identificar quem foi escravizado, liberto ou livre (teoria 

bastante romântica e condizente com o momento das teorias nacionalistas) ou ao tentar impedir 

que planos de integração das populações negras propostos por muitos abolicionistas fossem 

impostos à sociedade (o teor desses planos precisa ainda ser mais estudado) por parecerem 

desnecessários? Afinal, como definir quem foi escravizado se os documentos foram 

queimados? A imagem da queima dos documentos com as técnicas e as ciências está escondida 

sobre o argumento de inexistência, que está na história e forma esse quebra-cabeça ingrato, 

inacabado e, por vezes, tão aflitivo que arrefece a resposta por ser também dúvida, análise do 

discurso e parcialidade. 

Estive na escola tendo aulas de história ou de memória? Não sei. Talvez nunca saiba. 

Quem sabe de memória. Por mais competentes que fossem, eu tinha a estranha sensação de que 

quase todos os professores comungavam da ideia de que tudo o que eu poderia saber sobre mim 

estava naqueles livros. Exceto um: Beto19.  

 
19 “O dever de memória faz de cada um o historiador de si mesmo.” MENESES, Ulpiano B.de. apud ORIÁ, R. 

Memória e ensino de História. In BITTENCOURT, C. O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto,1997. 

p. 129. 
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Fui aprender história na indigesta visita ao Museu Imperial. Indigesta, porque a 

informação ali presente estava organizada para fazer nexos, que se relacionam com a 

perpetuação de um passado necessário, embora o passado ali exposto tendesse para uma única 

direção. Foi o mal-estar de me encontrar ali que me fez perceber naquela organização um 

impedimento de conhecer outros passados e a perversão desses. O que muitas vezes eu vi foi a 

informação desvinculada do processo, dando a sensação de que o tempo atingia de mesma 

forma todos dos grupos sociais e étnicos daquele tempo, mas não. Eu, como afrodescendente, 

senti a necessidade de conhecer por outras formas e por outros discursos a ciência e a história 

que me compõem, sem prescrições nem proscrições, pois a possibilidade de fazer outros nexos 

com a informação é a garantia de proceder a perversão do que está estabelecido. 

Este trabalho não é uma discussão sobre raça, pois a ciência já provou que a única raça, 

que existe, é a humana. Então, não há porque contrapô-la ao conceito de classes. A meu ver, a 

discussão é desnecessária, uma vez que inúmeras são as provas de que a questão não é de fundo 

social ou de fundo racial, é de racismo mesmo que não exista subdivisão de raças. Negar aquilo 

que o trabalho é, de alguma forma, significa delimitar e apresentar minha pesquisa como 

trabalho de caráter interpretativo no campo da afrodescendência, pautada na Metodologia 

Afrodescendente de Pesquisa. 

Interessa-me escrever uma pesquisa que englobe todos os atores, os ambientes e os 

conhecimentos por eles constituídos, além de, por meio dessas categorias, explicar questões 

sobre a povoação da cidade e desconstruir a imagem europeizada. A Metodologia 

Afrodescendente de Pesquisa é o caminho que elegi para subverter a história de Petrópolis, 

utilizando-me de inspirações histórico-sociológicas para compreender, reescrever e conectar 

conhecimentos da realidade que me dispus estudar e, a meu ver, somente pode trazer alguma 

inovação, se acrescer à sistematização científica o olhar e o conhecer de quem é fruto do 

contexto. A diversidade de fontes de pesquisa facilitou a elaboração da análise da múltipla 

complexidade e possibilitou o apoderamento das ideias como práticas sociais de apropriação 

dos bens sociais, materiais e imateriais. 

Os conhecimentos de base africana foram fundamentais para que eu entendesse que 

algo, no mínimo, incoerente sobre o desenvolvimento populacional me fora contado. Acho que 

me fiz doutora no dia que um professor de história me pediu licença para tocar no assunto sobre 

escravismo no Brasil, fitou-me nos olhos e disse: “se você acreditar que negro é isso que está 

no livro, vai parar atrás de um balcão na Rua Tereza (à época, o maior polo de empregos na 
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cidade)”. Sem muitos aprofundamentos sobre trabalho digno, a fala de um professor e amigo 

me alertou sobre os sinais que já percebia e me perseguiam sobre as (im)possibilidades à 

população negra. Tenho, neste espaço, norteada por conceitos de base africana, como 

comunidade e ancestralidade, a possibilidade de nominalizar o que já existe no mundo, mas 

talvez não tenha nomes e donos corretos. 

A ancestralidade define os parâmetros para a construção histórica de um lugar, é fonte 

de conteúdo e explica a construção e a constituição do espaço geográfico. É um conceito que 

se aplica à necessidade de definir o caráter histórico da observação sobre o espaço socialmente 

construído, colocando-nos diante de um fazer da construção do Lugar do Território, dado pelo 

acúmulo repetitivo da experiência humana. A definição dos parâmetros por meio da 

ancestralidade se dá via noção de comunidade, respeito e agregamento das fontes históricas na 

construção das relações sociais nas comunidades africanas (CUNHA JUNIOR, 2006). Ambos 

conceitos implicam sobrepujar as armadilhas do esquecimento e da negação dos africanos e 

afrodescendentes nas fontes de conhecimentos técnicos e teóricos, além de presença ativa na 

história e na realidade universal dos seres humanos. Armadilhas que foram bastante eficazes 

em eleger como elos a cor da pele, o trabalho e a migração forçados, restringindo a origem da 

humanidade à dignidade roubada pelo escravismo. E sua História não poderia se desvincular 

das proposições da historiografia brancocêntrica e europeizada, tendo como base 

epistemológica o estudo de fontes oficiais, métodos supostamente rigorosos de análise, 

narrativa cronológica para escrever história. 

As fontes oficias merecem outras leituras que integrem a sincronicidade dos fatos e não 

somente o sequenciamento deles. Os conceitos estão vinculados ao contexto das épocas em que 

foram criados; alguns podem transcender tais vínculos. Reconstituir os significados é uma das 

tarefas da história, do tempo e da percepção de tempo. Poderia ser uma lacuna entre a 

experiência e a expectativa que se constitui em um terceiro tempo: “tempo histórico” 

(KOSELLECK, 2006). A relação entre passado e futuro foi investigada por meio dos teóricos 

da afrodescendência, para questionar uma elaboração do processo de formação populacional e 

de urbanização de Petrópolis, que reflete no micro o que foi feito no macro. Os documentos e 

a elaboração de um histórico e não somente os registros dos fatos fizeram das populações negras 

herdeiras de problemas, que até hoje interferem na maneira como negros e não negros lidam 

com esse passado. Pensar na emancipação do passado das populações negras e na forma como 

cada geração lidou com seu passado (campo de experiência) e seu futuro (horizonte de 

expectativa) requer desconstruir falácias que interferem na relação com o tempo e na 
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caracterização do tempo histórico. Passar a limpo a história automaticamente implica as 

redefinições de campo de experiência e campo de expectativa. 

O conceito tempo tem sido representado de forma engessada, o tempo nas formas de 

narrar e tratar os eventos em forma de sucessão. Como fluxo de acontecimentos que só avançam 

para frente, a definição de temporalidade, a linearidade não admite narrações simultâneas, 

existe num fato macro, por vezes isolado, e numa sequência de fatos selecionados. A ideia de 

tempo é uma representação, e há várias formas de concebê-lo nas mais diversas subjetividades 

e espacialidades. É um conceito, que não existe em si mesmo, mas existe nas formas mais 

usadas pelas diversas sociedades, pelas diferentes épocas, pelos contextos e por aquilo que 

ideologicamente é eleito para se tornar histórico. Houve um fazer histórico que pareceu 

desatento ao contexto, ao espaço e ao tempo, implicando uma espécie de seleção ideológica do 

que é histórico. Como uma eleição do conteúdo e da forma do que deveria ser considerado 

histórico, o tempo não é necessariamente linear e revela desdobramentos de uma sociedade. A 

definição de temporalidade também passa pelas mãos do historiador, que, muitas vezes, orienta-

se pela linearidade do processo histórico. Eu preferi falar de eixos temáticos, não de forma 

rígida, mas uma das muitas formas de produzir outras leituras de mundo, um ir e vir no tempo 

dos temas (BARROS, 2005). Recortar o tempo em períodos é algo efetivo na linearidade 

histórica, mas seria um texto de registros, que não podem ser feitos na totalidade. Um recorte 

de tempo não reflete a totalidade, pois existe o juízo de valor do que deve ser historicizado. 

O conhecimento histórico não se renova sem a mudança significativa na representação 

do tempo histórico. Quando contextualizado, o pensamento histórico tem duas principais 

características: a intemporalidade e a dimensão essencialmente social. Para os africanos, o 

tempo não é a duração capaz de dar ritmo a um destino individual; ele é o ritmo respiratório da 

coletividade. Diferentemente da representação ocidental de continuidade de fatos, que só 

avança para frente, ou do cristianismo de início e fim dos tempos e de eternidade, o tempo 

africano tradicional engloba e integra a eternidade em todos os sentidos. O conhecimento 

acumulado no território e no espaço não está perdido no presente, bem como os conhecimentos, 

os modus vivendi dos antepassados podem permanecer contemporâneos e influentes, tornando 

o passado interligado ao presente e o presente um influenciador do futuro, não apenas pela 

interpretação dos fatos e pelo peso dos acontecimentos passados, mas também por uma irrupção 

direta, que pode se exercer em todos os sentidos. No pensamento tradicional, o tempo é 

perceptível pelos sentidos e um aspecto de um outro tempo vivido por outras dimensões da 

pessoa; na perspectiva mítica, o tempo está na origem da história de todos os povos, e toda 
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história costuma ter uma fundamentação sagrada; na perspectiva social, a história é como a vida 

de um grupo. Existe uma definição de mundo, que é comum a todos os povos africanos. Tal 

definição é a representação de tempo como o lugar de desenvolvimento da energia vital, um 

campo fechado e o mercado, no qual se confrontam ou negociam as forças que habitam o 

mundo, como valores e exigências éticas que integram a organização do mundo (KI-ZERBO, 

2010).  

No tocante às imagens estereotipadas do tempo, uma prisão ainda maior costuma vir se 

erguer em torno do trabalho historiográfico, agora sob a forma de um continum espaço-

temporal, que impõe um duplo limite ao pesquisador que se põe a constituir o seu objeto de 

estudo. São muitas as limitações descritivas, que restringem o fazer da história seja pelo 

discurso falado, seja pelo discurso escrito. A escrita é marcada pela lógica da linearidade, assim 

como pelos avanços e pelas remissões no tema e no tempo e em diferentes tempos. Ao buscar 

a unidade da linguagem que se dá pelo sequenciamento de fatos, tentei me policiar para não 

usar a diacronia no que escrevi. Acredito que esta tese pode começar a ser lida tanto pelo meio 

quanto pelo fim, e ainda assim pode ser compreendida a unidade do que está sendo tratado. Não 

sei se rompi a “harmonia expositiva”, que se precisa para repensar a centralidade discursiva. O 

historiador – poderíamos acrescentar para encerrar por ora as discussões aqui apresentadas 

sobre a temporalidade – deveria assumir antes a posição de um ‘senhor do tempo’ do que a 

posição de uma de suas vítimas (CERTEAU, 2005). Como senhora do meu tempo, assim sigo 

rumo aos processos de urbanização negra, protagonizados por homens e mulheres que se 

fizeram livres, e organizei os capítulos deste estudo por meio de eixos temáticos e não por 

cronologia. Esta tese não tem introdução, foi estruturada para impetuosamente dizer o que é e 

as posições teórico-metodológicas às que se vincula. Assim o fiz no primeiro capítulo, em que 

parti da história do extinto quilombo Vargem Grande para tratar da urbanização negra na Cidade 

Imperial e contestar a vertente oficial de cidade de colonização europeia.  

No segundo capítulo, apresentei informações sobre a Freguesia de N. S. da Piedade do 

Inhomirim, território que já pertenceu a Petrópolis, e graças a esse ganhou notoriedade, como 

região rica durante o Império e porta de entrada para o interior do Brasil. O desenvolvimento e 

a urbanização que ali ocorreram se deram não somente pelos pulsos do regime escravista, mas 

também por mulheres e homens negros livres e que se fizeram livres. Desse período 

permaneceram duas instituições de base africana, os quilombos Maria Conga e Kilomba.  
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No terceiro capítulo, abordei o reordenamento urbano, que criou bolsões de população 

branca em Petrópolis por meio de decretos segregacionistas. Leis que põem em xeque a teoria 

de a Família Real, principalmente D. Pedro II, ser abolicionista.  

No quarto capítulo, discuti o catolicismo de preto como ferramenta de exploração. Usei 

de informações sobre a batalha do Lepanto para questionar um dos objetivos dos colonizadores 

em dedicar uma santa ao culto dos negros não ser a educação religiosa, e sim autoproteção. 

Além disso, apresentei um movimento de apagamento de fatos, que confirmam por meio da 

urbanização negra movimentos de libertação na Cidade a despeito do cárcere. 
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2. RESISTÊNCIAS ESCRAVISTAS E IMPLANTAÇÃO DO “ESTADO DE 

MATRIZ AFRICANA” NOS PERÍMETROS DO ESTADO IMPERIAL  
 

Recontar o processo de formação urbana da Região Fluminense foi uma possibilidade 

de levantar questões políticas, que fizeram com que Petrópolis atingisse alguma notoriedade 

pela forma de cidade, e não pela formação, que, nas suas dinâmicas sociais, interferiu na forma 

final. Aqui estudei sobre Petrópolis por meio do entendimento de mapas da região, sabendo que 

a cristalização de determinado espaço é um empecilho para apreender fatos e se desvencilhar 

da forma mais excludente de fazer e aprender História para interpretação do espaço humano 

como um fato histórico, integrando as histórias da sociedade mundial e da sociedade local para 

instrumentalizar o entendimento de uma realidade espacial. Seria incoerente escrever uma 

história desvinculada do seu entorno; e não há formação social sem relação com o espaço 

(SANTOS, 1959). Pensar numa cidade, tal como nos ensinou Milton Santos, requer atentar para 

região onde essa cidade está localizada. No caso de Petrópolis, a cidade já pertenceu ao antigo 

povoado de Majepemirim e à Freguesia de N. S. da Piedade do Inhomirim, um ponto estratégico 

para desenvolvimento econômico, devido à irrigação por braços da bacia Inhomirim, cuja 

planície atingia o Parahybuna, a Serra da Estrela e os vales à margem do Piabanha20. De 1677 

a 1789, foi um distrito judiciário da cidade do Rio de Janeiro e a principal entrada, durante 

muitos anos, para Minas Gerais e Goiás (PONDÉ, 1972). 

 A Freguesia dispunha de uma cadeia pública, uma das mais frequentadas de Província, 

em estado lamentável, que, segundo os registros, faltava-lhe tudo que era necessário para a 

atividade-fim, nem a separação dos acautelados por gênero havia. Outro aparelho do Império 

era a fábrica de pólvora do Estado, por onde se podia escoar com a celeridade peculiar da época 

armamentos para onde existisse demanda, além de estar no fundo da Baía de Guanabara e a 

salvo de invasões por mar. Poucas casas eram de alvenaria nos arredores do mangue, a maioria 

era de estuque e coberta com sapé. Nas ruas que levavam ao porto, havia um fluxo imenso de 

viajantes com ruas cheias, carroças carregadas e uma gritaria específica de quem vendia ou 

comprava viagens e produtos ou pedia passagem. Eram muitas as lojas de fazendas de secos e 

molhados, armazéns de sal e ranchos. A diversidade de produtos era tamanha que causava 

 
20 Em março de 1822, dadas as notícias do ouro das Minas Gerais, a primeira visita de dom Pedro à província, em 

comitiva, saiu na galeota em São Cristóvão e, atravessando a baía, alcançou o rio Estrela, depois Inhomirim, 

aportando na Estrella. A cavalo passou pela Fazenda da Cordoaria, subindo a íngreme estrada dos índios e calçada 

pelo capitão Aureliano, alcançou o alto da serra. Prosseguindo as margens do rio Piabanha e Fagundes, atravessou 

Paraíba e o Paraibuna, além do qual, passou pelo registro de Matias Barbosa chegou a Barbacena, chegou a Vila 

Rica, não soube dizer a data. (PONDÉ, 1972) 
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entusiasmo aos que viam no porto os produtos que vinham de Minas Gerais e os que eram 

enviados para lá. (PONDÉ, 1972) 

A despeito das condições desfavoráveis, o trecho que passava por Fragoso levou 

desenvolvimento ao comércio da região e impulsionou um sistema de transportes, pois a 

viagem era feita por aluguel de cavalos e dividida em trechos até chegar ao porto. Há relatos, 

inclusive, de um “senhor albino”, cujo carro de aluguel era mais caro do que a viagem a cavalo, 

era uma espécie de ônibus, uma espécie de veículo de quatro rodas, puxado por mulas; e, para 

viajar dentro desse veículo, o locatário pagava antecipadamente a passagem e era o condutor 

(PONDÉ, 1972). O mérito da variante abertura do caminho foi dado a Bernardo Proença, mas, 

como já disse, tratava-se da ampliação de um caminho feito e usado pelos indígenas da região, 

que partia do Porto da Estrela até a Fazenda do Padre Correia, em Petrópolis. Por ser mais 

curto, esse caminho tornou-se o mais usado pelos viajantes e carreou por mais de um século 

toda a produção vinda de Minas Gerais. À época era uma estrada, que se deteriorava tanto com 

o tráfego intenso que, em dias de chuva forte, não resistia. Posteriormente, essa estrada foi 

alargada do Porto à Vila de Paraíba do Sul. 

O ir e vir no tempo me fez olhar a atual situação da Baixada Fluminense e concluir como 

regredimos em transporte urbano nessa região. Todo movimento que o Porto da Estrela levou 

para a região foi esvaziado com a criação da estrada de Ferro. Em um relatório à Corte, o vice-

presidente da província registrou a subutilização do porto, pois somente parte do movimento 

foi conservado devido ao uso de inúmeras tropas da província de Minas Gerais e do município 

de Paraíba do Sul. O movimento era de uma viagem diária do vapor à Corte, “15 faluas e 20 

barcos, que exportavam para a corte mais de 400.000 arrobas de café, toucinho, algodão e outros 

gêneros de produção, há muitas canoas empregadas na pescaria, que é um ramo de comércio 

importante” (PONDÉ, 1972, p. 93). 

A região é resultado de um processo, um ciclo de desenvolvimento, e não um produto 

inacabado ou um plano executado alheio às intervenções de quem viveu e fez o lugar. Antes do 

porto, havia um pequeno ancoradouro nas margens do Rio Inhomirim. O Porto da Estrela é 

apenas um testemunho de que ali alguém já o havia definido como um lugar adequado para 

aportar a embarcações. A consequência desse fluxo de pessoas e da facilidade de usar das vias 

fluviais foi a formação de vilas e povoados às margens dos rios e das estradas, que permitiram 

o fluxo de renda e desenvolvimento da região. 

As incursões de exploradores implicaram os loteamentos e as fazendas que margeavam 

os rios Imbariê e Inhomirim e, no local onde até as embarcações maiores podiam entrar rio 
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acima, quando a maré estava alta, fez-se o Porto da Estrela, que já constava da cartografia da 

Província do Rio de Janeiro, desde 1767, encomendada pelo Conde da Cunha (PONDÉ, 1972). 

Nela é possível ver o Porto da Estrela e os rios Mage-mirim e Inhomirim que eram as vias de 

entrada e de saída da região. 

 

Figura 3 – Carta Topográfica da Província do Rio de Janeiro - 1767 

 
Fonte: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB21 

 

A região do entorno do Porto foi tomada por um crescente desenvolvimento, ainda que 

a estrutura não estivesse terminada. Segundo os registros, essa região não dispunha de 

adequados sistemas de transportes marítimo e fluvial. Faluas saíam do Cais dos Mineiros, no 

Rio de Janeiro, rumo ao Porto da Estrela, passando pelo Boqueirão, na ponta oriental da Ilha 

do Governador, e atravessando grandes pedras e grandes plantações de aloe e outras plantas 

aquáticas, que imergiam suas raízes ali, na água salgada (PONDÉ, 1972). A aloe, aloe vera ou 

babosa, é uma planta africana de uso medicinal, conhecida há 5.500 anos, além de registros 

históricos22  sobre seus usos em papiros egípcios datados de 3.500 anos a.C.   

 
21 https://ihgb.org.br/pesquisa/mapoteca/item/105443-carta-topografica-da-capitania-do-rio-de-janeiro-por-

manoel-vieyra-le%C3%A3o,-sargento-mor-e-governador-da-fortaleza-do-castelo-s%C3%A3o-

sebasti%C3%A3o-da-cidade-do-rio-de-janeiro-em-o-anno-de-1767.html (Acesso em 20/10/2016) 
22 Existem outros registros para fins também cosméticos nas citações bíblicas em Cantares 4:14 e João 19:39; além 

de histórias sobre as rainhas Nefertite e Cleópatra terem usado a babosa com grandes efeitos positivos, como 

fitoterápico e cosmético. Outro registro histórico relata que Alexandre, o Grande, teria tomado regiões da África e 

a ilha de Socotra, no oceano Índico, por existir naqueles locais uma grande quantidade de aloe vera, que foi usada 

para curar os ferimentos de seus soldados. http://www.artigos.com/artigos/10572-historia-da-aloe-vera (Acesso 

em 10/12/2017)  

https://ihgb.org.br/pesquisa/mapoteca/item/105443-carta-topografica-da-capitania-do-rio-de-janeiro-por-manoel-vieyra-le%C3%A3o,-sargento-mor-e-governador-da-fortaleza-do-castelo-s%C3%A3o-sebasti%C3%A3o-da-cidade-do-rio-de-janeiro-em-o-anno-de-1767.html
https://ihgb.org.br/pesquisa/mapoteca/item/105443-carta-topografica-da-capitania-do-rio-de-janeiro-por-manoel-vieyra-le%C3%A3o,-sargento-mor-e-governador-da-fortaleza-do-castelo-s%C3%A3o-sebasti%C3%A3o-da-cidade-do-rio-de-janeiro-em-o-anno-de-1767.html
https://ihgb.org.br/pesquisa/mapoteca/item/105443-carta-topografica-da-capitania-do-rio-de-janeiro-por-manoel-vieyra-le%C3%A3o,-sargento-mor-e-governador-da-fortaleza-do-castelo-s%C3%A3o-sebasti%C3%A3o-da-cidade-do-rio-de-janeiro-em-o-anno-de-1767.html
http://www.artigos.com/artigos/10572-historia-da-aloe-vera%20(Acesso
http://www.artigos.com/artigos/10572-historia-da-aloe-vera%20(Acesso
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Faluas são barcos à vela, que pesam entre 20 e 40 toneladas, usados desde o Egito 

Antigo para navegação no rio Nilo23 e, posteriormente, utilizados pelos portugueses para 

navegar no Tejo. Na navegação pela Baía de Guanabara, o relato é sobre um condutor que 

levava homens negros à exaustão. Em momentos de calmaria, já esgotados, os trabalhadores 

movimentavam os remos com mais vagar, pois, apesar de longos e pesados, era preciso 

movimentá-los por meio de uma coreografia que encenava uma espécie de ciclo de 

desumanidade: subiam em um banco, levantavam, faziam cair os remos e cantavam uma 

monótona cantiga africana, o que tornava a viagem peculiar (KIDER & FLETCHER, 1941). 

Por essa incapacidade ou esse desinteresse de registrar a cantiga, vejo-me impossibilitada de 

aprofundar no estereótipo de que os escravizados cantavam, porque gostavam de sofrer ou de 

ser explorados. Restou-me reiterar que o canto não tem apenas um significado para todas as 

culturas, e um mínimo de humanidade faz perceber que o contexto não inspira alegria.  

A localização da referida Freguesia facilitava o tráfego de embarcações devido à linha 

de vento que soprava da terra para o mar diariamente em torno das onze horas da manhã, o que 

justificava o horário de partida das embarcações rumo ao Porto da Estrela. A viagem da Praia 

dos Mineiros até o Porto da Estrela durava em média 6 horas. Assim, indo de vento em popa e 

com relativa sorte de não haver problemas no percurso, como uma mudança de ventos, 

aportava-se às 17h. Fazia-se necessário usufruir das estalagens ou das casas de pensão para, no 

dia seguinte, seguir até Fragoso e, de lá, subir a serra em uma viagem de duas a cinco horas, 

dependendo das condições da estrada. Mesmo sendo considerado pelos viajantes como um 

caminho de cabras, era muito frequentado por ser o único que conduzia com rapidez os 

tropeiros aos mercados do Rio de Janeiro. Não necessariamente uma estrada, era uma picada 

entre ribanceiras e serra escarpada, que dava acesso à parte alta da Província e atendia à 

necessidade premente de fluxo de mercadorias, apesar dos nevoeiros e dos lamaçais (PONDÉ, 

1972). 

Era por essa região que a estrada cortava, e passava cerca de 40% do conjunto da 

exportação brasileira com maior influência na economia nacional com produtos como açúcar 

e café. Assim, essa região era exportadora de parte da produção do Rio de Janeiro e de Minas 

Gerais, e seu progresso culminou em forte comércio, fábrica de pólvora, chácaras e fazendas 

prósperas, que produziam aguardente e açúcar, ademais de lavradores que cultivavam 

mandioca, arroz, milho, feijão e araruta. Deve-se acrescentar que frutas de diversas qualidades, 

 
23 Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE 2012 - UENP.  O uso de maquetes na aprendizagem das 

aplicações do Teorema Fundamental da Semelhança de Triângulos em situações-problemas.  
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legumes, plantas e horticultura abundavam em qualquer parte dessa região. Por esse caminho, 

também se escoavam toucinho, algodão, queijo de minas, farinha de mandioca, além de lenha, 

achas, carvão e madeira em grande quantidade, incluindo fabricação em larga escala de tijolos 

de alvenaria, para diversos destinos (PONDÉ, 1972). 

O Porto da Estrela foi resultado da urbanização, passagem de permanência de viajantes, 

da demanda de oferta de pousos implicando vilas à beira de estrada e município prósperos. 

Adventos, como o desvio do principal caminho de escoamento de mercadorias, o 

desmembramento do território e a Lei Áurea, fizeram da Baixada Fluminense uma terra do 

desenvolvimento, da fertilidade e da produção de mandioca e de frutas, mas tornou-se inóspita 

e abandonada. 

Com o passar dos anos, as marcas da riqueza deram lugar à colmatagem dos rios. 

Chuvas e enxurradas cobriram com sedimentos terras outrora férteis; rios e valas foram 

preenchidos por troncos e caldos; valas de drenagem ficaram obstruídas; mangues passaram a 

ser irrigados por águas poluídas. Às fazendas e aos engenhos, a decadência e a aridez das 

charnecas despovoadas; aos que insistiram em ficar, a malária. A dizimação em muitos sentidos 

ruiu a importância, que a região adquiriu, e trouxe a decadência, o abandono quase pleno.  

De grande importância no império e esplêndido passado, só restaram um único casarão 

de muros rotos, que ameaçavam desabar, e as histórias sociais, que aconteceram apesar da 

perseguição. Todos os fatos relatados servem de ratificação à tese de maciça presença negra na 

região. Presença da técnica, da intervenção local com modificação da flora brasileira, do 

urbanismo, do desenvolvimento por meio de tecnologia e da formação populacional. Assim 

como a intervenção na flora brasileira, a formação populacional também ratifica essa presença. 

No ano de 1872, havia 2.212 homens e mulheres livres na região, 958 homens e mulheres 

escravizados, bem como 263 crianças de 5 a 15 anos livres, conforme dados do Mapa 

Estatístico da Freguesia da N. Senhora da Piedade de Inhomirim24. No século XIX, uma 

população negra25 na região compatível com suas interferências políticas e econômicas desde 

 
24 Almanaque Lambert 1976 – Província Fluminense. 
25 Levantamento de bairros negros desde o início do século XVII, feito por Gomes (1997,?????),  1625 – nome 

desconhecido, 1645-50 – nome desconhecido, 1659 – Sertão, 1691 – Matas do Rio Guandu e Santa Cruz, 1699 – 

Serra dos Órgãos, 1699 – Várias Regiões do Recôncavo da Guanabara, 1711-12 – Santo Antônio de Sá e Macacu, 

1713 – São João de Icaraí, 1724 – Macacu, 1729 – Bacaxá, Saquarema, 1750 – Macaé (Curukango), 1751 – 

Campos dos Goitacazes, 1759 – Macacu, 1761 –  Santo Antônio de Sá, 1762 – Tacoara, 1763 – Niterói e Parati, 

1763 – Tatioca, Cobango e Pendotiba, 1769 – Campos do Goitacazes, 1770 – Serra dos Órgãos, 1779 – Campo 

Grande e Santa Cruz, 1792 – Várias Regiões do Recôncavo da Guanabara, 1795 – Matas da Tijuca (Corte), 1805 

– Cabo Frio, 1806 –  Macacu, 1807 – Muriaé e Campos do Goitacazes, 1808 – Magé, Pati do Alferes, 1809 – Cabo 

Frio, Macacu, Magé e Resende, 1811 – Matas da Tijuca (Corte), 1813 – Vila Nova, Macacu, Parati e Maricá, 1818 

– Suruí, Santo Antônio de Sá e Inhomirim (GOMES , 1997). A pesquisa de Gomes sobre os quilombos no Rio 

Janeiro, a que eu prefiro chamar de bairros, por questões relativas ao processo de urbanização, apresentou dados 
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o século XVI e fora do que previa o roteiro do regime escravista sobre aquilo que deveria entrar 

para história com um grande feito, estavam os que tinham poder de organização e ação nas 

próprias histórias e na história local. Estamos falando da região de Magé, que teve o primeiro 

quilombo organizado do Brasil – o Suruí (GOMES, 1997), e da articuladora dos movimentos 

de liberdade e pioneira na urbanização negra: Maria Conga.  

Maria Congo foi trazida para o Brasil como escravizada. Sobre sua história, existem 

algumas publicações que lhe fazem referência, como o curta-metragem “Maria Conga – 

Orgulho de ser quilombola”26, produzido por Demi Moura, um conto de Bernardo Guimarães27, 

um registro que consta dos arquivos do Museu Imperial, um projeto de dissertação de mestrado 

e outros que não tive acesso. 

Magé sofreu como muitas outras cidades o processo de cristalização do território. No 

período do Império, foi a principal porta de entrada de imigrantes para o interior do Brasil, mas, 

atualmente, é uma cidade-dormitório com uma fama muito distante do que fora outrora. Embora 

a localização geográfica continue a mesma, a cidade parece nunca ter tido alguma associação à 

cidade de Petrópolis, nem parece que ambas pertenceram ao território da mesma freguesia. 

Relação de não relação que se mantém quando abordados os temas de implantação do “Estado 

Africano” e urbanização negra, que, a meu ver, têm como exemplos emblemáticos os 

quilombos. Os quilombos são uma referência de cidade, pois são áreas estabelecidas tendo 

como estatuto os valores africanos, que organizam a população para convivência e 

desenvolvimento da área.  

Maria Conga reuniu essas duas temáticas e representa um dos muitos elos entre as 

cidades, por meio de sua liderança e seu pioneirismo em ter começado o quilombo no Morro 

da Maria Conga. Essa região foi o ponto de chegada de muitas rotas de fuga de escravizados28 

que a conheciam e lá se abrigavam (GUERRA, 2012).  

Na pesquisa de campo, conheci duas pessoas que me ajudaram a contar a história de 

Magé: Ivone Bernardo e José Paulo Reis (babalorixá terreiro Ilé Asé Ògún Àlákòró e líder 

comunitário do Quilombo da Bongaba – Kilomba). Ivone é líder do quilombo Maria Conga, 

 
expressivos de população negra livre e que se fez livre para um lugar de passagem com importância estratégica 

como Inhomirim. 
26. https://www.youtube.com/watch?v=NQOKKE2hkqc (Acesso em 10/08/2017) 
27 GUIMARÃES, Bernardo. Uma história de Quilombolas. In: Lendas e romances. 4ª ed. São Paulo, Martins 

Fontes: 2006. p. 09-40 
28 https://acervo.racismoambiental.net.br/2012/05/29/rj-maria-conga-a-guerreira-do-quilombo-de-mage/ (Acesso 

em 10/08/2017) 
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que completou, em 2017, dez anos de reconhecimento pela Fundação Palmares29. Ela aprendeu 

sobre uma das maiores articuladoras do processo de urbanização negra de Magé na comunidade 

em que nasceu e foi criada. Antes de eu ter estado pessoalmente com Ivone, já conhecia suas 

ideias por meio do curta-metragem supramencionado, em que a história da comunidade é 

recontada por outras mulheres negras às crianças. Relatos de história e memória, que atraem 

pesquisadores como eu, encaixam algumas peças nesse quebra-cabeça, por vezes controverso, 

chamado história.  

No documentário, são rememoradas as histórias da própria Ivone e de outros moradores 

da comunidade, que ouviram os seus ancestrais sobre a história da mulher que construiu uma 

estrutura básica de sobrevivência na mata. Foi mostrado no documentário um mapeamento de 

trilhas pela mata e fontes de água potável. Como muitos quilombos, o Maria Conga tem uma 

localização estratégica, pois está próximo ao Porto da Piedade, que tem uma pequena entrada 

para uma gruta, um grande salão protegido pela estrutura de pedras, onde homens e mulheres 

se refugiavam do cárcere e, à noite, podiam se comunicar com outros que também se fizeram 

livres para juntos buscarem alimentos etc. Uma das trilhas dá acesso ao Rio dos Cabritos; e há 

o relato de uma senhora sobre o uso do curso desse rio como rota de fuga do porto e das fazendas 

na região da Piedade, onde, segundo esse relato, próximo a um ponto, havia um tronco de 

martírio para castigar os que não obtiveram sucesso na fuga, e dali o destino deles era um 

pequeno cemitério, cujas cruzes sofreram ação do tempo e da perversidade de quem as arrancou, 

mas ficou o testemunho de quem fez dali o último pouso para não crescer vegetação. Há 

somente uma pequena grama por entre uma vegetação alta formando uma espécie de 

descampado ou de aviso: é aqui. 

Figura 4 – Cena do documentário “Maria Conga – Orgulho de ser quilombola” 

  

 
29 

http://mage.rj.gov.br/primeiro-quilombo-da-baixada-comemora-10-anos-de-certificacao/ (Acesso em 

12/12/2017) 

Na cena selecionada, é 
possível observar que o 
Quilombo Maria Conga, 
outrora isolado, integrado à 
Magé no processo de 
urbanização e expansão, foi 
absorvido pela cidade. Toda 
as construções estão dentro 
do território do quilombo. 

http://mage.rj.gov.br/primeiro-quilombo-da-baixada-comemora-10-anos-de-certificacao/
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Fonte: Documentário Maria Conga – Orgulho de ser quilombola, de Ivone Mattos, 2012, Magé – RJ. 

Figura 5 - Cena do documentário “Maria Conga – Orgulho de ser quilombola” 

 

Fonte: Documentário Maria Conga – Orgulho de ser quilombola, de Ivone Mattos, 2012, Magé – RJ. 

 

Figura 6- Cena do documentário “Maria Conga – Orgulho de ser quilombola” 

 

Fonte: Documentário Maria Conga – Orgulho de ser quilombola, de Ivone Mattos, 2012, Magé – RJ. 

 

Figura 7 - Cena do documentário “Maria Conga – Orgulho de ser quilombola”

 

Fonte: Documentário Maria Conga – Orgulho de ser quilombola, de Ivone Mattos, 2012, Magé – RJ. 

Entrada do pequeno salão 
de uma gruta próxima ao 
Porto da Piedade para onde 
os escravizados fugiam a 
fim de se manterem a salvo 
dos exploradores de seres 
humanos. 
Permaneciam na gruta até a 
noite, quando podiam sair 
em busca de água e 
alimentos. 

Trilha de acesso ao Rio 
dos Cabritos por onde os 
escravizados fugiam. 
Ao fim da trilha, havia um 
tronco de martírio, onde 
eram castigados, muitas 
vezes até a morte, os que 
não obtiveram sucesso em 
se fazer livres. 

Área onde eram 
sepultados os 
africanos e 
afrodescendentes 
escravizados que 
empreenderam 
fuga, mas foram 
capturados e 
mortos sob 
tortura. 
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Encontramo-nos pessoalmente na Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas de 

Promoção da Igualdade Racial – COMPPPIR, em Magé, porém não pudemos conversar muito. 

Então, segui sua recomendação de procurar os trabalhos já publicados, mas o que eu gostaria 

de ter conversado com ela era sobre o processo de reconhecimento da comunidade e a ata de 

reunião com as histórias de todos os que sabiam de Maria Conga e, por isso, muito tinham a me 

acrescentar, mas, infelizmente, essa conversa comigo não aconteceu, portanto, não tive acesso 

a essa ata. 

Eu pude ter mais contato com a história sobre o Quilombo Maria Conga por meio do 

trabalho de Camila Abreu de Carvalho30, do qual consta uma entrevista que Ivone concedeu à 

pesquisadora. Maria Conga é o nome da mulher congolesa liberta que morou na região que 

recebeu seu nome. Era uma articuladora dos processos de libertação e de acolhimento de outros 

escravizados que se refugiavam em suas terras. A avó de Ivone faleceu aos 117 anos e contava 

sobre uma mulher que habitava sozinha a região do Maria Conga, e somente depois foram 

surgindo outros moradores. Soube por meio de um livro cuja capa tinha a foto de um dos tios 

de Ivone, Honório Martins, e seu relato sobre ter conhecido Maria Conga, já bastante idosa e 

cuidada por filhos, que não deixavam ninguém se aproximar dela (ABREU, 2016).  

Filhos que foram acolhidos e dividiam um vínculo tão forte quanto o de sangue. Era 

uma mãe em todos os sentidos, sobretudo no projeto de liberdade. Da descoberta do livro, Ivone 

buscou os estudos de Dario Navarro, historiador argentino, dos quais constam a história de que 

afirmou ter conhecido Maria Conga. Esse homem esteve internado em um asilo na região, o 

Lar São Vicente de Paula, não há registro, mas suas valiosas memórias trazem parte da história 

de Maria que veio do Congo para a Bahia aos nove anos de idade. Lá foi batizada com Maria 

da Conceição e novamente vendida. No odioso ciclo de ser vendida, já adulta chegou a Magé, 

e depois houve o processo de receber alforria (ABREU, 2016).  

Maria Conga foi alforriada aos 35 anos, não quis viver mais na Fazenda do Saco Fundo 

mudou-se para uma região próxima à mata fechada, construiu uma casa e acolhia demais 

libertos e os que se fizeram livres. Essa comunidade tornou-se um ponto de partida para muitas 

outras jornadas de Maria Conga, como reencontrar os pais e os irmãos de quem foi separada na 

Bahia e não deixar que os massacres do escravismo lhe devastassem a alma. Segundo Ivone, 

alguns dos ensinamentos de Maria Conga eram de não se envergonhar de ter sido escravizado, 

de requerer e lutar por igualdade e por direitos (ABREU, 2016). A líder era uma mulher de 

 
30 CARVALHO, C. A.. Quilombo de Maria Conga em Magé: Memória, Identidade e Ensino de História. 2016. 

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/145449/1/Dissertac%CC%A7a%CC%83o%20Camila%20.pdf 

(Acesso em: 20/10/2016) 

http://lattes.cnpq.br/4343293500321021
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/145449/1/Dissertação%20Camila%20.pdf
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muitas faces, pois foi parteira, doutora em ervas, articuladora de movimentos de liberdade e 

guardiã de um dos poucos bairros que as tropas do Império não destruíram.  

Maria Conga foi sepultada no Cemitério de Bongaba, cemitério histórico que fica no 

terreno da capela de Bongaba, Igreja de Nossa Senhora da Piedade do Inhomirim, construção 

de 1696, sede paroquial da Vila de Inhomirim, onde suponho que Jacinta tenha sido batizada 

(ver página 26).  Há quem diga que era um cemitério de escravizados, mas há quem diga que 

esse não era tão somente de escravizados. No dia em que fui visitar a igreja, observei que há 

um novo cemitério construído ao lado. Enquanto eu tentava saber que tipo de liga era usada 

para prender pedras e tijolos para construção dos prédios, um senhor me abordou e disse que a 

igreja havia proibido sepultamentos na área do antigo cemitério. Não me contive e perguntei se 

isso era uma determinação recente. Bem, segundo o senhor que trabalha há mais de vinte anos 

no cemitério e morador da região, as histórias eram sobre sepultamento dos escravizados em 

um terreno mais ao fundo da igreja, onde tinha um cruzeiro feito de braúna (mais uma vez esse 

tipo madeira entrou na minha pesquisa e eu não consegui descobrir o motivo).  

 

Figura 8 - Capela de Nossa Senhora da Piedade do Inhomirim 

 

 
Fonte: Renata Aquino da Silva – arquivo pessoal, 2017, Magé – RJ. 

 
Figura 9 – Antigo Cemitério da Igreja de Nossa Senhora da Piedade do Inhomirim 

 
Fonte: Renata Aquino da Silva – arquivo pessoal, 2017, Magé – RJ. 

• Essa construção já constava da 

cartografia do Rio de Janeiro em 

1696.  

• As telhas originais eram as 

características da arquitetura 

colonial, feitas artesanalmente 

pelas escravizadas, que usavam 

suas coxas como molde. 

• No século XVI, no Rio de Janeiro, 

nas construções dos muros, as 

pedras utilizadas eram calcários, 

arenitos ou pedras de rio e granitos; 

as argamasas mais usadas eram de 

cal e areia ou barro node, pois não 

havia cal (Collin, 2018). 

Terreno destinado à construção dos 

jazigos do Cemitério da Igreja Nossa 

Senhora de Inhomirim, onde em um 

deles foi sepultada Maria Conga 
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Bongaba é um bairro onde tem uma comunidade remanescente, que está em processo 

de reconhecimento pela Fundação Palmares, já reconhecida pela Associação de Comunidades 

Remanescentes de Quilombos do Estado do Rio de Janeiro – Acquilerj. Foi por meio de 

informações de outras comunidades remanescentes da região que muitos pontos se juntaram, 

pois há diversos relatos de pessoas cujos parentes mais antigos diziam ter conhecido e ter sido 

ajudados por Maria Conga a fundarem suas comunidades. Segundo Ivone, ela esteve em 

Bongaba, em Petrópolis, no Feital, no Suruí e, possivelmente, em outros quilombos que estão 

em fase de reconhecimento. Esteve por boa parte da Vila de Inhomirim, que, aos olhos das 

divisões territoriais, parecem distantes dos atuais municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, 

Guapimirim, Petrópolis, Teresópolis, Sapucaia e Paraíba do Sul que eram partes da mesma Vila. 

Embora tenha sido procurada pelas tropas do Exército Imperial, nunca foi capturada. Maria 

Conga é um dos poucos quilombos que não foi dizimado. Existe, na Umbanda, a Vovó Maria 

Conga, entidade que é associada à doutora em ervas e à articuladora de liberdade. Várias 

pessoas procuram a região em busca de conhecer a história de quem transcendeu na jornada de 

libertação, liberdade e caridade, mantendo-se ainda aberta aos lhe pedem auxílio pelas vias do 

sagrado. Não pretendo me aprofundar na abordagem da umbanda, mas comungo com todos que 

pensam: Por que não? 

 Entre os pontos que se juntaram, está o encontro com José Paulo Reis, Pai Paulo, como 

é conhecido no bairro. Pai Paulo é professor, Bàbálòrísá no Ilé Asé Ògún Àlákòró, líder do 

Quilombo Kilomba, em Bongaba. O Ilé Asé Ògún Àlákòró é uma instituição fundada em 1994 

que tem como objetivo contribuir com ações de ordem educacional, cultural e de trabalho e 

renda que amenizem os problemas de infraestrutura de Magé. Realiza ações sociais e culturais31 

que envolvem adeptos, simpatizantes e comunidade local e promovem desenvolvimento 

intelectual e desenvolvimento responsável do potencial ambiental da região. Desde a fundação, 

realiza atividades como palestras, grupos de estudo, seminários e visitas monitoradas ao 

terreiro. Os temas abordados nas mostras e nas palestras propõem o aprendizado com a 

diversidade religiosa e os conhecimentos da cultura africana, como a medicina em folhas para 

boas práticas e manejo de plantas para remédios caseiros.  

 Há pontos interessantes que eu notei: primeiro, o quilombo e o terreiro são instituições 

distintas; segundo, a casa está em uma região que é comumente de formação evangélica, 

convivendo sem conflitos. Bongaba é um bairro pobre, ainda que apresente pontos históricos 

 
31 http://extra.globo.com/videos/v/quilombo-em-mage-o-quilomba-promove-a-cultura-africana-na-

baixada/5859992 (Acesso em 20/03/2018) 

http://extra.globo.com/videos/v/quilombo-em-mage-o-quilomba-promove-a-cultura-africana-na-baixada/5859992
http://extra.globo.com/videos/v/quilombo-em-mage-o-quilomba-promove-a-cultura-africana-na-baixada/5859992
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importantes, como a Igreja de Nossa Senhora da Piedade do Inhomirim e um trecho da primeira 

estrada de ferro do Brasil, mas foi esquecido pelo poder público. Não é muito populoso com 

cerca de 800 moradores, embora a área seja grande. Pai Paulo atribuiu o baixo índice 

populacional ao fato de o bairro ser conhecido pelos moradores da região como o bairro da 

meia-noite, onde uma mulher loira cospe fogo diante de injustiças. Essa história e a sua 

representação fazem com que o bairro não seja atrativo para novos moradores. 

Os moradores, em sua maioria, são afrodescendentes, e essa é uma das características 

da Baixada Fluminense, não só dela; mas, como não existe a muleta histórica de a região ter 

recebido imigrantes europeus, não há a ilusão de óptica que deturpa a cor. Nas palavras de 

Paulo, Bongaba tem cor. A região era abastecedora de produtos à capital da Província e exerceu 

papel importante para a economia desde a colônia. Então, participou ativamente do regime 

escravista e dos movimentos de libertação. A desvalorização veio com o fim do tráfico de 

escravizados e com o abandono da região, como é o caso da antiga Granja Santa Teresa, 

abandonada depois da abolição do escravismo, cujas terras hoje fazem parte do Kilomba. Eu 

tive a oportunidade de andar pela região, percebi alterações na flora, como os campos abertos 

parecem ter sido alterados, árvores cortadas. A mata nativa não se recuperou. De acordo com 

Pai Paulo, os donos das propriedades que perderam valor e não poderiam mais ser produtivas 

sem que o trabalho fosse remunerado abandonaram as terras e se mudaram para Teresópolis.     

A comunidade se organiza com as possibilidades que tem. Há algumas iniciativas de 

trabalho como a venda de matérias recicláveis, tentando reverter o desprezo do poder público 

de usar parte da área da comunidade em depositário de lixo, ignorando, inclusive, a 

possibilidade de contaminação de lençóis freáticos. Há também uma fábrica de cerâmica e 

algumas ações do Terreiro Ilé Asé Ògún Àlákòró que começaram a funcionar recentemente ou 

foram retomadas, como pré-vestibular comunitário, ponto de cultura e horta comunitária.  

 

Figura 10 - Cartaz de divulgação do pré-vestibular social do Kilomba 

 

Fonte: Acervo Ilé Asé Ògún Àlákòró 
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Figura 11- Peças da Fábrica de Cerâmica do Kilomba 

 

          

Fonte: Renata Aquino da Silva – arquivo pessoal, 2017, Magé – RJ.  

 

 

Figura 12 - Núcleos de atendimento comunitário do Asé Àlákòró 

 

   

Fonte: Renata Aquino da Silva – arquivo pessoal, 2017, Magé – RJ. 

 

 No Ilé Asé Ògún Àlákòró, há pontes com a comunidade por meio do Núcleo de  

Atendimento Jurídico – NAJU, Núcleo de Atendimento à Família - NAF, Núcleo de 

Atendimento à Mulher – NAM, Núcleo de Atendimento Psicológico – NAP, Núcleo de Apoio 
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à Consciência – NACON, Núcleo de Apoio à Criança – NACRI, Núcleo de Apoio ao Idoso – 

NAI, Núcleo de Apoio à Comunicação – NACO, Núcleo de Apoio ao Desempregado e ao 

Estudo Tecnológico – NADETEC e Núcleo de Apoio ao Esporte – NAE. As pessoas são 

atendidas como um todo, um conjunto de necessidades que lhes garantam cidadania. Retoma o 

princípio de articulação dos quilombos do trabalhar junto, dentro das possibilidades de 

contribuição para fortalecer o Ser e suas pertenças.  

 Os Quilombos Kilomba32 e Maria Conga são comunidades quilombolas resistentes a 

outros movimentos de destruição da urbanização negra que rendeu riquezas ao Império, como 

por exemplo o crescimento das cidades que antes eram áreas isoladas e se tornaram povoadas. 

Enquanto a estrutura do regime ruiu, continuou existindo a que existia apesar dele. É prudente 

dizer que não há uma padronização das comunidades quilombolas, pois são instituições de base 

africana trazidas para as Américas e Caribe. Essas não são uma peculiaridade do Brasil, pois 

estão em todos os países onde houve o sistema de contestação ao escravismo, por meio de 

organização de comunidades e realização de formas sociais e econômicas.  

 A localização geográfica, que hoje as define como áreas carentes e periféricas, precisa 

ser lida com os critérios do contexto, do processo, e não da forma. Ambas comunidades se 

iniciaram, durante o Império, em áreas ricas e desenvolvidas com importância histórica. Preciso 

ressaltar que áreas quilombolas não são sinônimo de áreas pobres, mas áreas que foram 

empobrecidas pelo poder público. Nas mais diversas formas de aquilombamentos, grupos 

negros adquiriram um enfoque de territorialidade, que se configurou em uma situação de 

autoridade e uma demarcação de especificidade. Configurações que não podem ser lidas como 

um patrimônio à parte da conjuntura, pois as relações dessas comunidades com o entorno 

sempre foram sociais e políticas como base nos modos de produção e nos sistemas de trocas.  

 

 

 

 

 

 
32 https://extra.globo.com/noticias/rio/quilombo-reconhecido-por-orgao-estadual-quer-virar-ponto-de-cultura-na-

baixada-19769387.html (Acesso em 20/03/2018) 

https://extra.globo.com/noticias/rio/quilombo-reconhecido-por-orgao-estadual-quer-virar-ponto-de-cultura-na-baixada-19769387.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/quilombo-reconhecido-por-orgao-estadual-quer-virar-ponto-de-cultura-na-baixada-19769387.html


64 

 

3. AFRICANOS, AFRODESCENDENTES, QUILOMBOS E REORDENAMENTO 

TERRITORIAL: as ideologias segregacionistas e eugenistas da colonização portuguesa   
 

A população era outra, a organização urbana idem, mas esse não foi o verso escolhido 

para colocar no papel, que interveio na vida alheia ostensivamente para uns e beneficamente 

para outros. No papel, o centro foi deslocado para periferia. Foi a escrita que saiu do papel para 

vida. Sem a escolha e a medida de algumas consequências e, estrategicamente, escondendo 

outras, são os documentos que indicam onde a cidade começou; há, inclusive, os que atentam 

que nada de “significativo” existiu para justificar a derrubada como recurso de civilidade. O 

que é oficial mostra um conjunto de interesses e boas intenções, que costumam encher lugares 

já “biblicamente” cheios e quentes. Fatos organizados e narrativamente perfeitos contam os 

primeiros locais de desenvolvimento urbano, a formação das comunidades, as rotas de fluxos 

de mercadorias.  

Tudo agora é secundário frente a um projeto que atrai turista e brada nos corações de 

quem vive o fetiche da ascendência europeia. Assim, em Petrópolis, comemos linguiça e 

biscoito, tomamos chope e olhamos as construções neoclássicas que identificam o império, e 

não o colono. Fechamos os olhos para a não relação de sinonímia de colono e colonizador 

(AQUINO, 2010), tropeçamos na história e na antropologia displicentemente. Dever ser 

confortante e cativante para alguns estar nesse território em que o gene europeu pode ser 

adquirido na feira, nas capas de revistas, nas conversas despretensiosas, no camelô. Todavia, é 

no guichê de migração, nos aeroportos, um dos muitos lugares em que essa ilusão pode ser 

confiscada no momento em que o crachá de latino preso ao peito dos branco-brasil dar aulas de 

etimologia, antropologia e realidade. É interessante ver que faltaram alguns conteúdos na 

história de um povo ao ser feito preto, mestiço, jamais branco em alguns minutos no guichê de 

imigração. 

 Tudo que existiu como consequência de outras vontades do imperador passou a ser 

inexistente frente a um projeto condensado em dois epítetos: Cidade Imperial e Cidade do 

Colono Alemão. Alcunhas cujas especificidades e contrassensos brasileiros nos períodos da 

Colônia e do Império formaram uma população de maioria africana e afrodescendente em todo 

o país. Estamos falando de áreas de fazenda urbanizadas por diversos processos (MOURA, 

1989), partindo de um projeto de exploração colonial e, posteriormente, imperial. 

Reza a lenda que a localidade foi um projeto idealizado por um imperador anfitrião 

gregário, desenvolvido pelo filho e herdeiro do trono – projeto das majestades pedros – que dá 

um tom singular a uma estratégia argumentativa. Ter um palácio para receber visitas não 
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contextualiza a mais forte das teses, a do ouro. Também não explica o povoamento, mas ganha 

ares de verdade com a ordem cronológica dos fatos, a valorização de alguns eventos e a omissão 

de outros. Recursos suficientes de uma fábula para encantar turistas e piorar a vida de quem 

vive as impertinências do lugar. 

Não fiz um detalhamento sobre a divisão das sesmarias, pois quase tudo que tem a 

representação das façanhas “empreendedoras” do império já se encontra nas muitas produções 

publicadas nos arquivos do Instituto Histórico de Petrópolis - IHP. Para entender a abordagem 

que me interessa recontar sobre o Petrópolis, é suficiente saber sobre o desmembramento das 

quadras33 em fazendas e em povoados que se formaram próximos ao caminho para Minas 

Gerais. Rota que também foi registrada nos diários de viagem de Debret34 com um apelido 

delator de fábula branca. A rota ficou conhecida como Caminho dos Mineiros, e permito-me 

chamá-la de caminho dos tropeiros, dos demais transportadores, das vilas residenciais 

negras/quilombos, dos afrodescendentes e dos africanos em relação à criação da via, ao uso, ao 

ordenamento territorial e ao desenvolvimento regional. Apelido que aparece em obras e relatos 

de viajantes que endossaram o risco de a história oficial tornar-se fábula ao gosto da curiosidade 

improvável. “Daqui se passa ao rio Paraibuna em duas jornadas, a primeira no mato e a segunda 

no porto, onde há roçaria e venda importante, e ranchos para os passageiros de uma e outra 

parte. É este rio pouco menos caudaloso que o Paraíba: passa-se em canoa” (PINTO, 1903, 

pág.17). 

À revelia das organizações urbanas e da formação populacional da região, parecia nada 

diferente do que acontecia na colônia; do papel para a vida, conforme a Carta Régia de 1699, 

foi autorizada a abertura do Caminho Novo a pedido do governador da capitania do Rio de 

Janeiro, Arthur Sá Menezes, ao rei D. Pedro II de Portugal (FRÓES, 2015). Aquele mesmo 

caminho do qual falei outrora, já feito pelos nativos, e o estranho ritual de empreender dos 

exploradores limitou-se a manter e registrar a autoria desse. A duração da viagem era de 

 
33 Quadra de Francisco Matos Figueira, que se estendia do Meio da Serra até o Alto da Serra (1686); Quadra de 

João Matos de Sousa, que se estendia do Meio da Serra até a Pedra do Cortiço, no Indaiá (1686); Quadra do 

Secretário, José Ferreira da Fonte, localizada no vale do rio Fagundes (1703); Quadra das Pedras, Euzébio Alves 

Ribeiro. O nome derivou-se do pico da Maria Comprida, onde seu proprietário desenvolveu importante fazenda 

(1734); Quadra de Araras, Capitão Luís Peixoto da Silva, que vendeu a maior parte de suas terras a Manuel Antunes 

Goulão, que ali desenvolveu a Fazenda do Rio da Cidade (1751);Quadra da Paciência, cortada pelo rio desse nome, 

na região dos atuais bairros do Carangola, Retiro pertencente a Francisco Muniz de Albuquerque (1741);Quadra 

do Itamarati, Bernardo Soares de Proença (1721); Quadra de Magé, na região correspondente a Itaipava, cortada 

pelo Rio Piabanha, requerida por José Ferreira da Fonte (1734); Quadra do Rio Morto, Manoel Correia Goulão, 

na confluência do referido rio com o Piabanha, na região onde hoje se ergue o povoado de Correias (1760); Quadra 

do Alcobaça, onde se destaca o pico desse nome, concedida a Francisco Muniz de Albuquerque (1741). 

(http://ihp.org.br/26072015/lib_ihp/docs/jfan20020110.htm Acesso em 10/09/2016) 
34 DEBRET, Jean Baptiste. Viagem Pitoresca e História do Brasil. Tomo I. São Paulo: Universidade de São Paulo, 

1989. 

http://ihp.org.br/26072015/lib_ihp/docs/jfan20020110.htm
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aproximadamente três meses e, com a nova rota, seria cerca de um terço desse tempo para 

proteger o ouro das Minas Gerais.  

É o sarcasmo do registro histórico de representantes de Coroa nas pesquisas cooptadas 

(MOURA, 1990), que contradiz a habilidade dos exploradores em lidar com as especificidades 

das terras tropicais. O aperfeiçoamento das viagens às vilas mineradoras foi feito por indígenas 

bem como por africanos, que tiveram seus conhecimentos extorquidos pelos bandeirantes 

(QUERINO, 1918). A pesquisa pode ter sido financiada, mas parece que faltou combinar tudo 

o que deveria ter sido registrado. Assim, figuras idílicas que ocuparam o lugar teoricamente 

seguro de massa pensante, os comandantes. O argumento é coerente até com a atemporalidade 

das questões de segurança no Brasil, contudo a pressa também poderia ser por outras questões 

que não fossem as do fluxo de mercadorias: pessoas, pois os navios zarpavam e aportavam 

diariamente no Porto da Estrela, carregados dos mais diversos produtos, e não somente de ouro. 

Desbravadores, os idealizadores, que erroneamente eram chamados assim pela historiografia 

tradicional, eram os surfistas do conhecimento alheio no desbravamento de terras brasileiras e 

os gaudérios da usurpação dos conhecimentos de indígenas e africanos e da parceria com o 

imigrante árabe. Os árabes conheciam o modo de viver do africano nas florestas, nas planícies, 

nas matas e nas montanhas, as suas habilidades e os seus conhecimentos de pecuária e 

agricultura (QUERINO, 1918). Os bandeirantes não eram necessariamente e tão somente 

europeus. Portugal e a Península Ibérica receberam 700 anos de colonização africana, por meio 

dos denominados mouros, vindos de várias regiões dos países da África Ocidental e do 

Mediterrâneo.  

 

Figura 13 - Porto da Estrela 
 

 

Fonte: RUGENDAS/FBN/Porto de Estrela, 1820, Rio de Janeiro 
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Em 1722, os limites atuais da cidade começaram a ser mapeados e divididos em 

fazendas, a população local era africana e afrodescendente, também organizada em 

comunidades, obedecendo a mais tradicional estrutura do Império no Brasil – uma sociedade 

agrária, latifundiária e escravista.  O colono preto sempre esteve em toda a estrutura com suas 

ciências. O registro de Rugendas fala de um saber deslocado e concentrado na história de um 

grupo, que serviu para diversas definições até as de seres humanos. Por meio desse mapa, o 

trecho mapeado como Tamaraty representa o local onde se iniciou a habitação da cidade de 

Petrópolis. Discursivamente, criou-se uma reafirmação da cidade ser livre, mas, se considerado 

somente o trecho próximo de onde seria construída a povoação do Imperador. 

 

Figura 14- Primeiras medições de terras petropolitanas em 1722 

 
Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

Nesse mapa, foi destacada a atual 
divisão do hodierno 1º Distrito do 
município de Petrópolis para 
demarcar que a suposta colônia de 
alemães se deu em um espaço pouco 
significativo se comparado a toda a 
cidade representada no mapa.  
Reitero que a chegada dos colonos 
registrada em 1843 foi após pelo 
menos 166 anos de desenvolvimento 
por meio de técnicas africanas, 
quando considerada a data de 
fundação da Freguesia de Inhomirim 
à qual Petrópolis pertenceu. 
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O Porto da Estrela era o que reluzia depois do contorno da última curva do mangue. De 

repente, do lado esquerdo do rio, havia muitas fogueiras de longas vigias. A que estava próxima 

à margem encontrava-se rodeada por grupos de africanos e afrodescendentes. Havia danças 

africanas que pareciam comunicar, outros conversavam, uns tostavam canas, alguns deitados 

pareciam hipnotizados pelas brasas que ardiam a noite inteira. Uma imagem viva e iluminada 

tal qual as das comunidades na África. Só não era, porque, na margem oposta, também ornada 

por fogueiras, lá estava outra categoria de colonos – a dos cotistas – homens com vestes típicas 

de agricultores conversavam e se distraiam com a fumaça do cachimbo, e mulheres, nos seus 

vestidos adequados ao frio siberiano, fitavam os jovens que brincavam próximo ao fogo (relato 

adaptado do pastor Frederico Avé-Lallemant da Comunidade Evangélica do Rio de Janeiro, em 

agosto de 1845, Porto da Estrela).   

 

Figura 15- Porto da Estrela – aquarela 

 

 
Fonte: ENDER/MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC, Vista do Porto da Estrela, 1817 

 

Eram esses os tipos ideais, os alemães, os escolhidos para a lenda de uma cidade fundada 

por uma imigração e colônia alemã, construída com mão de obra livre. O século XIX foi de 

extrema consolidação das ideologias racistas que migraram de colônia para o império e seriam 

como foram mantidas na República. Nesse contexto, ocorreu, no Brasil, uma política de cotas 

para brancos, que favoreceu a imigração de europeus: financiamento da viagem da Alemanha 
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para o Brasil, financiamento de terras produtivas, ajuda de custo. Foi concedido o benefício de 

restituir ao Governo da Província do Rio de Janeiro as despesas da viagem da Alemanha ao Rio 

de Janeiro para 2.111 imigrantes35, no prazo de três anos, sob fiança do terreno com todas as 

suas benfeitorias e demais bens (RAFFARD, 1896). Viagem internacional e terras produtivas 

parceladas em condições favoráveis. Os que não se interessaram em ir para Petrópolis pediram 

clemência à Majestade Imperial e receberam mais um benefício: ir ao Rio Grande de São Pedro 

do Sul em uma Nau do Império36 e livre das despesas de viagem. Houve ainda os que foram 

para o Espírito Santo37 e demais províncias. 

Nos livros de ofícios da Superintendência da Imperial Fazenda para a Mordomia da 

Casa Imperial Pedro II, está registrada, a meu ver, uma política de apadrinhamento de um grupo 

específico. Alemães foram favorecidos, porque eram brancos. A questão racial determinou 

benesses que nos dias de hoje atribuímos a diferenças socioeconômicas, mas, historicamente, o 

critério utilizado foi racial.  

Dom Pedro II fez sim política de cotas, cotas para brancos. O resto é resto, é insuficiente 

e assim continua. Nenhuma política reuniu moradia, emprego, educação e financiamento a juros 

baixos para que os favorecidos prosperassem a partir de condições dignas de sobrevivência. 

Esse dado de pesquisa corrobora o quão pouco é a política de cotas para negros nas 

universidades e em concursos públicos. 

Estamos exigindo pouco por aquilo que homens e mulheres escravizados contribuíram 

técnica e intelectualmente para erguer esse país. A política de cotas de Dom Pedro II especifica 

que os afrodescendentes são herdeiros de populações exploradas e discriminadas por uma 

política racista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Que vieram em 1837, pelo navio "Justine" em número de 235, e os que chegaram no ano de 1845, em 13 pôr 

13 navios. 
36 MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC, maço 108 - documento 5.302. 
37 Arquivo Público do Espírito Santo. Disponível em <http://imigrantes.es.gov.br/>. Acesso em: 20 de junho de 

2017. 
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Figura 16 - Contrato de migração dos colonos na Província do Espírito Santo (página 1) 

 
Fonte 4 – Arquivo Público do Estado do Espírito Santo 

Figura 17 – Contrato de migração dos colonos na Província do Espírito Santo (página 2) 

Aos colonos do Espírito Santo 
foram oferecidas 120.000 
braças de terra, víveres, 
ferramentas para lavoura, 
sementes de milho, feijão, 
batata, mandioca. A 
transferência das terras aos 
colonos foi feita gratuitamente 
pelo Governo Imperial. No 
primeiro parágrafo do Art. 1º, 
fica especificado que foi 
autorizada a vinda de famílias, 
e não somente de casais. As 
facilidades dadas aos colonos 
constituem a diferença social 
entre negros (que, na 
atualidade, é tão aviltante e 
escancarada) e brancos iniciada 
pela política de eugenia do 
Império. 
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Fonte 4 – Arquivo Público do Estado do Espírito Santo  

 

Mesmo depois do Império, a Lei nº 5.46538, de 3 de julho de 1968, mais conhecida como 

a “Lei do Boi” seguiu a mesma linha de atendimento da política de beneficiamento de grupos 

ligados à elite. A referida lei reserva 50% das vagas em instituições públicas de ensino médio 

agrícola e de ensino superior de agricultura e veterinária para filhos de proprietários rurais.  

 
38 Diário Oficial da União - Seção 1 - 4/7/1968, Página 5537. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5465-3-julho-1968-358564-publicacaooriginal-1-

pl.html>. Acesso em: 20 de junho de 2017. 

Os colonos assinaram um 
documento em que 
assumiram o compromisso 
de pagar ao Império os 
valores recebidos em três 
parcelas sem juros, após 
cinco anos. 
As facilidades de aquisição 
de terras para os 
estrangeiros é a face da 
mesma moeda da Lei de 
Terras de 1850, que 
dificultava a posse ou 
compra de terras por 
pessoas pobres e negras. 
Não se tratava somente de 
transformar o Brasil em um 
reduto de propiedades 
voltadas para a agricultura 
de exportação, mas de 
eliminar as possibilidades 
de integração de negros à 
sociedade brasileira. 
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A “Lei do Boi”, revogada em 1985, assim como o conjunto de benesses de Dom Pedro 

II a brancos são políticas de segregação, e não de reparo social. Ambas endossaram situações 

desiguais ao contrário da política de cotas para negros que visam reparar abismos sociais 

estruturais no Brasil.  

No caso de Petrópolis, a fábula oficial tornou invisíveis as populações negras da região 

tanto que cristalizou a ideologia de sede imperial e de colônia alemã (AQUINO, 2010). Os 

documentos oficiais não dizem que o imperador era racista, só registraram ideologias 

segregadoras e eugenistas do Império, transparecendo a face libertária-racista do Imperador. A 

imigração europeia tornou-se uma ideologia do Estado brasileiro, e a maioria africana e 

afrodescendente cedeu lugar ao imaginário branco e à paisagem mental da existência de 

população negra. A ideologia não configura a cidade, é um projeto de espaço branco, que não 

se concretizou.  

A urgência em trazer mão de obra branca para o Brasil, a quem o racismo do colonizador 

considerasse digna de merecer remuneração favoreceu a (al)cunha nas cidades de um tipo social 

muito específico que representasse (dentro dos recursos possíveis, incluindo os do pensamento 

mágico) uma suposta comunidade europeia, denominada branco à brasileira – alguns brancos, 

muitos pardos e caboclos – que ganharam o direito de viver e de trabalhar nas cidades, vilas e 

aldeias. Talvez o orgulho de muitos que se consideram brancos a contrapelo da genotipia e da 

fenotipia seja a filiação a um tipo mais “elástico” de branco, um branco à brasileira, resultado 

da impossibilidade da genética transgredida dos limites da lógica, que cunhou um status. 

Talvez Modesto Brocos tenha conseguido em “A Redenção de Can” demostrar em outra 

linguagem o que defino como branco-brasil. Eu venho defendendo uma ancestralidade africana 

que, muitas vezes, não consta dos critérios de marcas como pele e cabelo, estou falando de um 

vínculo que é sanguíneo, de pertencimento que não pode ser negado, mesmo que não possa ser 

visto de imediato visto. 

Por vezes, creio que o vínculo pode ser omitido, e o pertencimento negado, mas não se 

pode negar a existência de ambos. A pintura, a meu ver, está composta de elementos que são 

criticados nesta tese como as condições de quem chegaram (os estrangeiros brancos) a este país 

e a criação de condições para garantir a política de embranquecimento da população brasileira. 
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Figura 18 – A redenção de Can– Modesto Brocos 

  
Fonte: Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro 

 

Ver a senhora de mãos erguidas aos céus possibilita muitas leituras, mas, de pronto, eu 

recuso a de agradecimento de ter um descendente branco. Ressalto que os africanos também 

temiam pelo desaparecimento da sua ancestralidade na relação entre brancos e negros. Poderia 

ser a de pedir que suas pertenças, sua ancestralidade e seus valores estivessem presentes na vida 

e no bojo daquela família que se formava, apesar do escravismo; tese bastante discutida nos 

estudos de Manuel Querino e Henrique Cunha Jr. Conforme será aprofundado adiante, estava 

em jogo os direitos do que seria uma espécie de cidadania, seja lá o que isso venha a ser no 

Brasil. É uma linha tênue entre direitos e genotipia, é um conflito por direitos para além de 

fenotipia, que não caducou com o tempo. 

 É preciso deixar definido que houve favorecimento de um grupo, assim constam dos 

arquivos do Museu Imperial, o “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, 

a conservação de gente preta tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição 

d’ importação d’escravos 39.”, datado 07 de julho de 1850, escrito no Rio de Janeiro, de autoria 

de Antonio Pedro de Carvalho40, personagem de quem não consegui informações, creio que ter 

 
39 MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC, Maço 113, documento 5634, páginas 02 – 07. 
40 Defini como consultor/conselheiro de projeto do Imperador, pois não foram encontradas informações sobre o 

documento, nem sobre o autor. A única referência foi feita por Robert Conrad, em “Os últimos anos da 

escravatura no Brasil”, de 1974, e o referido teórico não citou informações sobre o consultor. 
Defini como consultor/conselheiro de projeto do Imperador, pois não foram encontradas informações sobre o 

documento, nem sobre o autor. A única referência foi feita por Robert Conrad, em “Os últimos anos da escravatura 

no Brasil”, de 1974, e o referido teórico não citou informações sobre o consultor. 
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sido alguém que desfrutou de importância política suficiente para propor um projeto de lei dessa 

envergadura. 

 

Figura 19 - Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de gente preta tanto livre 

como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos 

 
Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

 

O projeto de lei está divido em vinte artigos, estruturado em três partes, versa sobre a 

delimitação de um território que não permitiria por vias legais a presença negra. Nos artigos de 

1º a 5º e nos artigos de 6º a 12, são estabelecidas propriamente a regulação de uma espécie de 

colônia de africanos, as condições com destaque para o não pagamento pelos serviços e o direito 

do uso da violência. Já nos artigos de 13 a 20, são estipuladas as sanções em caso de 

descumprimento dos artigos anteriores. 

O documento nos revela mais uma tentativa de ter mão de obra livre no Brasil, pelo 

menos, 38 anos antes da culminância em 1888. Assim, a necessidade de regulamentar aparenta 

ser resultado de uma demanda grande de perda de controle sobre as urbanizações quilombolas 

e outras ações pela liberdade, que ameaçavam o regime. Há um viés de regulação e um caráter 

segregacionista tanto que nos arquivos do Museu Imperial e do Senado Federal não se encontra 

o andamento desse documento; não foram encontrados andamentos como votação ou 

promulgação, nem em outras práticas ou a posteriori.  

No “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de gente 

preta tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos”, é 

possível apreender as ideologias do Império e da elite escravista. O projeto proposto se alinha 

Projeto de Lei para regular a 
escravidão no Império do Brasil, a 
conservação de gente preta tanto 
livre como liberta e a colonização de 
africanos em substituição à 
importação de escravos. 
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às duas leis: a Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, Lei de Terras41; e a proibição do tráfico 

de escravizados por meio da Lei nº 581, de 4 de setembro de 1850, Lei Eusébio de Queiroz42 

(embora a primeira lei desse teor seja a Lei Feijó43, promulgada em 1831). A primeira, a Lei de 

Terras, que determinava os parâmetros para posse, a manutenção e a comercialização de terras 

no Segundo Reinado e estabelecia a compra como única maneira de aquisição de terras 

públicas. Essa lei possibilitava a arrecadação de recurso para o custeio do projeto da eugenia de 

financiamento da imigração de estrangeiros. Além disso, consagrou a criação de latifúndios 

como política de Estado, extinguindo o status de posseiro e a agricultura de subsistência. Essa 

foi mais uma justificativa para a perseguição dos quilombos, pois constituíam duas provas 

contra o Império: ações de implantação de um “Estado de matriz africana” e a ocupação e o 

desenvolvimento de terras que seriam entregues para os colonos europeus.  

 

Figura 20 – Artigos 1º e 2º do “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de gente 

preta tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos” 

 
 Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

 
41 Presidência da República, Casa Civil, Subchefia de Assuntos Jurídicos. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0601-1850.htm>. Acesso em: 20 de junho de 2017. 
42 Presidência da República, Casa Civil, Subchefia de Assuntos Jurídicos. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM581.htm >. Acesso em: 20 de junho de 2017. 
43 Câmara dos Deputados. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-37659-7-

novembro-1831-564776-publicacaooriginal-88704-pl.html>. Acesso em: 20 de junho de 2017.  

Artigo 1º - De agora em 
diante todas as crianças 
que nascerem de ventre 
escravo, nas Cidades, 
Vilas e Aldeias, 
consideradas Freguesias, 
ficarão livres. 
Artigo 2º - Da data da 
presente Lei a trinta anos, 
não haverá, nos lugares do 
artigo antecedente, pessoa 
alguma escrava. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0601-1850.htm
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Os artigos 1º e 2º determinavam a liberdade para as crianças nascidas dos ventres 

escravizados, a não permissão de escravizados nas Cidades, Vilas e Aldeias, consideradas 

Freguesias, e a não permissão de presença de escravizados em áreas determinadas. Acredito 

que seja uma das melhores pistas de como se formaram os bolsões urbanos embranquecidos no 

Brasil, um urbanismo organizado por meio de eugenia e segregação. As cidades são ideias 

amadurecidas e experimentadas de urbanizações dos arredores. Os referidos artigos trazem uma 

falsa ilusão da não presença negra, em tempo algum, nos muitos espaços urbanos, tratam da 

remoção de indivíduos, mas não da mudança de condição dos mesmos. 

 

Figura 21 - Artigos 3º e 4º do “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de gente 

preta tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos” 

  
Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

Nos artigos seguintes, 3º e 4º, tratam da proibição de se empregar preto africano e preta 

africana, livres ou escravizados, no comércio ou em outras atividades e de esses residirem em 

áreas não determinadas. E, nos 30 anos depois, o trabalho no comércio era para brancos. Toda 

vez que leio esse arquivo me vem à memória a ideia das tabernas, das pensões e dos armazéns 

de secos e molhados, aqueles com proprietários portugueses, que se contrapõem a personagens 

Artigo 3º - Não será 
permitido de agora em 
diante que se possa 
empregar, no comércio de 
víveres e mesmo em 
qualquer outro que se faça 
a retalho, preto ou preta 
africana, livre ou escrava; 
e, trinta anos depois, só 
será permitido esse 
mesmo comércio aos 
nacionais brancos 
caboclos e pardos de 
ambos os sexos. 
 
Artigo 4º - Não será 
igualmente permitido da 
data da presente Lei, três 
anos depois, que possa 
residir fora dos lugares 
designados no artigo 1º, 
preto ou preta, africano ou 
crioulo, livre ou liberto. 
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negros que também tinham posses, mas não podiam, por leis segregacionistas, ser donos de 

negócios. 

Isso está presente no nosso folclore sobre os portugueses e representado na doçura da 

literatura do Romantismo, no detalhismo do Realismo e no cientificismo do Naturalismo. Eram 

esses os donos dos estabelecimentos e de outros que ganharam um feixe de luz ou um foco e 

trabalharam o suficiente para justificar os bens de seus descendentes, de alguns. Está em foco o 

benefício da lei e da segregação para a benesse do embranquecimento e de grupos específicos 

por meio de uma ideologia que, por razões óbvias, é cruel, perversa, eufemística e metonímica. 

O fato da constituição de patrimônio de alguns ser atribuído ao acaso, e não ao resultado de 

políticas públicas segregadoras. Responsabiliza o preto e a preta por uma suposta 

“incapacidade” de prosperar, mas não se admite ou explicita a conjuntura em que isso se deu.  

A marcação temporal no parágrafo 4º que determina a proibição imediata e em até três 

anos de presença negra, a meu ver, traduz a urgência de uma questão de racismo estrutural a ser 

resolvida assim como demonstra que atividades de comércio também eram exercidas por 

homens e mulheres negros. A segregação estabeleceu os donos dos negócios em lugares 

estratégicos do Império, das Cidades, das Vilas e das Aldeias, por meio de pontos de interesse 

de desenvolvimento e às vistas para muitas fiscalizações como tentativas de negociação com os 

países que exigiam do Brasil o fim do tráfico humano. Relegá-los a três léguas, às chácaras e às 

fazendas não só reafirma uma política de embranquecimento como também mostra como essa 

se deu.  

Conforme proposto no artigo 5º, da periodicidade dos censos nas áreas restritas, listando 

todos os residentes e “extremando-se as que forem brancas, caboclas, pardas, e pretas nacionais 

ou africanas; todas aquelas que, sendo pretas, livres libertas, e escravas, excederem à metade 

das três primeiras classes, serão obrigadas a sair”. A população escravizada deveria ser removida 

para chácara e fazendas distantes a três léguas (aproximadamente 8 km) ou mais; e as livres ou 

libertas redistribuídas nas Cidades, Vilas e Aldeias, onde a população preta não tivesse excedido 

à metade, implicando remoção compulsória, conforme o artigo 4º, dos pretos e pretas que 

tentarem residir em cidades não estipuladas três anos após a implementação da lei. 

 O referido artigo demostra que muitas das políticas de segregação das populações negras 

não são frutos de ações de governos recentes. Há uma conjuntura de ações governamentais e 

políticas segregadoras para que o resultado seja a construção histórica e a constatação de as 

cidades serem organizadas, de modo que as populações negras sejam maiorias nos bairros mais 

afastados, com serviços públicos insipientes. Lamentavelmente, a história com conjuntos de 
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fatos distribuídos na linha do tempo, e não como processus, impossibilita a compreensão de que 

os problemas da sociedade atual são resultados de escolhas desumanas, exploradoras, 

segregadoras e racistas dos períodos de Colônia e do Império.  

 

Figura 22 – Artigo 5º do “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de gente 

preta tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos” 

 
Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

Reitero que a eugenia não é um famigerado privilégio de Petrópolis, pois era uma 

política da Colônia e do Império nas regiões onde houve a insistente inserção da figura “do 

colono”, mesmo que sendo esse poucos ou sabermos quantos foram o discurso do 

desenvolvimento com o braço europeu é mais eficaz do que a denúncia da eugenia. No artigo 

Artigo 5º - Três anos 
depois da promulgação 
da presente Lei, far-se-
ão, todos os anos, os mais 
exatos alistamentos de 
todas as pessoas 
residentes nos lugares 
designados no artigo 1º, 
extremando-se as que 
forem brancas, caboclas, 
pardas e pretas, nacionais 
ou africanas; e todas 
aquelas que, sendo 
pretas, livres, libertas e 
escravas, excederem à 
metade das três primeiras 
classes serão obrigadas a 
sair,  as escravas para 
lugares de Chácaras e 
Fazendas existentes a três 
ou mais léguas distantes; 
e as livres ou libertas para 
as Cidades, Vilas e 
Aldeias onde não chegou 
ainda a população preta a 
essa metade, e para fora 
do Império quando tal 
número estiver 
preenchido. A mesma 
direção dar-se-á a todo 
aquele preto ou preta 
livre ou liberta que 
transgredir o disposto no 
artigo 4º. 
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5º, a informação da retirada dos escravizados que excederam tal número para chácaras e 

fazendas é uma forma de criar bolsões brancos.  

No caso de Petrópolis, todos os terrenos próximos às construções imperiais foram 

destinados para brancos de alguma forma ligados ao imperador: nobres, ricos, colonos 

europeus. Essa marcação de território que hoje corresponde ao centro histórico da cidade cria 

uma falsa ilusão de ambiente europeizado. Arquitetonicamente, vê-se a marca do império e, 

discursivamente, a participação do alemão. As populações negras foram empurradas para 

bairros que ficavam aproximadamente 8 km distantes desse cenário de Europa e livres da maior 

marca do Império, o escravismo.  

Figura 23 - Artigo 6º do “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de gente preta  
tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos” 
 

 
Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

 

No Artigo 6º, há o registro do desrespeito às nações dos africanos, pois, findos os dez 

anos de trabalho, os trabalhadores deveriam ser enviados para um “terreno” na África, sem 

considerar ou respeitar etnia, nação, parentes, indenização. Era um despejo. 

 

 

 

 

 

Artigo 6º - O Governo 
Imperial procurará obter em 
África um terreno onde possa 
estabelecer-se uma colônia 
para residência dos pretos de 
ambos os sexos, livres ou 
libertos que excederem, e de 
que trata o artigo antecedente. 
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Figura 24 - Artigo 7º do “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de gente preta  
tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos” 

 

 
Fonte:  MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

 Despejo do nominado colono se configura como um complicador para a história do 

Império, que constituiu dispositivos argumentativos detratores das populações negras por meio 

de cooptação de artistas e intelectuais, que registrassem a grandiosidade de um império 

indolente, conforme o Artigo 7º. Não obstante, referir-se aos africanos e descendentes como 

colono demonstrou uma traição da conjuntura detratora, pois o chama de trabalhador 

fundamental preparado com técnicas e intelectualidade. Estabeleceu um parâmetro que tende 

igualar contribuições desiguais (ainda que, hipoteticamente, um documento visava burlar os 

acordos internacionais que proibiam o tráfico de escravizados) de trabalhadores qualificados, 

Artigo 7º - Para não se 
dar falta de braços 
para os trabalhos 
pesados da agricultura 
e das fábricas, 
montadas a três e mais 
léguas  fora dos 
lugares designados no 
artigo 1º, o Governo 
Imperial procurará 
também fazer tratados 
com as Nações 
empenhadas na 
abolição do tráfico de 
escravos, para, em 
navios unicamente 
brasileiros, serem 
importados da África 
para este Império 
como colonos, pretos 
africanos que, por um 
cálculo baseado nas 
mais miúdas 
informações, forem 
julgados necessários, 
marcando-se mesmo 
os lugares das 
Províncias onde 
houverem Alfândegas 
ou Consulados para o 
desembarque de tais 
colonos, e para ali se 
fazerem em livros 
próprios os 
assentamentos 
necessários, e todas as 
clarezas precisas. 
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mas desvalorizados por questões raciais. Cogitou-se a possibilidade de solicitar aos países que 

acordaram extinguir o tráfico a possibilidade de continuar capturando pessoas no continente 

africanos sob a justificativa de não parar o país, mas não se cogitou pagar pela mão de obra 

negra. Outrossim, elucubrar não cumprir o acordo já é uma pista para nos informar que a mão 

de obra branca não era suficiente nem qualificada. 

 

Figura 25 - Artigo 8º do “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de gente preta 

tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos” 

 

 

Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

 

No Artigo 8º, ao contrário do que nos foi amplamente propagado, os africanos e 

afrodescendentes também trabalhavam nas fábricas. Esse dado só reitera a tese de detração 

sobre a qualificação para o trabalho de africanos e afrodescendentes. Enquanto uma vertente 

brancocêntrica atesta que os europeus vieram trabalhar nas fábricas, há um projeto de lei da 

mesma vertente que atesta que africanos e afrodescendentes também seriam trabalhadores 

fabris.  

Ainda que possa ser questionado que a argumentação é sobre um projeto, há outros dados 

da conjuntura, que reiteram o projeto e a tese da detração. Trechos do relatório do Major Sergio 

Marcondes de Andrade sobre as atividades coloniais ao Presidente da Província Francisco de 

Artigo 8º - Estes colonos só 
poderão servir nos trabalhos 
de agricultura e fábricas nos 
lugares acima designados, e 
por espaço de dez anos. 
Findo este prazo serão 
mandados regressar em 
navios do Estado, para a 
Colônia do artigo 6º ou para 
o seu país natal, se assim o 
escolherem. 
(Obs.: A continuação da 
última frase do texto está na 
figura 26.) 
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Vasconcellos atestam que Petrópolis não atendia aos critérios para ser uma colônia agrícola, 

porque os colonos europeus não tinham conhecimentos exclusivos de agricultura 

(VASCONCELOS, 2002).  No mesmo relatório, foi apontada a possibilidade de instalar-se um 

núcleo fabril, que se desenhava como saída de emprego para a mão de obra que, no momento, 

era utilizada nas obras públicas nas quais os africanos e afrodescendentes foram, por decreto, 

impedidos de trabalhar. Findadas as obras, haveria grande desemprego. Cogitou-se inseri-los no 

nas atividades de plantio da mamona para atrair o bicho-da-seda.  

Não deu certo para o bicho-da-seda, mas a intervenção na flora local aconteceu. 

Recordo-me da mamona ser uma planta comum nos terrenos baldios da cidade. No quintal da 

casa onde cresci, havia muitas, e ninguém nunca as plantou. Simplesmente a mamona estava ali 

para que o caule de suas folhas fosse usado como canudo para fazer bolinhas de sabão. Mal 

sabíamos as demais crianças da minha rua e eu que a mamona é um termo quimbundo, momono, 

devido à semelhança das folhas com as do mamoeiro. É de origem afro-asiática e era usada para 

fins medicinais e na produção de azeite, que seria empregado em combustível dos artefatos de 

iluminação; em especial, os egípcios depositavam nos sarcófagos as sementes dessa planta. No 

Brasil, o óleo dos seus frutos serviu de lubrificante aos mancais dos engenhos de cana por ser 

eficaz na redução de atritos (VAINSENCHER, 2018). A escolha da mamona não me pareceu 

aleatória, porque já era uma herança do processo de ampliar conhecimentos africanos bem-

sucedidos no Brasil, inclusive em terras petropolitanas já exploradas nas demarcações de 

fazendas bastante produtivas.  

No processo de urbanização de Petrópolis, ficaram mais evidentes as proposições dos 

Artigos 4º e 5º de se ter na cidade um contingente mínimo de população negra somente para 

atender às necessidades do núcleo urbano. Deste modo, em outro trecho do relatório de Sérgio 

Marcondes de Andrade, foram citados grupos de trabalhadores africanos: 70 africanos livres 

(isso significa que nunca foram escravizados; do contrário, seriam libertos), sete deles (3 

mulheres e 4 homens) trabalhavam no Hospital Santa Teresa; no caminho de Pati do Alferes, 

estavam lotados outros 36; e, na conservação dos caminhos coloniais, havia 26, sendo que um 

estava afastado por cegueira. Consta do relatório também os trabalhadores do Palácio Imperial, 

que detalharei mais adiante (VASCONCELOS, 2002). 
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Figura 26 - Artigos 8º e 9º do “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de gente 

preta tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos” 

 
Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

 

Por muitas razões a colônia não aconteceu devido aos trabalhadores vindos serem em 

linhas gerais relojoeiros, ferreiros, marceneiros, ourives, pasteleiros, carvoeiros, sapateiros, 

músicos (AQUINO, 2010) e às condições dos terrenos escolhidos, como vales estreitos e 

terrenos acidentados, não serem adequadas para o plantio. Conforme destacado por Vasconcelos 

(2002), o “colono desconhecia as peculiaridades do trópico e, em especial, da região serrana 

fluminense”, o que corrobora os estudos anteriores, como os de Manuel Querino que 

demonstrou que o colono preto foi um fator de civilização do Brasil.  

 Nos artigos de 7º a 12º, são organizadas estratégias de retomada do escravismo pelo 

Governo Imperial. Fala-se em “não dar falta de braços para os trabalhos pesados da agricultura 

e das fábricas, montadas a três e mais léguas fora dos lugares designados no artigo 1º”. 

Necessidade deflagradora das inconsistências argumentativas da história, que narra os colonos 

como agricultores, mas o documento em tela já nos disse que foram inicialmente empregados 

no comércio; agricultores cotistas que receberam terras e incentivos financeiros e fiscais, o que 

Artigo 8º (continuação) – (…) 
para o seu país natal, se assim o 
escolherem. 
Artigo 9º – Nas Províncias onde 
tiver lugar a importação desses 
colonos, serão criadas Comissões 
especiais, que como tutoras 
tenham a seu cargo o velar na 
mais restrita execução das 
disposições do artigo 
antecedente: elas renderão à 
Secretaria do Estado dos 
Negócios Estrangeiros, conta dos 
colonos mortos, e filhos que eles 
venham a ter, bem como dos que 
tenham acabado o tempo de seu 
engajamento, e estejam por isso 
no caso de regressar. 
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me leva a crer que os fazendeiros não substituíram os trabalhadores na condição de 

escravizados. 

Dentre as estratégias para e retomada do escravismo, destaco a que consta do Artigo 10º 

a determinação da Coroa de receber pelos custos da viagem e pela permanência do colono preto, 

subjugado à nova forma de escravismo. A Coroa optou por cobrar dos fazendeiros e donos de 

fábricas, porque não instituiu a remuneração aos trabalhadores negros, nem lhes ofertou as 

facilidades dadas aos colonos alemães (página 70). 

 

Figura 27 - Colheita de café na Fazenda Sant’Anna – Vale das Videiras, Petrópolis 
 

 

Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

A imagem acima é da colheita de café na Fazensa Sant’ Anna, localizada no Vale das 

Videiras, a mais de três léguas do centro de Petrópolis, dentro das especificações do 4º artigo, 

onde havia a realização das atividades listadas no argumento principal para justificar a cota de 

brancos. Argumento conflitante com o plano de acordo com as nações empenhadas na abolição 

do escravismo (que não é caso do Brasil onde foram “importados da África para este Império 
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como colonos, pretos africanos que por um cálculo baseado nas mais miúdas informações”). 

Importar e colonos não parecem fazer parte do mesmo campo semântico. Colonos, 

principalmente, numa primeira acepção, indica pessoas, não me parece a mesma compreensão 

do redator desse documento. 

 

 Figura 28 - Artigo 10º do “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de gente 

preta tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos” 

 

    
Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

Artigo 10º - Os que 
engajarem esses africanos 
importados, ou os 
mandarem diretamente 
engajar em África, entrarão 
na Corte para o Tesouro, e 
nas Províncias para as 
respectivas Tesourarias, 
com uma taxa anual de seis 
mil réis por cada colono, 
durante os dez anos do 
engajamento, e que cessará 
nessa época, ou se antes se 
der o falecimento, que será 
todavia justificado perante a 
Comissão tutora; essa taxa 
será destinada para fazer 
face às despesas do 
transporte, e dos 
vencimentos marcados pelo 
Governo aos membros da 
Comissão, e expediente para 
a necessária escrituração. 
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São feitas a determinação dos portos de controle e as anotações em livros específicos, 

informando as províncias e as alfândegas ou os consulados do desembarque. O controle não era 

para o recebimento dos africanos, mas para “regressar em navios do Estado, para a Colônia do 

artigo 6º ou para o seu país natal”. Era preciso controlar a população, conforme o artigo 9º, para 

garantir a expulsão findos os dez anos de trabalhos em agricultura e fábricas.  

  

Figura 29 - Artigos 11º e 12º do “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de 

gente preta tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos” 

 

Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

  

Nos artigos de 9º a 11º, são abordadas as exigências das comissões especiais para 

garantirem que o período de trabalho e o retorno do colono sejam cumpridos. No artigo 10º, fica 

especificada a taxa em réis, “essa taxa será destinada para fazer face às despesas do transporte, 

e dos vencimentos marcados pelo Governo aos membros da Comissão, e expediente para a 

necessária escrituração”. No documento, não se determina o pagamento ao colono, mas se 

define: “dar ao engajado ou engajada uma taxa módica, que será fixada por uma tabela sob 

Artigo 11º - Os que 
engajarem esses 
colonos, serão obrigados 
a assinar Termo na 
Secretaria da Comissão 
tutora, pelo qual fiquem 
sujeitos a dar ao 
engajado ou engajada 
uma taxa módica, que 
será fixada por uma 
tabela sob aprovação do 
governo, regular 
tratamento, roupa em 
prazos marcados, e 
curativos nas moléstias, 
além do alimento de três 
vezes no dia. 
  
Artigo 12º - Os colonos 
serão sujeitos a castigos 
(…) – a continuação está 
na figura 30. 
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aprovação do governo, regular tratamento, roupa em prazos marcados, e curativos nas moléstias, 

além do alimento de três vezes no dia”, conforme o artigo 11º.  

Se não estivesse tratando do escravismo, pegar-me-ia pensando sobre o conceito de 

salário mínimo que parece ter sido criado no período colonial, pois é tão ínfimo que não garante 

o básico como alimentação, saúde etc. Não garante hoje, como também não garantiu à época. 

Por mais que toda a história brancocêntrica argumente sobre a “necessidade” do escravismo, 

essa não pode ser justificada como o não justo pagamento para quem trabalhou, pois suscita a 

dúvida sobre se a necessidade era de desenvolver o país ou se era de enriquecer por meio da 

morte de indivíduos com a bênção da Santa Igreja. 

 Nos termos desse projeto de lei, colono seria mais uma categoria de trabalhador ou seria 

uma inovação na terminologia para uma velha prática; à época; uma prática há 350 anos. O 

termo tende a definir que havia autorização para agredir quem trabalha, mesmo que não fosse 

mais escravizado. Velha, com o costume peculiar da prática da violência endossada pelo Estado, 

pois “os colonos serão sujeitos a castigos quando não cumprirem com seus deveres, e que serão 

regulados por instruções que o Governo Imperial houver para esse fim de dar, e nas quais se 

disporá tudo quanto for de econômico e privativo desta espécie de colonização”. Não seria o 

caso de deportação? A violência ao africano e ao afrodescendente escravizado foi 

institucionalizada, ganhando status de instrumento para produtividade. Ressalto aqui que as 

normatizações depois de revogadas adentram o cotidiano com ares de normalidade, é preciso 

considerar que várias foram as investidas do Estado contra a população negra. 

 A preocupação do Império era com a tributação e a arrecadação dos impostos sobre a 

mão de obra forçada. Tentava de todas as formas garantir a manutenção do tráfico e reprimir os 

que infringiam o direito à vida, não por isso, mas por não pagar pelo lucro. Independentemente 

da atividade, a preocupação era com a tributação, “todo aquele que de agora em diante tentar 

introduzir por contrabando africanos para servirem como escravos, ficará sujeito a uma multa 

de um a dez contos de réis, [...] e à prisão nas Casas de Correção de doze a vinte anos”. Penalizar 

pelo contrabando de escravizados poderia parecer um aceno do Império em direção à 

humanidade. Não, não foi. Estava prevista uma penalidade aos infratores e uma espécie de 

premiação aos apreensores, que receberam pelo fruto do trabalho de quem era, em todos os 

aspectos, vítima.  
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Figura 30 - Artigo 12º(cont.) do “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de 

gente preta tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos” 

  

Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

 

 Havia a preocupação com a arrecadação por meio das multas, e não com a violência a 

que os colonos negros estariam expostos. No Artigo 12º, o castigo, a permissão para que os 

colonos negros sejam agredidos, reitera a política de violência como ferramenta de civilização 

e de educação destinada aos negros. 

 Por meio desse documento, houve uma segunda regularização do trabalho escravizado, 

delineando quem deve sofrer violência do poder público (que fique registrada a semelhança ao 

tratamento dado pelo Estado à popolação negra nos dias atuais). É grotesco ver registrado que 

o Estado brasileiro foi um agente que regularizou a desumanidade oriunda de toda uma 

conjuntura racista, originada e abençoada em princípios do catolicismo. 

 Há de se questionar se a necessidade era de trabalhadores, de dar continuidade a políticas 

criminosas como o sequestro de indivíduos ou de perpetuação da violência. É consensual que o 

racismo está entre os fatores impeditivos para que o trabalho dos colonos pretos fosse 

remunerado; ficou reiterado que o Estado brasileiro é partícipe no atendimento dos fetiches de 

desumanidade dos exploradores de mão de obra; inclusive porque não há registros de 

posicionamento contrário, por meio de ações efetivas, de D. Pedro II, o supostamente mais 

humano dos príncipes.  

 

 

 

Artigo 12º (cont.) - Os 
colonos serão sujeitos a 
castigos quando não 
cumprirem com seus 
deveres, e que serão 
regulados por instruções 
que o Governo Imperial 
houver para esse fim de dar, 
e nas quais se disporá tudo 
quanto for de econômico e 
privativo desta espécie de 
colonização. 
 



89 

 

Figura 31 - Artigo 13º do “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de gente 

preta tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos” 

 

Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

 

No artigo 14º, atesta-se que “africanos que transportados em quaisquer navios, forem 

apreendidos, serão entregues à Comissão tutora do lugar, e o produto da arrematação de seus 

serviços por dez anos, será entregue aos apreensores”. O referido artigo prossegue com a 

ressalva de que o produto do trabalho será dividido em partes iguais entre os apreensores, mas, 

se o navio pertencer ao Estado, o produto/lucro é do Estado. Todas as sanções giram em torno 

do controle em manter todos esses trabalhadores forçados nas áreas de fazenda, pois, 

paralelamente, eram tocados das áreas brancas que recebiam os europeus.  A preocupação não 

é acabar com o tráfico, mas premiar e favorecer quem continuasse a manter o escravismo. 

 

Artigo 13º -  Todo 
aquele que de agora em 
diante tentar introduzir 
por contrabando 
africanos para servirem 
como escravos, ficará 
sujeito a uma multa de 
um a dez contos de réis, 
segundo as 
circunstâncias, e à 
prisão nas Casas de 
Correção de doze a 
vinte anos, nos 
introdutores de 
africanos como 
escravos, serão 
compreendidos os 
donos consignatários 
Capitães ou Mestres, e 
Pilotos dos navios. Às 
demais praças das 
equipagens dos navios 
transportes, será 
imposta a pena de galés 
por dez anos. 
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Figura 32 - Artigo 14º do “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de gente 

preta tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos” 

 
Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

 

É preciso deixar evidente que o escravismo era uma política do Estado, e esse 

documento não pode se configurar como a solução de um problema sobre o qual o Estado tem 

responsabilidade. Os sequestradores trabalhavam sobre ordem de uma política pública, não era 

uma ação desordenada nem ilegal, pois, por meio desse documento, o Estado sempre esteve 

ciente e se dispôs a regulamentar para obter lucro, mas sem gerar organização e inserção social. 

Mesmo quando se parece delinear juridicamente que há, nesse processo de exploração, 

uma vítima que foi sequestrada e está ilegalmente em terras brasileiras, não há quaisquer 

referências a indenizações e tratamento humanizado ao sequestrado. Vergonhosamente, são os 

apreensores os recompensados, mas as vítimas não. Isso reitera que o uso do termo colono 

também para africanos é um clássico exemplo de interpretação diversa para termo idêntico. O 

significado de colono, quando atribuído aos europeus, inclui, além de trabalho remunerado, o 

tipo “ideal” (numa perspectiva brancocêntrica) para povoar o Brasil; contrariamente, em relação 

ao colono africano, não foi ofertada a possibilidade de se tornar um cidadão brasileiro, pois, na 

referida lei, ele é descrito como mercadoria, mesmo que tenha mão de obra especializada e 

qualificada. O termo contrabando usado no Artigo 15º é um dos muitos exemplos da 

desumanidade destinada aos trabalhadores africanos e afrodescendentes. 

Artigo 14º - Os africanos 
que transportados em 
quaisquer vasos, forem 
apreendidos, serão 
entregues à Comissão 
tutora do lugar, e o 
produto da arrematação 
de seus serviços por dez 
anos, será entregue aos 
apreensores; dividido em 
partes iguais, se estes não 
pertencerem a navios do 
Estado, e conforme a Lei 
das presas se de fato 
pertencerem. 
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Figura 33 - Artigo 15º do “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de gente 

preta tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos” 

  

Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

 

A penalidade aplicada a quem praticava contrabando era a perda do escravizado. 

Independentemente da legislação, a condição de exploração não mudava para a vítima.  Ainda 

que fossem instaurados processos nos Conselhos das Capitanias de Portos e no Conselho 

Supremo Militar de Justiça, não encontrei processos contra os contrabandistas de escravizados. 

Pode-se indagar que os termos questionados são de um projeto de lei que não foi implantado, 

mas a  Lei nº 581, de 4 de setembro de 1850, Lei Eusébio de Queiroz, é contemporânea ao 

Projeto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de gente preta 

tanto livre como liberta e a colonização de africanos em substituição de importação de escravos, 

e ainda não foi estudado se foi eficaz ao que se propôs ou se foi tolerante com as elites.  

Somente estudos poderiam indicar se os sequestrados pelo desejo de enriquecer com o 

trabalho, o conhecimento e a ciência alheios, acrescidos de desumanidade e sadismo, 

conseguiram retornar em segurança para seus lares e se talvez pudessem ter sido indenizados 

pelo trauma causado. Tratamento semelhante à política de cotas de D. Pedro destinada aos 

Artigo 15º - Nas mesmas 
penas incorrerá todo 
aquele que pretender 
introduzir [diretamente 
ou] por contrabando 
fazendas dos que, não 
deixarem dúvida que são 
importados como 
próprias, para 
reexportação para África 
com o fim de fazer-se o 
contrabando de escravos. 
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colonos europeus em Petrópolis. Pelo sim, pelo não, deve ficar registrado que a abolição, sem 

entrar nos méritos de como essa se deu, só ocorreu 38 anos depois.   

 

Figura 34 - Artigo 16º do “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de gente 

preta tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos” 

 
Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

 

Nos artigos de 17º a 20º, são tratadas as questões de lotação dos navios, sujeitando “a 

uma multa de cem mil réis por cada indivíduo desta espécie de passageiros que demais forem 

encontrados quer na entrada, quer na saída dos portos, e mesmo fora dos portos, no mar 

territorial do Império”. Penalidade que não está entre os sinônimos de acabar com a 

desumanidade nem de introduzir condições justas de trabalho.  Parecia requerer um controle de 

Artigo 16º - Os processos 
para julgamento tanto 
dos navios arrestados 
pelo facto de 
contrabandistas de 
africanos escravos como 
dos indivíduos de suas 
equipagens, e outros 
compreendidos no artigo 
13, serão instaurados nos 
Conselhos das Capitanias 
de Portos, e de que trata o 
artigo 4º do Decreto Nº 
358 da Assembleia Geral 
Legislativa, como 
primeira instância com 
apelação para o Conselho 
Supremo Militar de 
Justiça, como 
Almirantado, ficando 
assim estes dois 
Conselhos como 
Tribunais especiais para 
conhecerem de tais 
crimes. 
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fronteiras e a verificação de documentos para a fiscalização da entrada de viajantes livres e 

libertos dentre os quais poderiam estar os sequestrados que seriam escravizados.  

 

Figura 35 - Artigo 17º do “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de gente 

preta tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos” 

 
Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

Nos seus termos, o documento não visa acabar com o principal do escravismo:  a 

exploração. Mudar o nome para colono com o objetivo de burlar a pressão internacional não 

muda o problema nem beneficia os africanos e afrodescendentes, pois não os torna cidadãos. 

Quisera eu pensar que a preocupação com a lotação dos navios era para garantir que não 

haveria escravizados, mas, com o histórico do Império brasileiro, eu creio que era uma forma 

de diminuir as perdas causadas pelas mortes durante as viagens, pois os capturados 

continuariam na mesma condição e ainda renderiam lucro aos cofres públicos. Infelizmente, a 

conjuntura não me permitiu pensamento contrário.  

 

Artigo 17º - Aos Capitães 
de Portos e a seus 
Delegados fica 
competindo o exame e 
visita de todos os navios 
que entrarem ou saírem; 
devendo mesmo fazer 
nos que estiverem à carga 
quaisquer exames que 
julgarem conveniente 
para reconhecerem se as 
cargas dão suspeitas 
fundadas para o tráfico 
de africanos por 
contrabando, bem como 
incumbir a todos os 
Capatazes das diferentes 
Estações de portos e 
Distritos de pescadores 
no litoral da Costa, a 
vigiarem o desembarque 
por esses lugares. 
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Figura 36 - Artigo 18º do “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de gente 

preta tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos” 

 
Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC  

 

Figura 37 - Artigo 19º do “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de gente 

preta tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos” 

 
Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC                                 

Artigo 18º - Nas 
matrículas das 
equipagens dos navios 
nacionais, não será 
admitido maior número 
de indivíduos, 
excedentes às lotações 
marcadas  para viagens 
de cabotagem ou de 
longo curso; e nem 
mesmo como passageiros 
indivíduos reconhecidos 
como pertencentes à vida 
do mar, e que excedam à 
5ª parte das mencionadas 
lotações; ficando por isso 
o Capitão ou Mestre 
sujeito a uma multa de 
cem mil réis por cada 
indivíduo desta espécie 
de passageiros que 
demais forem 
encontrados quer na 
entrada, quer na saída dos 
portos, e mesmo fora dos 
portos, no mar territorial 
do Império.  
 
Obs.: a continuação está 
na figura 37. 
 

Artigo 19º - Aos 
Guardas-Mores das 
Alfândegas será também 
incumbido a coadjuvar às 
Capitanias de Portos em 
tudo quanto for 
concernente ao exame 
dos navios, ficando a 
cargo destes nos portos 
onde não houverem 
Capitanias de Portos, e 
aos Administradores de 
Consulados o disposto 
nos dois artigos 
antecedentes. 
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Estranhamente, as determinações do projeto se concentram nos Portos e Consulados, 

proibindo Juízes de Paz e Delegados de Polícia de interferirem em questões que digam respeito 

ao contrabando de escravizados, porque as inspeções no mar eram da competência das 

Capitanias dos Portos. Suscitando a dúvida sobre como eram usados esses dois últimos 

aparelhos do Estado nas questões referentes ao escravismo. Outra questão é a de qual órgão era 

encarregado das inspeções em terra. Se conseguissem passar pela Capitania dos Portos, os 

sequestrados seriam um prêmio para os escravizadores? Talvez, fossem lucros para o Império. 

O projeto de Antonio Pedro de Carvalho é uma tentativa, executada em muitas colônias, 

de povoar as cidades com versões até então mais flexíveis dos europeus – os brancos à brasileira 

– ainda que não pertencentes ao grupo étnico branco, representavam a assunção de um status 

de aceitáveis aos propósitos racistas do Imperador.    

 

Figura 38 - Artigo 20º do “Projecto de Lei para regular a escravidão no Império do Brasil, a conservação de gente 

preta tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição d’ importação d’escravos” 

 

Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

 

Não há registros na história de tal projeto ter chegado às mãos do Imperador. A única 

pista é que o documento está guardado entre os arquivos do Imperador, nas dependências do 

Museu Imperial, além da constatação cotidiana de alguns mais atentos de dizer que aqui quase 

Artigo 20º - Fica proibido 
aos Juízes de Paz e aos 
Delegados de Polícia de 
terra, qualquer 
interferência em 
questões, e exames que 
digam respeito a esta 
espécie de contrabando; 
não podendo mesmo 
fazer quaisquer exames 
no mar, sem intervenção 
das Capitanias de Portos, 
ou Alfândegas e 
Consulados onde não 
houverem as primeiras. 
Rio de Janeiro, 7 de Julho 
de 1850. 

Antonio Pedro de 
Carvalho 
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não se vê negros. A explicação na construção do espaço urbano nos grandes centros, antes de 

ser financeira, pode ser historicamente estratégica. 

Uma forma de pensar é que esse documento estava guardado, e não encontrei registros 

de um andamento de votação, mas, quando meço três léguas do centro urbano de Petrópolis, 

encontro as terras de fazenda ou de indústrias, cuja população é maciçamente negra. Queria 

muito ter encontrado, nos registros referentes às populações negras, a face mais “humana e 

humanista” do Imperador, aquela tão falada de um homem culto que se comunicava com 

Graham Bell, virou cartões-postais e ainda fez com alguns se sintam órfãos de uma origem 

nobre. Essa mesma que mobiliza plebiscito pedindo a volta da monarquia quando a fé e a polícia 

não são suficientes para conter o desarranjo da política. Não a encontrei.  

Essa face do Imperador regulamentou o que eu chamei de branco-brasil ou de branco à 

brasileira e possibilitou a criação de bolsões dos brancos possíveis em diversas regiões do país.  

Nos vintes artigos, as propostas transitam entre a desumanidade e a sandice, mas acabam 

mesmo na eugenia, variando entre o controle de população preta nas cidades e o emprego 

somente para brancos. Diria que Antonio Pedro de Carvalho deixou de ser deflagrador de 

mecanismos racistas de regulamentação de ações no Brasil. A proposição do artigo primeiro do 

projeto de lei em tela é um prenúncio da lei Eusébio de Queiroz que proibia o que já havia sido 

acordado de ser extinto, o tráfico de homens, mulheres e crianças africanos. Prenunciou também 

a lei do Ventre Livre, liberdade às crianças nascidas nas vilas e aldeias, o que só aconteceu em 

1871, indicando que as áreas de fazendas não faziam parte das cidades. Um arremedo de colono 

preto que ao chamá-los de colonos era, a meu ver, uma forma de burlar outras leis e de criar 

outra forma de escravismo. 

Os artigos são cruciais para entender a ideia de que os escravizados ocupavam 

preferencialmente as áreas de fazendas. Uma malícia da história para dar veracidade a um bom 

causo, fazendo com que somente um contingente seja necessário para atender às necessidades 

domésticas. Boa parte da população africana e descendente se estabeleceu em áreas que hoje 

são consideradas periféricas, não exclusivamente pela condição de escravizado ou por questões 

econômicas, mas pelo cumprimento de uma das etapas de um processo racista, regulamentado 

pelo Imperador. A periferia foi criada por decreto, como uma etapa de um projeto ideológico, 

calcado no racismo antinegro, propulsor de problemas estruturais da sociedade brasileira no 

campo da continuidade da dominação histórica de eurodescendentes sobre afrodescendentes, 

problemas que geraram a estabilidade do sistema de dominação no Brasil. Esse documento 

demonstra que africanos e descendentes que tivessem posses estariam impedidos de adquirir 
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terras nas áreas do entorno da Vila Imperial, tornando evidente a estratégia de construção 

nacional diferenciada para que as populações negras sejam afastadas dos centros urbanos.  

 

 

3.1 DO REORDENAMENTO URBANO  

Poderia ser só um projeto ou imagens do documento permeado de práticas racistas que 

não envelheceram assim como o papel nem obedeceram a uma ordem cronológica de fatos. A 

organização dos elementos no tempo não seria em si um facilitador, boa parte dos fatos tem 

uma data definida no tempo, mas as ideias circulam e são testadas antes de uma formulação. As 

ideias são quase como o ciclo da vida: nascem e influenciam antes de serem formalizadas; 

morrem todos os dias até que o processo um dia se concretize, adentrando-se para a memória 

com ou sem força e, por vezes, renovadas recendendo à prática velha.  

 

Figura 39- Imperial Cidade de Petropolis e os quarteirões coloniaes 

 
Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DE PETRÓPOLIS / OS RIOS NO PLANO KOELER 
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Os rios no plano Koeler mostram que os colonos foram alocados em terras produtivas, 

nos vales, nas margens do Rio Piabanha e em torno da Vila Imperial, em suas praças e ruas. Os 

lotes se perdiam quando afastados do centro, e o Imperador libertário escondia o escravismo 

nas áreas de fazenda. Para quem não conhece a história oficial nas linhas sentenciosas do tempo, 

não há necessidade de aprofundar-se, basta saber que, trezentos anos depois de pleno 

povoamento afrodescendente, em 1845, o colono alemão chegou a Petrópolis, adulado com 

gratificação de 5$000 por ordem de Dom Pedro II. Era um bom negócio vir para o Brasil, 

viagem, terras e um pequena quantia para recomeçar a vida. Acomodação na fábrica de pólvora 

e alimentação garantida para que esse desembarcasse no Porto de Estrela.  

A leitura do livro de ofícios da Superintendência da Imperial Fazenda para a Mordomia 

da Casa Imperial me fez vislumbrar quão pouco são as cotas para negros nas universidades 

públicas e em concursos públicos. D. Pedro II fez sim a política de cotas, cotas para brancos. 

Nenhuma outra política reuniu moradia, emprego, educação e financiamento a juros baixos para 

que os favorecidos prosperassem a partir de condições dignas de sobrevivência. 

 

“Dois de Dezembro – Nunca passou despercebido para esta cidade o 

dia do anniversario natalício de Sua Magestade o Imperador. De longa 

data recebe Petropolis favores do augusto chefe da nação. Ou como o 

chefe da nação brazileira ou como o cidadão, é elle sempre amado e 

venerado pelos brazileiros. As suas virtudes o têm recomendado á 

estima publica; e graças a ellas, não tem o povo o direito de 

responsabilisal-o pelas necessidades que o affligem, pelo atrazo em que 

se acha. O Brazil poderia ser grande, tão grande como o quizera o seu 

augusto chefe, se os seus homens, uma vez collocados nas altas 

posições sociaes, se não tornassem tão baixos. O que pudera fazer um 

rei que ao buscar cidadãos encontrasse servos? Alimentar a servidão, 

para não desagradar ao seu povo. Felizmente o monarcha brazileiro se 

revela mais amigo dos que se esforção pela grandeza da pátria do que 

daquelles que se dizem consagrados á sustentação da realeza. Temol-o 

visto assim e assim o veneramos. Portanto, hoje, que completa sessenta 

annos Sua Magestade o Imperador, a redacção do Mercantil associa-se 

á população de Petropolis nos seus júbilos por tão faustoso motivo.” (O 

Mercantil, 02/12/1885)  

 

 

 Movida pelas propostas de Moura (1990), a cronologia não garante a lógica dos fatos. 

Os fatos são frutos de um processo. O autor da notícia sobre o aniversário do Imperador tem as 

respostas para pergunta sobre qual atitude cabe ao rei que encontra servos no lugar de cidadãos. 

Retórica, pergunta retórica. Rei e Corte começaram a discutir, por volta de 1850, sobre a 
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abolição do escravismo, contudo, até 1885, nada de efetivo havia sido feito. O rei importou 

cidadãos ideais em vez de fazer os indivíduos trazidos forçosamente cidadãos. 

 Ainda de acordo com o autor da notícia, o rei era venerado. Há controvérsias. O povo é 

sempre o povo. Na hora certa, uma vaia precisa diz mais do que se imagina. Pelo sim ou pelo 

não, nunca saberemos se as vaias no teatro do hotel de Bragança foram tão somente pelo 

espetáculo. Apenas sabemos que, em muitos episódios, os escravizados se manifestaram contra 

a exploração e o cativeiro de forma que não fossem submetidos a castigos. 

 

“Assistindo ao espectaculo que teve lugar na noite de domingo passado, 

no theatro do hotel de Bragança em beneficio de Mme. Lina Calgan 

com brilhante soirée de physica, experimentamos duas decepções 

bastante desagradáveis. A primeira foi ao ver a sem cerimônia com 

quem zombou-se da população desta cidade, offerecendo-se-lhe cousa 

tão chin-frin à titulo de divertimento. A segunda e mais desagradavel 

foi o modo por que alguns escravos e criados de famílias aqui 

residentes, revelarão o seu descontentamento fazendo uma descortez 

assoada com vaias e assobios, estando na sala a Familia Imperial e 

muitas famílias distinctas.” (Anexo a propaganda do espectaculo em 

29/03/1879, O Mercantil, 02/04/1879)  

 

 

A face mais humana de D. Pedro II não era para os africanos e afrodescendentes. Num 

documento de 1850 disponível nos arquivos que eram do Imperador, já havia um decreto da 

criação da cidade de Petrópolis. Em 1845, as obras no Palácio de Verão, o atual Museu Imperial, 

já haviam começado e contavam com o trabalho de 40 africanos que iniciaram a construção e, 

posteriormente, foram substituídos pelos alemães, conforme reza a lenda. Lenda registrada no 

relatório do Presidente da Província do Rio de Janeiro, datado de 1846, o senador Aureliano de 

Souza e Oliveira Coutinho relatou o fenômeno do trabalho do colono que ganhava de 1$400 a 

2$000, enquanto os escravizados ganhavam para seus senhores de 600 a 800 rs (ARBOS, 1943). 

Eu realmente gostaria de entender o regozijo de saber que é possível pagar pelo trabalho de 

outrem em 300 anos de oportunidade desperdiçada. O processo de exclusão era aprimorado, os 

escravizados estavam sendo impedidos de trabalhar em obras públicas, “pois assim o exige um 

regulamento geral, que se aplica a todos os trabalhos públicos de certa importância” (ARBOS, 

1943), escondê-los era preciso, seguindo a linha do projeto de lei do Imperador de 

regulamentação do trabalho dos escravizados no Brasil.   

Até encontrar o referido documento, eu sofri os impactos da teoria de poucas 

informações sobre africanos no Brasil, por vezes, no processo de escrita, senti-me exaurida pela 

monstruosidade de uma fábula bem contada. O que não entrou para os manuais escolares foram 
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os benefícios da política de cotas para brancos, fazendo com que não houvesse explicações para 

a desigualdade de renda, que é histórica e foi criada via jurisdição. Eu fico sempre surpresa com 

a genialidade para a parcialidade, pois o século XIX estava cheio de pesquisadores que 

recebiam para alinhar as artes, a literatura como um movimento que acontecia apesar da 

capacidade de se beneficiar. 

 

Figura 40 - Pelourinho em Petrópolis (Atual Praça da Liberdade) 

 
Fonte: PRAÇA DA LIBERDADE / JORNAL DE PETRÓPOLIS 

 

 

Figura 41 - Praça da Liberdade em 2017 

 
Fonte: Google Earth44 

 
44 Disponível em <https://earth.google.com/web/@-22.50971358,-

43.183551,828.51067781a,519.58276748d,35y,-0h,0t,0r>. Acesso em 10/ 06/2017 

https://earth.google.com/web/@-22.50971358,-43.183551,828.51067781a,519.58276748d,35y,-0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@-22.50971358,-43.183551,828.51067781a,519.58276748d,35y,-0h,0t,0r
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Ao centro da imagem, um ato falho de quem registra um pelourinho na Praça Dom 

Afonso; um poste de madeira com duas argolas de ferro em que eram presos os condenados. O 

ritual de condenação de andar pelas ruas da cidade, ser açoitado, ser arrastado de volta à cadeia 

pública45.  Como em muitas cidades no Brasil, a história do autoritarismo, da violência, da 

injustiça, da prática de punição e da tortura em praça pública foi trazida pelos portugueses no 

período da fundação de Salvador, em 1549. Significava a autoridade dos exploradores. A 

maioria dos locais de tortura era construída em fazendas, mas a legalização da violência como 

forma de organização social resultou na construção de pelourinhos no centro das cidades para 

que os escravizados fossem punidos publicamente (LIMA, 2008).  

A tese do pelourinho em Petrópolis é bastante refutada pelos historiadores que estudam 

a cidade. Eu entendo. A maioria deles está vinculada ao IHP, que tem D. Pedro II como patrono, 

e ao ideal do Imperador: “Pobre o povo carente de saber de onde veio, como se formou... 

Dificilmente saberá para onde ir!” (IHP, 2017). Posto isso, estou trabalhando bastante contra a 

ocultação das minhas pertenças e a favor da justiça do meu povo, pois sempre soubemos para 

onde ir. As refutações se baseiam na premissa da cidade ter sido construída com mão de obra 

livre. Uma premissa deveras poética se toda a região não tivesse sido ocupada por fazendas, se 

as fazendas não tivessem sobrevivido do escravismo, se a população negra que se aquilombava 

não tivesse sido perseguida, se a construção da cidade não tivesse começado antes da chegada 

do cotista alemão, se as terras onde a cidade foi construída não tivessem sido a fazenda do 

Córrego Seco. Se os pelourinhos não tivessem sido uma prática de tortura em fazendas, podem 

ter urbanizado a área sem abrir mão da tortura como forma de organização social. Houve uma 

Portaria de 08/09/1843, que incumbiu algumas tarefas para serem realizadas, dentre elas um 

poste com a inscrição “Petrópolis”, sob a exigência de fazê-lo representar o Poder Civil da 

Povoação. A legislação exigia um pelourinho46 (FRÓES, 2000). Não há registros de onde foi 

instalado o pelourinho, como também não foram encontrados registros de descumprimento das 

ordens da Coroa. Não seria uma ironia histórica a renomeação como Praça Rui Barbosa do 

local, conhecido como Praça da Liberdade pela prática de homens e mulheres livres negociarem 

e comprarem a liberdade de cativos. Depois de algumas reformas, instalaram um busto de 

Zumbi dos Palmares a quem muito reverencio. Só fico na dúvida se o fizeram, porque 

desconheciam a história da cidade, que inclui Manoel Congo e Maria Conga, ou, como a 

conheciam, quiseram afastar a possibilidade de se desfazer a fábula branca. 

 
45 JORNAL DE PETRÓPOLIS, Edição de Natal, 24/12/1972. 
46 

http://ihp.org.br/26072015/site/default.htm 
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 Negar o pelourinho na Praça da Liberdade é uma estratégia narrativa de omissão de fatos 

que podem ruir o argumento de cidade livre de mão de obra escravizada. Muito pelo contrário, 

nem o centro planejado como uma vitrine para essa farsa esteve livre disso. Há um conjunto 

robusto de dados de demonstram que havia uma presença intelectual, técnica e científica negra, 

que foi convertida em tráfico e comércio de pessoas. A negação do pelourinho é o silêncio sobre 

o “Clube do Comércio”, um mercado que comprava, vendia e alugava escravizados, localizado 

na Rua do Imperador número 58. Nada diferente sobre o estabelecimento do número 23, que 

“emprestava-se dinheiro por penhor de ouro, prata ou brilhantes e escravos eram comprados e 

vendidos; por sinal, em O “Parahyba” de 13 de maio de 1857 anunciava-se a venda de um 

‘moleque’ de 18 ou 20 anos, ótimo pedreiro” (HAACK, 2015). 

  Processo semelhante ao do Barão de Guaraciaba, homem negro, tropeiro, fazendeiro, 

responsável por boa parte da exportação de café do Brasil para Europa e vizinho de frente do 

Imperador.  Já existem estudos consistentes sobre a trajetória do barão47, mas, pouco foi falado 

sobre o processo de venda do Palácio Amarelo no pós-abolição. Não há argumentos que 

expliquem a necessidade de forçar um homem a vender uma propriedade. Usaram do poder 

público por meio de oferta de financiamento para quem construísse um imóvel qualquer, como 

um mercado público, desde que desvalorizasse a propriedade do Barão.   

Entre fatos e dados históricos, está o topônimo Quitandinha, um conjunto de bairros48 

que faz ligação com o Caminho Novo por meio do bairro Alto da Serra. Quitandinha tem origem 

no quimbundo, língua falada em Angola, país onde muitos africanos foram sequestrados em 

nome do escravismo (CUNHA JR, 2015). Assim, kitanda (feira) deriva do termo kutanda (ir 

para longe).  Integrada à língua portuguesa, a palavra kitanda foi modificada pelas normas 

gráficas da referida língua. Ambos nomes traduzem o local estratégico do bairro que era 

caminho para o interior do país e para o Porto da Estrela, que representava um importante ponto 

de escoação de mercadorias para a Europa assim como para a capital da província. Uma área 

tão importante devido à localização, que tem nome de origem africana.  

 

 

 

 

 
47 FERREIRA, C. A. D. Barão de Guaraciaba Francisco Paulo de Almeida: um negro no Brasil Império - 

Escravagista. 1. ed. São Paulo: ALL PRINT EDITORA, 2015. v. 1000. 190p 
48 Compõem o conjunto os bairros Duques, Amazonas, Parque São Vicente, Vila Hípica Espírito 

Santo, Vila Hípica Rio de Janeiro, Getúlio Vargas, Taquara, Alto Independência, Parque Cremerie, Dr 

Thouzet. 
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Figura 42 - Fazenda Quitandinha 
 

 
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC  

 

O conjunto de bairros ocupa a região da antiga fazenda Quitandinha, uma das 

propriedades da família Azevedo Sodré, adquirida por D. Pedro I para acomodar os colonos 

europeus. Durante as pesquisas de campo, não foi possível encontrar as imagens da venda que 

deu nome ao bairro, mas há dois pontos a serem observados. Primeiro, o trabalho qualificado 

de horticultura em terras tropicais já existia antes da execução da suposta colônia alemã, deste 

modo, se o sinônimo de trabalho era negro, isso aumentaria as dúvidas sobre a tese de que os 

trabalhadores da quitanda seriam brancos, pois, historicamente, somente as fazendas ricas 

tinham vendas. O segundo ponto é sobre os registros do período da colônia e do império, que 

apontam para as atividades de comércio de rua realizado pelos africanos e afrodescendentes. A 

profissão de quitandeira entrou por meio do povo banto, profissão que estava interligada às 

principais atividades da economia da época, na medida em que essas foram abastecedoras de 

alimentos da cidade (PANTOJA, 2000; GONÇALVES, 2007). 

O Quitandinha é um local por onde passaram diferentes grupos de colonizadores, 

trabalhadores de diversos ofícios, construtores, garimpeiros, ferreiros, oleiros, carpinteiros, 

caçadores e lenhadores, escravizados ou não, na maioria africanos e afrodescendentes. A 

estrada do ouro foi percorrida por tropeiros levando cargas de variadas matizes nas suas tropas 

de mulas; e a economia alimentar de subsistência para o abastecimento das cidades também 

circula por essa estrada.  

A pesquisa por presença negra e participação negra na urbanização de Petrópolis está 

fortemente marcada pela negação ou pela restrição absoluta ao trabalho braçal e submisso. 

Existe um desarranjo dos acontecimentos que nem mesmo um projeto de omissão da presença 
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negra, executado nos quarteirões eugenistas do Imperador, pode manobrar, seja por meio de 

decretos, seja por meio da arquitetura, o que estava ali, e bastava contar: a população. Inclusive 

a necessidade de decreto, nada mais é do que intervir em uma demanda que foge ao controle. 

Dessa forma, a corte preterida suplantava a corte pretendida, talvez até o quantitativo de branco-

brasil fosse baixo o suficiente para usar da força da lei e, consequentemente, por meio da força 

da bala para afastar a população negra dos centros urbanos. 

  As metodologias de contagem da população petropolitana nos levantamentos de 1854, 

1870 e 187249 nunca incluíram colonos como os fundadores de Vargem Grande, não por serem 

evadidos, mas por serem considerados problemas a serem extintos quaisquer comunidades fora 

dos moldes do Império, pois ameaçavam as expedições e os produtos transportados. Eram 

contagens que se prestavam parcamente a apontar a população era livre e a escravizada. Em 

nenhum dos censos, as metodologias definiram dentre população livre havia negros ou não, 

nem foram submetidos ou não à condição de escravos. Não parecia interesse da Coroa 

Portuguesa enumerar quantos homens e mulheres se desvencilharam da condição de 

escravizados, comprando a própria liberdade (AQUINO & CUNHA JÚNIOR, 2014). 

 

Figura 43 - Mappa da População do Segundo Distrito da Freguesia de S. Pedro de Alcântara de Petrópolis 

 

 
Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

Dezesseis anos antes da referida lei, o censo de 1872 registrou o contingente de oito 

milhões de brasileiros mulatos e mestiços e dois milhões de pretos, perfazendo um total de dez 

 
49 

https://ia601506.us.archive.org/4/items/recenseamento1872bras/ImperioDoBrazil1872.pdf. Disponível em 

(Acesso em: 10/11/2013). 

 

https://ia601506.us.archive.org/4/items/recenseamento1872bras/ImperioDoBrazil1872.pdf
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milhões de habitantes negros. Porém, no censo de 1890, dois anos após a abolição, contaram-

se 6.302.198 brancos, 5.934.291 mestiços e 2.097.426 negros. Ao contrário das rosas, os dados 

exalam algo de pútrido com mais implementações da eugenia, indo de encontro às leis do que 

pode ser chamado de lógica, com um processo de enegrecimento, e não de branqueamento 

populacional. Os afrodescendentes deveriam ser a categoria mais numerosa, mas, nesse 

aviltamento da lógica, há algo histórico: a primeira política de cotas no Brasil proporcionou o 

custeio da viagem de “883.663 brancos dos quais 510.533 eram italianos” (RODRIGUES, 

1961) e o financiamento de boas terras e recursos para desenvolvimento. Era uma política 

pública de segregação. 

Era impossível embranquecer a população, pois, até 1890, a população de pretos e 

mulatos era superior à população branca. Contrastando os dados do Mapa Populacional do 

Segundo Distrito da Freguesia de São Pedro de Alcântara de 1870 com os dados do 

levantamento populacional do Brasil em 1890, observamos que a metodologia do censo era 

classificar a população entre livres e escravos, sem detalhamento da categoria livre. 

Toda vez que ouço a fábula oficial de Petrópolis, lembro-me da diversidade de 

circunstâncias, que culminaram em uma fama tão pretérita que, nos dias de hoje, ainda retumba 

no ritmo das consequências das facilidades dadas aos colonos alemães, que chegaram 300 anos 

depois de uma população maciçamente negra. O primeiro registro é o Mapa Estatístico de 

Petrópolis, datado de 185450. O levantamento populacional foi traçado entre brasileiros e 

estrangeiros, mapeados por meio de profissões, e somente nos bairros em torno do que veio a 

ser chamado de centro urbano. Por meio de tal metodologia, compreendemos que não ficou 

definido no documento se os que eram chamados de brasileiros eram negros ou não. 

De acordo como o Mapa da População do Segundo Distrito da Freguesia de São Pedro 

de Alcântara de Petrópolis, de 1870, em que dos 967 moradores, 147 eram pardos, e 287 eram 

pretos, totalizando 434 pessoas, das quais somente 183 eram escravizadas, concluímos que 

quase metade da população do segundo distrito era negra. Os dados apresentados são caminhos 

que contestam a imagem do negro como ser predestinado ao escravismo e corroboram alguns 

efeitos pretendidos no “Projecto de lei para regular a escravidão no império do brasil, a 

conservação de gente preta tanto livre como liberta, e colonisação d’africanos em substituição 

d’ importação d’escravos”, pois as regiões do segundo distrito são as áreas de fazendas, 

aproximadamente 8 km de distância do centro urbano. E, principalmente, invalidam a tese de 

 
50 O documento está disponível para consulta nas dependências do Arquivo do Museu Imperial, localizado em 

Petrópolis, Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. 
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poucos escravizados como sinônimo de poucos africanos e descendentes. Contestando os 

insultos dessa pedagogia do ensino social do racismo, perguntamos o que explicaria o fato de: 

dos 295.917 moradores de Petrópolis, 107.535 serem negros (considerando como a categoria 

de negro o somatório de 32.586 de pretos e 74.949 de pardos) 51 numa cidade que não teve 

africanos e afrodescendentes, escravizados ou não? Os levantamentos populacionais outrora 

elencados demonstram certo fracasso da elite em transformar a Cidade Imperial em Europa, 

esforço que não só se concentrou em Petrópolis como também em todo o Brasil e nos demais 

países da América Latina. A proposta de branquear Petrópolis cultural e esteticamente envolvia 

o branqueamento demográfico e racial. Não por acaso, o projeto de construção previa a 

ampliação das ruas coloniais estreitas, tornando-as largas e arborizadas como as avenidas 

europeias. As reformas urbanas visavam não somente à modernização mas também ao 

delineamento de um perfil branco. 

Ao contrário do que nos foi contado sobre a chegada de europeus vindos para o Brasil, 

devido à Segunda Guerra Mundial, Andrews (2007) noticiou que, nas décadas de 1840 e 1850, 

países como Brasil, Peru e Venezuela alocaram fundos do Estado para custear as passagens 

transatlânticas para os europeus, e ainda assim, tais programas produziram resultados pouco 

significativos, pois não atraíram imigrantes europeus em números necessários para branquear 

suas populações nacionais ou para resolver sua percebida escassez de mão de obra. 

Preciso reler documentos ditos oficiais, pois a forma como o tema escravismo é tratado 

na narrativa hegemônica de Petrópolis quase põe em xeque a história e a trajetória de famílias 

negras petropolitanas. Parti do princípio de que não é o escravismo que explicaria os dados 

apresentados no Censo 2010, embora entenda como caminho coerente o pensamento de que 

africanos e descendentes sempre pertenceram à classe trabalhadora, o fato de ter havido poucos 

escravizados na cidade não significa que não houve mulheres e homens negros. 

Os dados do Censo 2010 me fizeram perceber o estereótipo e uma não existência 

produzida sobre os africanos e descendentes na história da cidade; uma história que começa a 

ser narrada do centro para uma margem formada somente por alguns bairros, que tendem a 

sustentar as suas imagens culturais. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE52, 

 
51 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Censo 2010. 
52 No período anterior a esta data (1750 - 1871), a Coroa Portuguesa era quem determinava levantamentos 

populacionais. Durante o Período Imperial, o único órgão com atividades exclusivamente estatísticas era a 

Diretoria Geral de Estatística, criada em 1871. Com o advento da República, o governo ampliou essas atividades, 

depois da implantação do registro civil de nascimentos, casamentos e óbitos. O órgão responsável pelas estatísticas 

no Brasil mudou de nome e de funções algumas vezes até a extinção do Departamento Nacional de Estatística, em 

1934. O IBGE foi fundando, em 1936. 

(http://www.ibge.gov.br/home/disseminacao/eventos/missao/instituicao.shtm), acesso em 10/12/2013. 

http://www.ibge.gov.br/home/disseminacao/eventos/missao/instituicao.shtm
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nos seus censos, tem aplicado as categorias de branco, pardo, preto, amarelo e faz os demais 

levantamentos como gênero, escolaridade, idade, distribuição demográfica, renda etc. Neste 

texto, desconsideramos, nas informações sobre o quantitativo de negros em Petrópolis, as 

questões sobre as metodologias de coletas de dados já debatidas com muita propriedade por 

Telles (2012) referentes à autoclassificação e à classificação por terceiros, todavia, coadunamos 

com o referido autor que os censos brasileiros padronizam a visão nacional a respeito da raça, 

mas o que está em questão aqui é o quantitativo. 

O fato de um terço da população petropolitana ser negra reflete a tese da comunidade 

negra em Petrópolis não ter sido incipiente, a despeito de a região ser conhecida por ter instalado 

imigrantes de várias nacionalidades. Nós, negros, fomos também imigrantes. Segui o caminho 

de investigação de que nos habitantes de lugares esteticamente embranquecidos não são 

apartados da afrodescendência, mas que são territórios afrodescendentes. Durante a vigência do 

sistema de produção escravista e mesmo depois dele, a fuga de grupos de africanos e 

afrodescendentes das regiões de trabalho produziu um imenso movimento de quilombos e 

mocambos, que se tornou responsável pelo povoamento inicial de diversas regiões do país.  

Na Europa, desenvolveram-se as sociedades industriais e as teorias do racismo antinegro 

(ODALIA, 1977). Todos os problemas relacionados ao atraso econômico e às questões urbanas 

recebem um denominador comum como fonte: a presença de uma maioria de população negra 

e mestiça. Problemas que nas áreas de saúde e do direito ganham predominância na ciência 

brasileira por meio da ideia de mal da raça (SCHWARTZ, 1993). Problemas que são atacados 

e contestados de forma pioneira pelo médico e pesquisador Juliano Moreira (PEIXOTO, 2000) 

que, em sua tese de doutoramento, declara que todos os males de saúde mental das populações 

negras da Bahia não tinham nada de particular e relativo à raça ou aos trópicos e eram resultados 

das condições sociais que essas populações eram submetidas. No entanto, a ideologia do mal 

da raça ou da inferioridade da cultura negra permanece praticamente intocável durante toda a 

primeira metade do século XX.  
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4.  BÊNÇÃO CONTROVERSA: catolicismo de preto como ferramenta de 

exploração  
 

A brutalidade da travessia não matou a todos, e a existência era também fingir obedecer. 

Houve quem se adentrou na fé cristã e, na dor do banzo, ocupou seus dias com funções de 

mensageiros, caldeireiros, carapinas, calafates, tacheiros, barqueiros e marinheiros, pois eram 

funções que requeriam algo raro entre os portugueses com o domínio de ler e escrever. Quem 

teve um destino mais tortuoso e, desde que chegou, foi alocado em alguma fazenda, de banzo 

se amofinou e morreu.  

Os crioulos, assim chamados os descendentes de africanos nascidos no Brasil, criaram-

se em cativeiro, sabendo como se esquivar da vigilância contra a busca da liberdade e preservar 

a imagem de boçais que os faziam inofensivos à presunção de seus algozes. Outros nascidos no 

Brasil, mas filhos do estupro, os mulatos, eram encarregados de ofícios, muitos usaram mal do 

favorecimento recebido por ter em suas veias o sangue de seus senhores. Privilégio perverso 

oriundo de violência sexual, garantidor de trabalho mais leve e de toda a aberração fenotípica 

da brancura como valor, mais claros ou menos negros, foram aos poucos cunhando ao “branco 

possível” em uma terra negra e africanizada. Esse branco-brasil, compreensão que transita entre 

o favorecimento efetivo dos que têm de sangue europeu e a supervalorização da cultura 

europeia, incluindo a fé cristã, representa e é uma hipótese consistente com base em dados 

históricos que fundamentam o racismo à brasileira e o desejo de fazer uso do privilégio branco. 

Alguns escravizadores se opunham aos casamentos entre africanos e afrodescendentes 

e incitavam-nos a relações informais por medo de que a constituição de uma família pudesse 

lhe trazer prejuízos. Outros permitiam o casamento, mas separavam-nos por anos, e vivíamos 

como se solteiros fôssemos. A exigência do batismo em cristo era protocolar e institucional. 

Aos que foram submetidos a isso nem sempre se interessavam em religar ou congregar ao 

criador, em quem crer, como se encomendar a Deus, para que ir à igreja, o que dizer ao padre, 

se vai ser ouvido por Deus, quem tiver alma. O protocolo da salvação era saber quem seria seu 

escravizador e causador da produtividade exaustiva; um serviço ordinário com rituais de 

humilhação e desumanidade. Para esses fins de produção, pouco interessaria saber rezar as 

contas do rosário e os dez mandamentos, nem pedir perdão a Deus. Catolicismo e exploração 

juntos cruzaram oceanos e devastaram povos. No caso do território africano, ganhamos as 

bênçãos da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Relação iniciada no continente 

africano, poetizada na perversidade de uma fé criminosamente exploradora, as contas do rosário 

que, como um exército, combateria os idólatras.  
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Soldados de um exército que, inicialmente, eram as flores que compunham um buquê. 

De flor a soldado, passa pela batalha do Lepanto, em 1571. Papa Pio V, Joao D’Áustria, 

mobilizou que toda a Europa rezasse o terço para derrotar os turcos, até então considerados 

invencíveis. Para o Papa, a tropa estaria condenada sem a ajuda do céu, proibiu a entrada de 

mulheres a bordo e exigiu da tropa três dias de jejum. A vitória dos europeus veio, um mito e 

uma distorção também. Os navios católicos estavam dispostos em formato de cruz, e os navios 

islões, em formato de lua crescente. Houve uma mudança repentina de 180º na direção do vento 

que desorganizou a tropa turca. A mudança de ventos favoreceu os católicos, favoreceu também 

a suposta eficácia da reza, do jejum e da abstinência sexual; consequentemente, o rosário 

tornou-se uma ferramenta poderosa para aniquilar o inimigo53: os turcos negros e, 

posteriormente, os africanos cativos. Embora outros santos negros já fossem destinados ao culto 

de africanos a afrodescendentes, Nossa Senhora do Rosário, santa branca, vinculada aos cativos, 

para fazer curvar-se a quem nos explorava, a meu ver, começou depois da conversão da rosa 

em soldado. 

 Os sermões XIV, XVII, XXIV do Rosário, em suma, documentam uma distorção 

histórica dos interesses de enriquecimento por meio da sandice de um agradecimento ao 

sequestro, ao desterro e ao modo de vida peculiar do cristão que busca salvação. Há no texto 

um encaixe no paradigma perfeito que caracteriza o defeito, o errado, o danoso e, por que não 

o demoníaco desde que ele não se pareça conosco. Nessa lógica, os etíopes seriam idólatras (a 

despeito de serem conterrâneos de Cristo), e os portugueses, conquistadores (termo bastante 

torpe para massacradores e devastadores). O mito de reviver, ao bel-prazer, o fabuloso e a 

parcialidade da interpretação da narrativa cristã pôs minha gente preta em débito com o 

“altíssimo”, renegada e regalada com um desgraçado cativeiro curiosamente chamado de 

salvação de milagre (VIEIRA, 1998). 

 Seguindo os preceitos fundamentais do Brasil de lucro e fé, em Petrópolis não foi 

diferente, aos escravizados foi dado sustento católico. Converter o desejo de liberdade e 

igualdade em pecado era um caminho para justificar a exploração.  Creio que se encaixa no 

campo semântico do mito do benfeitor, figura que ao explorar salva, não somente porque aplica 

um castigo divino, mas porque teme os prejuízos, como aquilombamentos, envenenamentos, 

abortos, feitiços, banzo. Essa relação peculiar com Nossa Senhora do Rosário e com São 

Benedito era um dos passos para a permissão de momentos mais doces em uma realidade 

 
53 http://www.fatima.org/port/crusader/cr114/cr114p22.pdf (acesso em 01/04/2017) 

http://www.fatima.org/port/crusader/cr114/cr114p22.pdf
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amarga. Nesse contexto, um retorno lucrativo era não reprimir a relação de família na 

perspectiva africana de comunidade, visando ao lucro. 

 

Figura 44- Carta de constatação da rejeição dos africanos à instrução religiosa  

  
Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

  

 

 

 

“Participando o 
afrontador... que essa 
parte dos africanos livres, 
e escravos da Nação 
ignoram absolutamente a 
doutrinação cristã e os 
preceitos da nossa Santa 
Religião. O Ilmo Vice 
Director queria marcar os 
dias e as horas em que 
melhor possão combinar 
os [...] serviços a que se 
applicaão os mesmos .... 
e africanos com a 
instrução religiosa, que 
devem d’ora em diante, 
hir recebendo fazendo-se 
dista participação ao 
Reverendo Padre Mestre 
Capelão do [..] 
ultimamente despachado; 
o que também se 
entenderá aprendizes 
menores = Secretaria do 
[...] 13 de novembro de 
1849 = assignado...” 
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Figura 45 - Carta de solicitação de instrução religiosa à parte da população negra 

 
Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC 

As imagens que apresentei complementam a minha argumentação. A carta do 

Superintendente Marques Lisboa ao Frei Joaquim da Conceição e ao Capelão dos Aprendizes 

Menores em que é solicitada o ensino da fé cristã, diariamente, das 19h às 20h.  Esse modus 

operandi usado na Fazenda Real de Santa Cruz. Fazenda fora geograficamente do contexto de 

análise, mas situada em um lugar estratégico, estava na rota do escoamento de todas as 

mercadorias vindas das Minas Gerais, configurando um fluxo de consumo de poder por meio 

das adequações religiosas. “Ainda que a forçosa relação com a religião europeia parecesse 

eficiente, a trinca igreja, império e exploradores impetraram um processo de ensino da fé cristã 

aos africanos e descendentes livres ou não e aos aprendizes menores de ofícios. 

Esse processo de explorar para salvar nos deixaram provas incontestáveis que, ao longo 

dos anos, vêm sendo reafirmadas por um processo de ocultação de informações, como se, 

constantemente, o projeto de Brasil impetrado na colônia e no império precisasse de cúmplices 

para ocultar os esqueletos do racismo. O bastante questionado projeto de cidade sem marcas do 

 “Em vista da portaria 
do Ilmo. Iissimo 
Diretor desse [...] junta 
por cópia sirva-se [....] 
dizer-me o lugar que 
lhe he mais commodo 
para o fim di começar a 
introdução religiosa 
dos africanos livres e 
escravos da nação e 
aprendizes menores, 
quanto aos dias, podem 
ser eles todos os da 
semana, e a hora das 7 
às 8”. 
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escravismo pelas falhas na compreensão dos limites territoriais da cidade teve ajuda posterior 

para a ocultação dos esqueletos do racismo. Poderia ser uma como muitas outras reformas de 

igreja, nessa foto está a capela que deveria ser para os homens pretos, mas, atualmente, é dos 

homens. Essa foto rememora o testamento que doou terra e recursos para que homens e 

mulheres em situação de cativos pudessem praticar a fé que, a meu ver, seria como também a 

bênção muito controversa. Os registros sobre a construção da igreja datam do início do século 

XVII, e os registros de inauguração em 1883. 

 

Figura 46 - Antiga capela N.S.do Rosário 

 

  
Fonte: ACERVO DA ESCOLA MONSENHOR GENTIL 

 

O estranho ritual europeu de empreender mostra uma reforma para encobrir o feito do 

doador, o Conselheiro Joaquim Firmino Pereira Jorge, abolicionista, católico, que transformou 

seus ex-escravizados em herdeiros e doadores forçosos das apólices da dívida pública que 

receberam, mas, em caso de morte, seria de propriedade da igreja da capela do Rosário. O 

terreno cedido (atual Floriano Peixoto) em eixo singular da cidade que de casario antigo e de 

acesso ao primeiro povoado oficial na região do Itamarati, mais peculiar ainda era a igreja estar 

em uma região de comércio de escravizados (NETTO, 2000). 

 

A reforma54 encobriu o espaço histórico do que a igreja teve para aqueles cujo credo e 

predileção lhes foram impostos. Essa fez parte de um plano de revitalização da cidade e da 

restauração da praça de inconfidência sob argumento de resgatar nosso passado histórico 

(NETTO, 2000). Astutamente, fizeram um monumento de encoberta do passado histórico da 

 
54 A reforma da igreja começou em maio de 1953. Em 3 de abril de 1978, foi inaugurada a nova igreja. 
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doação, da relação com a santa ao sabor do ritual do empreendedorismo europeu requerendo 

reconhecimento das gerações.  

Há uma placa discreta que menciona que lhe confere o título de primitivo. Renderiam 

páginas a discutir o primitivo como também o estratégico em que o terço tem muita semelhança 

com as guias dos povos africanos e a obediência pode ser uma maneira interessante para 

desobedecer. Em contrapartida, os jornais da época conferem aos idealizadores, aos 

construtores e aos devotos de cor preta o louvável empenho; “Celebrou-se no domingo passado, 

na nossa igreja matriz, a festa de Nossa Senhora do Rosario, promovida por alguns devotos, em 

sua maioria de cor preta, e que são os que com o mais louvável empenho, estão construindo a 

capella erecta sob a mesma invocação nesta cidade (O Mercantil, 08/03/1882)”.  Algo se perdeu 

entre o documento de doação e o registro de quem testemunhou os fatos e fez a tímida placa 

para que louvável empenho viesse a ser chamado de primitivo. 

Mais curioso ainda é o registro de um ato religioso com um grande número de fiéis em 

uma cidade cuja fama era de inexistente população negra e sem registros de escravismo. “No 

domingo passado foi celebrada a festa de Nossa Senhora do Rosario, na capella aqui erecta. 

Suas Magestades e Altezas Imperiaes assistirão ao acto e grande foi o numero de fieis. (O 

Mercantil, 09/05/1883)”. 

“Pela competente estatística sabe-se que nesta província até o dia 30 de junho do 

corrente anno o numero de escravos montava a duzentos e sessenta e trez mil e setecentos e 

cincoenta e cinco. Calcula-se em um milhão e duzentos e dezenove mil e duzentos e noventa e 

seis o numero de escravos existentes em todo o império (O Mercantil, 08/12/1883)”. Éramos 

muitos e ainda o somos. Passado e presente andam juntos, e as fotos atuais55 completam a tese 

da ocultação.  

 
55 As fotos mostram o movimento petropolitano dos anos 40 na Praça da Inconfidência, nos apresenta detalhes 

que desapareceram do cotidiano da cidade de Petrópolis. No primeiro se apresenta o grande fluxo de caminhões 

descarregando mercadorias no antigo e tradicional Mercado Municipal, o mesmo ente "falecido" que na atualidade 

a municipalidade não revigora e mantém somente a frente que se encontra tombada pelo patrimônio público. 
O Mercado era um grande centro de redistribuição de produtos avícolas de São José do Rio Preto para toda a região 

e para as feiras do Rio de Janeiro. Pequenos produtores transitavam pela região, assim como muitos consumidores, 

pois pequenos abatedouros encontravam-se dentro do próprio mercado que ainda comportava duas salsicharias e 

três açougues, dois de carnes verdes (carne bovina fresca) e um de suínos sendo abastecido pelos pequenos 

produtores dos quarteirões, muitos descendentes de colonos com seus chiqueiros que eram combatidos pela saúde 

pública municipal da época. 
Este movimento confundia-se com o movimento da própria capela que durante a semana durante o horário de 

funcionamento do mercado mantinha suas portas cerradas e combatia juntamente com o proprietário do Hotel o 

cheiro de carniça (Tribuna de Petrópolis, "Denúncias à Saúde Pública", coluna) que se faziam presente nas lixeiras 

próximas, assim como o cheiro resultante do comércio de frangos que muitas vezes ocupava as calçadas externas 

com seus gradis (muitas famílias adquiriam frangos vivos). 
Observamos na foto também o tradicional muro que separava a Igreja do Mercado possibilitando uma entrada para 

os fundos da Antiga Capela e de sua casa paroquial. 
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Figura 47 - Em torno da Igreja do Rosário 

  
Fonte: ACERVO DA ESCOLA MONSENHOR GENTIL 

 

A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário constitui-se por deliberação aprovada pela 

Diocese de Niterói. Em 1956, houve a proposta de construir nova igreja ao invés de repará-la, 

de manter a vontade do doador e de respeitar o empenho de quem a construiu; e a igreja e tudo 

que ela representa para a formação do povo, para a história, arquitetura, economia não era 

uma opção. Arrisco a dizer que a não opção de preservar um testemunho incontestável de 

presença de população negra que justificasse a necessidade de uma igreja dedicada a esse 

público. Deixar de ter a irmandade de pretos é mudar o caráter da igreja que tinha um viés 

político para a liberdade e o financiamento da compra de alforrias que foi suplantado. A praça 

em frente à igreja deixou de ser uma área negra, passou a ser uma área pobre. Passou a ser 

ponto de partida para muitas manifestações e para requerimento de direitos sociais e 

trabalhistas, mas perdeu a centralidade de ser um ponto de referência na cidade. 

 O projeto branco do Império de Petrópolis, anacronicamente, mantém-se ativo na 

postura que foi sustentada pela igreja durante o escravismo e na demolição da igreja, com a 

ressalva de que essa derrubada não é um privilégio grotesco de Petrópolis. O mesmo 

aconteceu com a Igreja do Rosário dos Homens Pretos56, Curitiba, sob alegação que depois 

da abolição do escravismo a igreja perdeu a razão de existir. Destruíram um patrimônio de 

1737.  A Igreja do Rosário dos Homens Pretos57, Ponta Grossa, de 1869 foi derrubada em 

 
O fragmento abaixo, apresenta a saída para Rua Floriano Peixoto, assim como a variante que saía da lateral a 

Estação Ferroviária e a ponte sobre o Rio, onde presenciamos um ônibus da antiga Útil que fazia o transporte entre 

o Rio e Petrópolis. Já se encontrava derrubado o Mercado que havia sido construído em 1928 para substituir o 

antigo, mas tão logo foi condenado. (FERREIRA, 2013) 
56 

http://www.curitiba-parana.net/patrimonio/igreja-rosario.htm (acesso em 07/01/2017). 
57 http://www.pontagrossa.pr.gov.br/igreja-nossa-senhora-do-rosario (acesso em 07/01/2017). 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/igreja-nossa-senhora-do-rosario
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1961. Em Taubaté, a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos58, datada de 1705, foi 

derrubada em 1925. Em São Paulo, a reforma urbanística em 1945 foi justificativa para a 

demolição da Igreja do Rosário dos Homens Pretos59,  do antigo Largo do Rosário, atual 

Antônio Prado. Na Paraíba, a suposta necessidade de expandir a Avenida Floriano serviu para 

demolição da igreja do Rosário dos Homens Pretos60. Por fim, o mesmo se deu com a igreja 

Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos 61 de Campinas sob o argumento de oferecer 

risco à população, a opção foi destruir o patrimônio datado de 1817.   

Indigestas são as notícias das duas inaugurações que mostram que dos homens pretos 

restaram os homens. Não tenho notícias de uma santa mais branca. O regozijado Monsenhor 

Gentil que tocou a obra celebrou missa solene, com a participação dos brancos canarinhos 

regida pelo Frei Leto. Os testemunhos dos artigos no jornal e a diferença entre os relatos nas 

duas inaugurações fazem uma transição do trabalho coletivo reconhecido, ainda que 

forçosamente aderido, a uma ação de um indivíduo que abraça uma suposta indolência para o 

engrandecimento de uma figura62.   

Dados históricos mostraram que as bênçãos eram distribuídas de forma controversa. 

Enquanto a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos foi herança de um 

abolicionista, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus foi dedicada ao culto de católicos alemães. 

O benefício do exercício do credo em língua materna dado aos alemães trouxe às vistas os 

esqueletos que o escravismo guardava no armário.  

O terreno cedido foi o do antigo cemitério da cidade. No terreno que atualmente abriga 

um convento de franciscanos, estavam enterrados 84 africanos de nações diversas.  Não se 

trata de um simples levantamento63 sobre africanos sepultados no cemitério de Petrópolis, mas 

de dados contundentes de um processo de revitalização do espaço urbano de sistemática dupla: 

a primeira de derrubada dos testemunhos de urbanização negra; a segunda de erguimento e 

construção de uma presença branca. Tanto é que o engenheiro Koeller estava sepultado no 

mesmo cemitério, mas os restos mortais deste senhor foram transferidos para o novo 

cemitério; em realção aos demais africanos, não há registros sobre o destino dado. Os relatos 

 
58 http://guiataubate.com.br/pontos-turistico-em-taubate/igreja-nossa-senhora-do-rosario (acesso em 

07/01/2017). 
59 

https://sampahistorica.wordpress.com/2014/12/15/as-igrejas-do-rosario/ (acesso em 07/01/2017). 
60 

http://rosario.org.br (acesso em 07/01/2017) 
61 http://www.campinasdeantigamente.com.br/2016/06/demolicao-da-igreja-do-rosario.html (acesso em 

07/01/2016) 
62 http://ihp.org.br/26072015/lib_ihp/docs/jfan20000908.htm (Acesso em 10/01/2016) 
63 Pesquisadora Mariza da Silva Gomes, chefe do Arquivo Histórico de Petrópolis que cedeu o material. 

http://guiataubate.com.br/pontos-turistico-em-taubate/igreja-nossa-senhora-do-rosario
https://sampahistorica.wordpress.com/2014/12/15/as-igrejas-do-rosario/
http://ihp.org.br/26072015/lib_ihp/docs/jfan20000908.htm
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falam da transferência do cemitério para outro local, mas o único de fato transferido, 

registrado, reverenciado e memorado é os do Koeller. Há de se pensar que, em termos de 

história ou de construção da história de um lugar, o que está sendo feita é uma seleção de 

eventos e dados que interessam à mola mestra da questão – a figura da Majestade Pedro ligada 

à liberdade teoricamente materializada em solo imperial. 

São 84 registros de sepultamento que vão de 1885 a 1892, sendo que 44 deles ocorreram 

de 1888 em diante. Evidentemente, antes de a formalização do cemitério, muitos eram 

sepultados nas fazendas e, no caso dos quilombos, em cemitérios como o exemplo do Vargem 

Grande e do Maria Conga. O quantitativo em si é bastante expressivo para um lugar rogado de 

não ter havido negros nem mão de obra escravizada e, se considerada a população da época e 

abrangidas as áreas de fazendas, ratifica-se a tese de urbanização negra. 

Aquilo que não pode ser negado, pois é fato que essas pessoas existiram, lá estiveram, 

viveram e morreram, ficou no livro de registros do antigo cemitério6465, aguardando por um 

ressurgir, e mesmo assim à tona, não escaparam de uma das mais fortes marcas do escravismo: 

a generalização. Assim sobre:  Justino (liberto), Francisco Cachoeira, Albana Maria da 

Conceição, Antonio (liberto), Ignácio (escravizado), Rosa (escravizada), André, Augusto, 

Henriqueta, João (escravizado), Caetano, Vicente (escravizado), Isvael (livre), Carlota Augusta, 

Maria Cassange, Cezário, Basilio, Thobias, Candida, Florinda (livre), Pedro Candido (livre), 

Pedro, Maria da Rosa da Conceição, Pita, José, José, Christina, Francisco Monfallo, Manoel 

Francisco Martins de Paula, Joaquina, Rosa, Gabriel, Gabriel, Luzia, Annibal, Loocadia, João 

Manoel Mina, Antonio, Anselmo, Manoel, Manoel da Costa, André, Guilhermo, Joaquim, José, 

Diogo, Luiz Cristodio, Maria de Barros, José, Souza, João, Francisco, Rita, Manoel, Daniel, 

Antonio, Agostinho, Brudoncio, Antonio, Firmino, Martinho José Da Costa, Luiz Cabinda, 

Mariana, Carlota Maria Da Conceição, Isidoro, Guilherme Duarte, Antonio Estevão, Sapião, 

Esperança, Melchosedoch, Francisco Lopes, Custódio, Leonardo Do Valle, Marianna Prada, 

Germano, Antonio, Manoel Vasconcellos de Jesus e Olympia, não foi possível saber as nações. 

Foram definidos como africanos. Não foi dito sobre muitos deles se eram livres ou libertos, 

talvez por um interesse duplo de negar o fato e, para os africanos, de usar da situação para se 

livrar dela. Saltou-me aos olhos Antonio Raphael (livre) ter falecido aos 100 anos; Isvael, aos 

70 anos; Florinda (livre), aos 70 anos, Pedro Candido (livre); aos 80 anos; Maria da Rosa da 

Conceição, aos 132 anos. Faleceram bastante idosos para os padrões da época, com destaque 

 
 
64 O livro está disponível para consulta na Sala Petrópolis, Arquivo Histórico de Petrópolis, no Centro Cultural 

Raul de Leoni.  
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para dois centenários e, mais uma vez sem conjecturar sobre suas condições de vida, não deixa 

de ser um elo entre a negação e o fato que não pode ser negado.  

Dos 84 africanos, apenas 09 tiveram suas nações especificadas: Antonio Raphael 

(livre), Vi Ente Rodrigues, Angola; Cezario e Antônio, Congo; Augusto, Leopoldo e Thereza, 

Moçambique; Daniel, Antonio Silva de Souza, Cabinda, e de outros 04 (Albana Maria da 

Conceição, Ambrózio, Pedro Candido, Maria Rosa da Conceição) não constava da 

nacionalidade.  É tentador elucubrar que eram brasileiros e petropolitanos, mas seria impulso 

da especulação e um importante dado da árvore genealógica de muitos petropolitanos.  

Destaco aqui as nacionalidades nos sobrenomes de Maria Cassange e Luiz Cabinda 

como referências a cidades do território de Angola. Referências a um país que assim passou a 

ser denominado no pós Conferência de Berlim, ocorrida entre novembro de 1884 e fevereiro 

de 1885, que desmontou toda uma forma africana de organização político-social para 

fragmentar um continente em países subordinados à lógica da exploração europeia. Assim, é 

questionável que um livro em que foram registrados sepultamentos de indivíduos com mais 

de 70 anos, como o caso de Vi Ente Rodrigues, 80 anos, angolano, sendo originário de um 

país fundado apenas há 5 anos aproximadamente. Questionável a ponto de dizer que essas 

nacionalidades foram inventadas. 

 

Tabela 2 - Lista de Africanos sepultados no antigo Cemitério de Petrópolis 
 

Falecimento 

 

Nome  

do Falecido 

Nacionalidade Idade Sepultura 

1 05/03/1885 Justino (liberto) Africano 50 3091 

2 26/05/1885 Francisco Cachoeira Africano 70 3157 

3 11/06/1885 Albana Maria da Conceição Não consta 80 3168 

4 09/07/1885 Antonio (liberto) Africano 68 3189 

5 27/07/1885 Cezario (liberto) Congo 60 3201 

6 08/01/1885 Ignácio (escravizado) Africano 60 3210 

7 06/08/1885 Ambrózio (escravizado) Não consta 80 3213 

8 29/08/1885 Rosa (escravizada) Africana 60 3221 

9 25/09/1885 André Africano 48 3233 

10 14/10/1885 Augusto Moçambique 75 3242 

11 15/10/1885 Henriqueta Africana 70 3243 

12 05/11/1885  Antonio Raphael (livre) Angola 100 3254 

13 08/11/1885 João (escravizado) Africano 50 3256 

14 22/11/1885 Antonio Silva de Souza Cabinda 56 3262 

15 01/02/1886 Caetano Africano 70 3319 

16 04/11/1886 Vicente (escravizado) Africano 85 3322 

17 22/02/1886 Isvael (livre) Africano 60 3339 

18 26/02/1886 Carlota Augusta Africana 60 3348 

19 03/04/1886 Maria Cassange Não consta 80 3383 
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20 15/04/1886 Cezário Africano 70 3397 

21 11/05/1886 Basilio Africano 65 3421 

22 29/06/1886 Thobias Africano 70 3468 

23 04/07/1886 Candida Africana 50 3472 

24 23/07/1886 Florinda (livre) Africana 70 3484 

25 25/07/1886 Pedro Candido (livre) Não consta 80 3486 

26 24/09/1886 Pedro Africano 62 3528 

27 11/10/1886 Maria da Rosa da Conceição Não consta 132 3533 

28 18/10/1886 Pita Africano 80 3486 

29 12/11/1886 José Africano 60 3547 

30 24/11/1886 José Africano 90 3557 

31 30/11/1886 Christina Africana 60 3564 

32 20/10/1887 Francisco Monfallo Africano 80 3600 

33 02/03/1887 Manoel Francisco Martins de 

Paula 

Africano 60 3657 

34 03/08/1887 Joaquina Africana 84 3808 

35 23/09/1887 Rosa Africana 90 3848 

36 22/01/1888  Gabriel  Africano  50  3940  

37 16/04/1888  Gabriel  Africano  50  4011  

38 14/05/1888  Luzia  Africana  50  4031  

39 19/05/1888  Leopoldo  Moçambique  70  4034  

40 22/06/1888  Annibal  Africano  70  4057  

41 03/07/1888  Loocadia  Africana  70  4071  

42 12/08/1888  João Manoel Mina  Africano  63  4097  

43 28/11/1888  Antonio  Africano  90  4183  

44 01/12/1888  Anselmo  Africano  80  4186  

45 18/01/1889  Manoel  Africano  80  4259  

46 22/01/1889  Manoel da Costa  Africano  70  4267  

47 12/02/1889  André  Africano  61  4319  

48 21/02/1889  Guilhermo  Africano  90  4336  

49 16/04/1889  Joaquim  Africano  70  4434  

50 11/05/1889  José  Africano  70  4469  

51 10/06/1889  Diogo  Africano  60  4512  

52 09/07/1889  Luiz Cristodio Maria de 

Barros  

Africano  60  4552  

53 16/07/1889  José  Africano  60  4560  

54 30/07/1889  Souza  Africano  80  4572  

55 08/08/1889  João  Africano  50  4583  

56 10/08/1889  Francisco  Africano  60  4585  

57 16/08/1889  Rita  Africana  80  4594  

58 27/10/1889  Manoel  Africano  80  4649  

59 24/11/1889  Daniel  Cabinda  60  4676  

60 18/12/1889  Antonio  Africano  90  4698  

61 27/12/1889  Agostinho  Africano  50  4708  

62 08/01/1890  Brudoncio  Africano  50  4723  

63 31/01/1890  Vi Ente Rodrigues  Angolano  80  4753  

64 14/03/1890  Antonio  Africano  65  4804  

65 10/07/1890  Firmino  Africano  70  4921  
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66 15/09/1890  Martinho José Da Costa  Africano  42  4975  

67 26/09/1890  Luiz Cabinda  Africano  70  4921  

68 12/10/1890  Mariana  Africana  70  4992  

69 12/11/1890  Carlota Maria Da Conceição  Africana  85  5007  

70 16/12/1890  Isidoro  Africano  75  5030  

71 12/01/1891  Guilherme Duarte  Africano  61  5058 

72 09/01/1891  Antonio Estevão  Africano  60  5068  

73 22/03/1891  Sapião  Africano  80  5147  

74 04/08/1891  Esperança  Africana  70  5319  

75 31/08/1891  Melchosedoch  Africano  90  5317  

76 01/09/1891  Francisco Lopes  Africano  80  5349  

77 12/09/1891  Custódio Leonardo Do Valle  Africano  80  5362  

78 27/02/1892  Leopoldo  Africano  50  5603  

79 07/03/1892  Marianna Prada  Africana  70  5622  

80 05/04/1892  Germano  Africano  70  5689  

81 01/06/1892  Antonio  Congo  80  5776  

82 30/06/1892  Manoel Vasconcellos de Jesus  Africano  90  5818  

83 13/12/1892  Thereza  Moçambique  80  5982  

84 24/12/1892  Olympia  Africana  75  5998  
 

Fonte: Livro de registro de sepultamentos do antigo cemitério de Petrópolis. 

 

Acrescento a esses dados outra lista com 41 africanos trabalhadores na Vila Imperial66: 

Amâncio,  Benguela; Canuto, (ilegível); Eugenio, Angola; Gualberto, Benguela; Francisco 1º, 

Cabinda; Gabriel, Guicama; Domingos, Benguela; Duarte 1º, Benguela; Cassiliano, Angola; 

Faustino, Benguela; Frederico, Benguela; Gaspar, Benguela; Gaudêncio, Benguela; Gernasio, 

Jugang; Jacinto, Mucaongo; Manoel, Benguela; Antonio 1º, Mucongo; Antonio 2º, Cabinda; 

Joaquim, Cabinda; Calisto, Jung Guilla; Egas, Benguela; Francisco 2º, Angola; Pantaleão, 

Benguela; Heitor, Giubim; Francisco 2º, Caçange; Leôncio, Caçange; Theodoro 2º, Líbano; 

Bertoldo, Congo; Duarte, (ilegível); Locasto, (ilegível); Theleophoso, Musicongo; Migues, 

Benguela; Henrique, Mucongo; Aprigio, Cabinda; Simão, Chiatana; Eugênio 2º, Congo; 

Leborio, Benguela; Basilia, (nada consta); Emília (nada consta). A listagem de trabalhadores na 

Vila Imperial suscita a pergunta sobre o suposto não entendimento de africanos de 

nacionalidades distintas. Como trabalhar em equipe se não há entendimento? Principalmente, 

como trabalharam na residência mais importante da Vila 41 pessoas que supostamente não se 

entendiam?  

 
66 
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Observe que em ambas as listas havia uma diversidade de nações, mas, ao contrário do 

que supunha os escravizadores, eles comunicavam-se entre si. Muitas vezes, ouvi sobre a 

“expertise” dos escravizadores que separavam as pessoas em nações diferentes para evitar a 

organização de fugas e as conspirações que pusessem em risco à população branca. Na 

contramão de tanta “sabedoria” e destreza natas, houve fugas individuais e coletivas, levantes, 

enfrentamentos, urbanização por meio dos quilombos, intervenções técnicas na construção, 

arquitetura, agropecuária, ourivesaria etc. Participações cruciais para o que hoje chamamos de 

Brasil protagonizadas por indivíduos que supostamente não sabiam se comunicar entre si, 

levando-me a crer que a seleção para um crime contra a humanidade nunca foi às cegas, as 

nações são distintas, as figuras são diferentes, mas o tronco linguístico não. O Brasil, ainda que 

por motivações torpes, foi povoado por Ardas, Minas, Congos, de S. Thomé, d'Angola, de Cabo 

Verde, de Moçambique. Todas essas nações fazem parte do tronco banto. 

É preciso deixar estabelecido que, assim como não comungo da possibilidade de 

reconstruir a história de Petrópolis por meio de sequência de fatos em ordem cronológica, não 

o tentarei com a cultura banto. Considero apenas viável elencar fatos que se conciliam no campo 

da linguística histórica e dados nos sítios arqueológicos para que léxico e artefatos deem seus 

testemunhos sobre as migrações e as extensões daquilo que sabemos sobre a difusão das línguas 

bantas.  

Boa parte do continente africano fala uma das 400 variantes de um mesmo tronco 

linguístico chamado protobanto. Todo esse conjunto de línguas carregam em si semelhanças 

lexicais, fonéticas, morfológicas (gramaticais) e sintáticas67. A região de línguas banto ocupa 

quase metade do território africano, indo de Camarões no Atlântico ao Quênia no Índico e 

incluindo todos os países até a África do Sul (CUNHA JUNIOR, 2010).  

A diversidade de línguas, a meu ver, retoma questões de meu interesse como a expansão 

territorial e a migração de populações. Existe uma linha tênue entre o que já sabiam os 

 
66 

A similaridade das formas deriva do NTU. Já foi feito estudo de similaridades com mais de quinhentas raízes 

que seguem correspondências regulares. Entretanto, o léxico não corresponde senão a um aspecto da língua. O 

sistema morfológico (gramatical) das línguas bantas igualmente apresenta analogias até nos detalhes. No exemplo 

acima citado, o prefixo rege as concordâncias gramaticais e pertence, ele próprio a uma série de classes de prefixos. 

O prefixo regular correspondente é mu-, em combinação com a raiz, a palavra significará então “pessoa”. O sistema 

das concordâncias, a formação dos adjetivos, dos pronomes de todo tipo, a estrutura do verbo em partes – prefixo, 

marca, infixo, raiz, extensão, final – e os funcionamentos destas partes, as invariantes, a formação deverbativa dos 

substantivos (formas nominais), tudo isso é tão similar entre estas línguas quanto são as gramáticas das línguas 

romanas derivadas do latim. Igualmente existe uma gramática do banto comum. Finalmente, aquilo que é válido 

para a morfologia é igualmente válido para a sintaxe e para o sistema fonológico. De onde deriva a constatação 

segundo a qual mais de quatrocentas línguas, espalhadas em um terço deste grande continente, derivam de somente 

uma língua ancestral (LWANGA-LUNYIIGO & VANSINA, 2010, p.170).  
 

http://lattes.cnpq.br/3168771550890062
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exploradores portugueses e todas as lendas, por vezes falaciosas, ou conhecimentos exíguos de 

mundo que tomam por si mesmo o outro. Sempre ouvi que, na “expertise” da pilhagem e do 

cárcere, a estratégia era minar quaisquer possibilidades de comunicação. Por meio da 

linguística, nas suas implicações históricas, é possível supor que a difusão de uma área tão 

extensa, de uma mesma família de línguas foram consequências da migração. Nada que permeia 

o imaginário de um processo imediatamente coletivo e orquestrado dentro da semântica da 

dominação, mesmo que não se exclua essa possibilidade, mas deslocamentos de grupos a 

localidades vizinhas repetidas vezes e sucessivamente por gerações. A expansão territorial tem 

elementos que implicaram a linguística e alguns mecanismos sociolinguísticos, mas nem tudo 

se deve à migração, nem às migrações maciças, mas à prática de migrações de acordo com os 

interesses e as questões demográficas, sociais, econômicas, culturais e políticas. 

 

Figura 48 - Mapa Linguístico Banto 

 
 

Fonte: Wikipedia. 

 

Linguística e arqueologia comungaram em atestar que o parentesco era a base da 

organização interna da comunidade e a ancestralidade era o princípio de educação dos 

indivíduos; a comunidade dispunha de uma série de especialistas de cujos conhecimentos 
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atendiam a comunidade em demandas religiosas, médicas e técnicas. Os bantos dominavam as 

técnicas da pesca e da agricultura. Constatou-se, por meio do léxico antigo, que os falantes de 

banto ancestral cultivavam inhame e plantações de palma para produção de óleo e cereais e 

praticavam a criação de cabra e a caça (em especial, a do javali-africano). Os bantos tinham 

conhecimentos de forja e cerâmica, portanto, dadas a raridade e a grande demanda de 

especialistas nessas áreas, dispor de tais tecnologias pode ter facilitado a exploração das regiões 

onde se instalaram (LWANGA-LUNYIIGO & VANSINA, 2010).  

 De fato, a língua poderia ser comum a duas comunidades empregando modos de vida 

distintos, lógica operatória, em absoluto, diferente da concepção de homogeneização ocidental. 

No curso de milênios, movimentos de migração em todas as direções certamente ocorreram. O 

fato de ser uma comunidade organizada em vilarejos, cujos componentes dominavam diversas 

especialidades com agricultura, caça, forja, indica que as migrações também tornaram os 

vilarejos bantos em um centro de influência e de reorganização dos espaços para onde se 

deslocavam atratores de relações comerciais, intercâmbios matrimoniais e de outras influências 

que culminaram em urbanização, comércio (produtos agrícolas), talvez intercâmbios 

matrimoniais e, certamente, os curiosos, para quem o vilarejo representava uma metrópole 

(LWANGA-LUNYIIGO & VANSINA, 2010).  

Os bantos por onde estiveram partilharam seus conhecimentos e sua filosofia e essa que, 

junto com a língua, parece sintetizar, por meio do NTU, o pensamento e a educação da 

sociedade banto. Derivam de NTU o princípio de tudo (CUNHA JUNIOR, 2010) em diferentes 

línguas: bato, em duala; bot, em fang; baaru, em tio; bantu, em kongo; banto, em mongo; baat, 

em bushong; bantu, em luba; abantu, em rwanda; vanhu, em shona; e abantu, em herero 

(LWANGA-LUNYIIGO & VANSINA, 2010, p.169).  

Ao atentarmos para as histórias e os feitos do povo preto em Petrópolis e para os 

movimentos migratórios dos povos bantos no continente africano, a pista que me pareceu mais 

coerente é das falácias sobre o período do escravismo terem ganhado vultos maiores que os 

fatos, as listas dos trabalhadores de Vila Imperial e dos sepultados no antigo cemitério da Cidade 

indicaram uma origem comum banto. Não há processo de massacre e de exploração capaz de 

apagar em um indivíduo os valores éticos, sua relação com a natureza, com o cosmo, com a 

existência humana e seu poder de comunicação. 

Para os africanos, a tradição como repetição ao longo do tempo com as devidas 

adaptações aos contextos e às inovações é a referência a um passado histórico.  Essa conexão 

com a história no sentido amplo de investigação de documentos que corroboraram meus 

http://lattes.cnpq.br/3168771550890062
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argumentos de um tratamento de escravizados em terras que seriam “livres de trabalho 

escravo”, mas, além de seguirem o regime escravista, usaram o catolicismo com ferramenta de 

exploração se assemelhando às demais regiões do Império.  
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5. CONCLUSÕES DA TESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A cidade de Petrópolis representa, a meu ver, a maior fábula que poderia sustentar a imagem 

de um Imperador com ideais libertários, de uma princesa bondosa e das reais contribuições que 

séculos de exploração puderam trazer para uma nação. A cidade de Petrópolis erguida para ser 

reduto da liberdade se resume a uma cidade como muitas outras do Império que seguiu os 

protocolos de desigualdade, de exploração e de racismo.  

Os mais diversos desdobramentos do desenvolvimento e do planejamento da Povoação 

do Imperador se deram por meio da primeira política de cotas no Brasil para brancos e por meio 

de decreto. Segregação jurídica, criação de periferias, perda do direito à cidade, branco à 

brasileira e demais mazelas sociais que por anos foram escondidas para fins de preservação de 

uma memória inventada. O desenvolvimento econômico da cidade, como em todo o Brasil, 

originou-se na exploração de grupos de trabalhadores na condição de escravizados e na ação de 

alguns grupos de trabalhadores remunerados, mas que ambos amargaram a opção política do 

racismo regimental e abençoado em Cristo, de funcionamento de todo um sistema de fazendas 

e demais estruturas. 

Procurei com esse trabalho trazer à tona minha ancestralidade e contribuições por meio 

da tecnologia, por meio da cultura e pela derrubada de mitos criados pela historiografia 

tradicional brasileira. Foi fundamental mostrar que as minhas pertenças, depois de atravessado 

o oceano, sempre estiveram em terras petropolitanas.   

A pesquisa histórico-documental demonstrou que o desenvolvimento urbano se deu por meio 

dos quilombos, registrados na História do Brasil desde o século XVI e por meio da expertize 

africana em diversas áreas como tecnologia, engenharia, medicina. Expertize usada inclusive 

para suprir a ineficiência das tropas do Império que destaca os soldados ingleses, mas oculta a 

participação de homens negros nas forças armadas durante o Império, ainda que na condição 

de escravizados. O foco é a chamada dos ingleses para a integração das tropas, mas pouco se 

fala dos escravizados, muito menos das deserções e dos saques. As tropas brasileiras foram 

absolutamente ineficientes na perseguição aos quilombos no Rio de Janeiro, os relatos são de 

saques às fazendas e de fugas. Participar das forças armadas era uma forma de emancipação, 

mas também de boicotar as ações contra os quilombos. Proteção que não foi possível dar ao 

Quilombo Vargem Grande, o maior quilombo que se tem registro na região, dizimado pela 

Polícia da Província do Rio de Janeiro. 
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Os quilombos Vargem Grande, Tapera, Maria Conga, Kilomba, Manoel Congo68 são 

ícones deflagradores de um conjunto de explicações de povoamento da Cidade e da região. 

Cravaram na nossa sociedade patrimônio material e imaterial. Particularidades que ganharam 

vida e pouco são atribuídas à população negra como o trabalho por condição de realização, 

aprender uma profissão, valorização da família e educação por meio de valores africanos, que 

constituem um todo de enfraquecimento do regime escravista.  

Em momentos históricos distintos reafirmam que as cidades do interior nasceram de 

assentamentos, pousos e avançam como arrabaldes, núcleos populacionais, distritos; terminam 

em vilas, fundadas ao longo dos caminhos, das estradas, nos pontos de cruzamento dos rios, 

nas subidas das serras, nos locais de entrepostos comerciais, constituindo parte da ocupação do 

território. O espaço geográfico se desenvolveu, por meio de ações populações anônimas nas 

inscrições produzidas e depois surgem as ocupações oficiais. Nesses territórios, é que foi ao 

longo de toda história do Brasil marcante a concentração de populações negras, na qual a figura 

do africano é definida como colonizador (QUERINO, 1918).  

As cidades começam nas periferias. O que chamamos de áreas desenvolvidas, 

planejadas nos espaços urbanos são resultados do planejamento e muitas vezes do 

enriquecimento de alguns por meio da exploração de lugares periféricos. Durante muito tempo 

pensei que Petrópolis começava no centro histórico como e onde tudo é organizado para que 

assim pareça, mas não, começou em regiões de fazenda, hoje periféricas.  Há elos negados entre 

as populações locais e a natureza histórico-sociológica dos lugares que são mais fortes do que 

quaisquer discursos da falta de registros e de documentos, como ocorre no Brasil em relação às 

populações negras. 

A cidade de Petrópolis é um exemplo da maquete para testes de aplicação da teoria 

embranquecimento, em que é negada de forma ideológica as atividades econômicas da cidade e da 

região, tornando invisível a existência de população de maioria afrodescendente.  A ideologia de 

colonização alemã como solução para o Brasil explica a imigração alemã para referida cidade e permite 

compreender a distorção sobre as origens populacionais e econômicas deste lugar.  

Os mapas estatísticos além de mostrarem numericamente essa constatação, apresentam 

algumas consequências das leis segregacionistas que visava burlar o acordo de extinção tráfico 

de pessoas. Lei criminosa apesar de ser lei.  

 
67 Embora esse último não tenha sido uma comunidade, foi o líder de um levante contra injustiças em uma 

fazenda em Paty de Alferes, que pelas estradas entres as fazendas, faz divisa com Petrópolis pelo Vale das 

Videiras; bairro esse que faz divisa com o Fazenda Inglesa onde foi o Vargem Grande. É bastante coerente que 

houve comunicação os colonos pretos dessa região para fins de rota de fuga etc. 
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No entanto, a ideologia brancocêntrica não invalida os dados apresentados de uma 

presença negra importante e desenvolvedora da região. Dados esses que fazem do argumento 

de não haver informações sobre as populações negras serem falácias. Não há uma linha do 

tempo constituída, não há registro dessa história de maneira que enalteça tais populações. 

Embora, já existam iniciativas, por parte do poder público, de divulgar a história da população 

negra em Petrópolis, a metodologia privilegia a constatação de dados fragmentados, ainda está 

por vir tais informações vinculadas a toda conjuntura da Cidade. Seria ousado demais aos olhos 

dos conservadores que procuram um oásis de um naco de Brasil, branco, desenvolvido que teria 

dado certo representado na cidade. 

Referente à linha do tempo, digo que se trata apenas de uma metodologia, nem sempre 

eficaz para registos do todo, mas eficiente para uma ilusão de evolução temporal. O não registro 

de informações sobre as populações negras é mais uma estratégia de inibição a pesquisa do que 

um fato. Já disse outras vezes que a história é um quebra-cabeça ingrato, controverso e 

incompleto, não há dados completos de nenhuma população. No caso das populações negras, 

as informações estão nas negações e nos registros oficiais. Fontes que escolhi ler para contestar 

a premissa brancocêntrica. Confesso que o contato com tais informações muitas vezes me 

devastou, era um processo de quase envenenamento de entrar em contato com aquilo que 

parecia ser escrito sob a certeza de nunca chegar a mãos e olhos negros para que pervertidos e 

contestados fossem.  

Muitas ferramentas para a solução de nossos problemas atuais estão encravadas no 

período do racismo. Eu precisei superar muita dor que exalava das fontes para enxergar a 

capacidade de ser articular e de ser reestabelecer dos meus ancestrais.  Esse movimento de 

reencontrar o passado por vias que não sejam do brancocentrismo me fortaleceu e me motivou 

a criar condições para que outros façam o mesmo. A história dos indivíduos é que forma a 

história social. Os indivíduos ser inscrevem nas histórias dos lugares por meio do patrimônio 

imaterial. A meu ver, o conceito do patrimônio imaterial é tão abrangente que passa a ser 

generalista, me fez insistir no conceito afroinscrições para especificar as contribuições de 

africanos e afrodescendentes nas localidades. 

 Por meio deste trabalho, requeiro a urbanização negra de parte da cidade não a 

atribuída nas vias do escravismo, que mais parecem configurar conluio contra os fatos que 

rendem teorias como a da Caio Prado Jr, de a força física ter sido uma forma de se inscrever no 

patrimônio imaterial brasileiro. Manuel Querino já havia sinalizado nos seus estudos esse 

patrimônio imaterial, elencando profissões trazidas para o Brasil pelos africanos e 
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caracterizando-os como colonos. Terminologia que marca um espaço de ciência, técnicas, 

tecnologia, intelectualidade historicamente usurpadas de populações negras e fazendo-as 

prisioneiras no limbo do primitivo. Controversamente, o termo colono também foi usado em 

1850 em um documento que pretendia burlar o acordo de extinção do tráfico de pessoas com a 

Inglaterra.  

Com objetivos diferentes, um de produzir teoria que conteste o eurocentrismo e o outro 

de criar uma Lei criminosa o termo colono foi usado para corroborar o fato de ter existido uma 

inscrição no patrimônio imaterial maior e mais qualificada do que a alegada outrora, denunciada 

pelos dados da pesquisa. Acrescento ainda que o fato que precisar da força da Lei é a premissa 

de um contingente manejo incontroláveis por outras vias, dá pistas de que muitos eram livres, 

libertos, donos algum patrimônio que os permitiriam viver no centro urbano. A Lei suspende 

todas essas possibilidades, pois está baseada em contingente populacional e no privilégio 

branco de permanecer na área definida. 

Apesar de a população petropolitana não ser branca como pretendido pelo Imperador, 

existe um grupo importante que denominei como branco-brasil que adquiriu privilégios, formou 

uma “Corte possível para conjuntura” que de certa forma faz uso de um beneficiamento sem de 

fato pertencer ao grupo privilegiado. Creio que seja uma peculiaridade do Brasil. Talvez uma 

herança das proposições de Antonio Pedro de Carvalho, que propôs que permanecessem nas 

cidades poucos negros e as áreas urbanas seriam para brancos e pardos. Parece bastante coerente 

para explicar diferenças étnicas na formação urbana brasileira. Existe uma segregação que 

deixou de normativa para adentrar o senso comum ornada de normalidade. Não é um processo 

natural, periferia é herança histórica de uma Lei.  

Há um dado que não consegui explicar, o fato de a fazenda histórica Santo Antônio, do 

século XVIII, ter o telhado ter traços da arquitetura chinesa, devo lembrar que os alemães só 

foram trazidos para Petrópolis no século XIX. A relação de domínio de alguns conhecimentos 

entre chineses e africanos é bastante antiga, foi registada por Debret, no quadro “Cirurgião 

negro colocando ventosas”, o Mapa Mundi dos chineses de 1418. Elos que precisam ser 

estudados e merecem destaque, pois destoam inclusive da proposta da missão francesa 

contratada pelo Imperador para modernizar as cidades com construções de estilo neoclássico 

(AQUINO, 2010). Por isso, pouquíssimas são as construções nos estilos barroco, por causa da 

derrubada, como também as de estilo germânico. Estou atestando que o colono alemão teria 

tido grande dificuldade de inscrever no patrimônio imaterial da cidade se não tivesse recebido 

a política de cotas.  
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Nem sempre o que foi dito sobre mim nem sempre era o fato em si, talvez a memória 

parcial do fato com abordagens de completude. Metodologia que tende a desarticular africanos 

e afrodescendentes do processo, por explicações por comparação ou por apartamento do todo, 

como bem nos ensinou Clovis Moura.  

Na província do Rio de Janeiro, era um problema crônico para o Império, porém também 

era uma solução para taberneiros no fornecimento de produtos e permuta de sal, munição 

(GOMES, 1997). Temos uma história de organização e de persistência criada estabelecida nos 

quilombos por meio de uma relação de solidariedade seja entre os ainda cativos, seja os livres 

e libertos. Os quilombos são um movimento político de recriação do significado e do exercício 

da liberdade nos mais diversos tipos de aquilombamentos.  

Quilombo, urbanização negra não é apenas uma questão de terminologia, mas de 

participação na formação social e interferência na economia e no desenvolvimento local. Essa 

é a face dos aquilombamentos que os dados que os definiram como lugar de malfeitores 

enunciaram a política pública da violência, a intenção social do Império e o posicionamento 

político. Capítulos da história de Petrópolis e de outras podem ser recontados por outros 

pesquisadores que possam por meio das suas vivencias ampliar a discussão da memória que faz 

distinção entre memória geral e o patrimônio dos negros. 

A organização social e urbanização feitas com a criação do Vargem Grande, Tapera, 

Maria Conga, Kilomba ocorreram em processos semelhantes em todo Brasil. Técnicas 

especializadas em produção de produtos agrícolas, logística, culinária, química, mineração, 

fitoterapia, valores ancestrais africanos, e forte desenvolvimento econômico que renderam a 

Petrópolis a condição de se tornar um local propício para uma fábula de exclusão do em torno, 

por meio da cristalização dos limites territoriais, pela limitação de vínculo com as cidades 

próximas da região atualmente conhecida como Baixada Fluminense. 

Limitação foi minha forca motriz que me fez escrever capítulos da história de uma 

Cidade e de fazer algo útil para pessoas que, como eu, vivem uma sensação de deslocamento. 

Depois do nascimento do meu sobrinho, Ivan, em 2009, fui tomada pelas minhas lembranças 

da escola. Pensei que ele não precisaria aprender sobre Petrópolis como eu (ANEXO E).  A 

chegada daquela criança, tornou mais incômodos os argumentos de alguns historiadores locais, 

de após a abolição do escravismo, homens e mulheres negros terem ido embora para Minas 

Gerais. Explicar a segregação por meio do êxodo faz da cidade um espaço importante para 

insistir em nos articular ao processo de desenvolvimento, pois a tese do êxodo, não pode ser 

comprovada a luz dos dados populacionais. 
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 A inexistência da neutralidade científica é um fato. Eu precisei fazer essa travessia de 

leitura de documentos com o suporte que considerei adequado. De nada me adiantaria a leitura 

sem partir da premissa que a negativa é também uma forma de afirmação. Todo arcabouço 

teórico nas questões de análise é composto por quem conhece nossa realidade e sabe que para 

avançarmos em nossas pesquisas precisamos de quem sabe que a análise conjectural tradicional 

costuma favorecer o colonizador.  

Eu percebi ao longo da pesquisa, que existe uma negação propriamente dita da presença 

negra em Petrópolis. A negação é do escravismo aliado a três problemas: primeiro, 

desconhecimento dos limites territoriais da cidade e alterações sofridas ao longo do tempo; 

segundo, a crença na falsa premissa de ter tido poucos escravizados nos limites do centro 

histórico significar baixo índice de população negra; terceiro, desconsiderar a existência de 

fazendas históricas tocadas a sangue e suor de escravizados desde 1722.  Parece que a chegada 

do colono alemão apagou tudo o que existia antes, é uma estratégia interessantes como ficção, 

mas insustentável epistemologicamente. E ao negar o escravismo, usa-se do argumento de 

pouca presença, pois argumenta-se nas vias de ter havido poucas homens mulheres livres e 

libertos. E nos casos de ter havido nas regiões de fazendas, a argumentação segue na tese da 

negação da propriedade técnica e intelectual. De certa forma, esses problemas têm suporte da 

ludicidade perversa do reordenamento urbano, da derrubada de patrimônio material negro, 

como aconteceu à antiga Capela do Rosário, e de um coro institucional que nega os fatos, 

inclusive, de não ter sido obra do acaso bolsões de população branca nas regiões valorizadas e 

desenvolvidas, não somente em Petrópolis. 

No caso da capela, existe foi presa à fachada uma placa com referência a construção 

histórica derrubada, como capela primitiva. Primitivo é tudo que não representa o engajamento, 

capacidade de organização, planejamento materializados naquela construção como as notícias 

da época. Negam os topônimos como Quitandinha, termo do quimbundo; Caminho dos 

Mineiros, referência à técnica de extrativismo de metal africanos. De certa forma, promovem a 

ignorância ocidental sobre os não ocidentais (ou pelo menos conhecimento parcial), em se 

considerar única fonte dos únicos pensamentos lógicos racionalizados pelas lógicas do seu 

conhecimento.  

  Algumas questões ficaram em aberto como a preferência da graúna para confecção de 

artefatos religiosos, se os moradores de Vargem Grande conseguiram abandonar as terras do 

quilombo antes da chegada das tropos do império, qual foi a atuação de André Rebouças nos 

movimentos de libertação em Petrópolis, pois esse era frequentador da comunidade do Rosário, 
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que articulações aconteceram nessa comunidade para boicotar o escravismo,  que tipo de liga 

os africanos usavam nas construções, que outras influências Magé teve sobre as cidades da 

mesma Freguesia, como se deu configurou essa falácia brancocêntrica nas duas outras cidades 

serranas como Teresópolis e Nova Friburgo.  Por meio da minha pesquisa, elaborei uma 

abordagem que considero coerente, segundo minhas expectativas e conforme aquilo que 

conheço das culturas e história dos afrodescendentes desvinculadas da perspectiva 

brancocêntrica ocidental. Deixo aqui o caminho aberto para outros estudos que esperam por 

pesquisadores nas esquinas da vida acadêmica para nos inebriar de curiosidade epistemológica.   
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ANEXO B – SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DO JORNAL “O MERCANTIL”.  
 

Seleção de notícias sobre a presença negra em Petrópolis retiradas do jornal “O 

mercantil”, periódico de quatro páginas, publicado às quartas-feiras e aos sábados, nos anos de 

1875 a 1891, disponíveis no Arquivo Histórico de Petrópolis, pesquisa de Mariza da Silva 

Gomes. 

 

1875 – Não há menção há presença africana e ou afrodescendente. 

 

1876 

08/01/1876 – “Resumo das pessoas vaccinadas durante o ano de 1875, pelo Dr. 

Domingos de Lima Ferreira de Brito, comissário vaccinador deste município 239 pessoas sendo 

116 do sexo masculino e 123 do sexo feminino; 237 livres; 2 escravos; de mezes 748, de 1 a 7 

annos 42; e adultos 49”. 

02/02/1876 – “Matricula – Frequentarão as escolas publicas e estabelecimentos 

particulares deste município no segundo semestre do anno próximo findo 1099 alumnos, 598 

do sexo masculino e 501 do sexo feminino, distribuídos da maneira seguinte”: 

Escolas publicas – masculinos 332 e femininos 312 – Total 644 

Estabelecimentos Particulares – masculinos 266 e femininos 189 – Total 455 

Instrucção Primaria – masculinos 47 e femininos 87 – Total 134 

Instrucção secundaria – masculinos 174 e femininos 81 – Total 255 

Instrucção Primaria Allemã – masculinos 45 e femininos 21 – Total 66 

 

 1879 

02/04/1879 – “Assistindo ao espectaculo que teve lugar na noite de domingo passado, 

no theatro do hotel de Bragança em beneficio de Mme. Lina Calgan com brilhante soirée de 

physica, experimentamos duas decepções bastante desagradáveis. A primeira foi ao ver a sem 

cerimônia com quem zombou-se da população desta cidade, offerecendo-se-lhe cousa tão chin-

frin à titulo de divertimento. A segunda e mais desagradavel foi o modo por que alguns escravos 

e criados de famílias aqui residentes, revelarão o seu descontentamento fazendo uma descortez 

assoada com vais e assobios, estando na sala a Familia Imperial e muitas famílias distinctas.” 

(Anexo a propaganda do espectaculo em 29/03/1879) 
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1880 – Não há menção há presença africana e ou afrodescendente. 

1881 

06/08/1881 – “Cemiterio – No sabbado passado teve lugar a ceremonia da benção do 

novo cemitério do segundo districto desta cidade. Depois do nosso Rvd. Vigário celebrado trez 

casamentos e baptisado dezessete crianças de ambos os sexos, procedeu a benção do novo 

cemitério....” 

27/08/1881 – “Hospital Santa Thereza – Está concluído o trabalho de ajardinamento e 

plantio de arvores no terreno que rodeia esse importante edifício, tendo sido os arvoredos 

ultimamente alli plantados offerecidos pelo Sr. commendador Archer...” 

 

 1882 

08/03/1882 – “Baptisados – Neste município fôrão baptisados, no mez de janeiro 20 

pessoas todas do 1º distrito e livres, no mez de fevereiro 24 pessoas, fôrão celebrados, no mez 

de janeiro 6 casamentos e em fevereiro 7 casamentos....” 

 

08/03/1882 – “Festa Religiosa – Celebrou-se no domingo passado, na nossa igreja 

matriz, a festa de Nossa Senhora do Rosario, promovida por alguns devotos, em sua maioria de 

cor preta, e que são os que com o mais louvável empenho, estão construindo a capella erecta 

sob a mesma invocação nesta cidade.” 

31/05/1882 – “Escola Municipal – Sua Magestade o Imperador visitou ante-hontem a 

escola municipal, no Retiro; e pelas informações que nos são ministradas devia o imperial 

visitante não ficar muito satisfeito. Naquella escola não há livro de matricula, servindo para 

isso um caderno de papel onde o professor, por não ser desleixado, faz os competentes 

lançamentos; não há a mobília sufficiente; não há livros para os alumnos. O professor que a 

dirige naturalmente sentio-se acanhado ao explicar o estado da sua escola...” 

 

 1883 

05/05/1883 – “Instrucção – Dando conta da visita de Sua magestade o Imperador á 

fabrica de tecidos S. Pedro de Alcantara, diz a Gazeta de Noticias: Sua Magestade, indagou do 

estado de instrucção das crianças alli empregadas e, soube que este não é satisfatório, por culpa 

dos próprios menores e de seus pais....” 
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09/05/1883 – “Acto Religioso – No domingo passado foi celebrada a festa de Nossa 

Senhora do Rosario, na capella aqui erecta. Suas Magestades e Altezas Imperiaes assistirão ao 

acto e grande foi o numero de fieis.” 

08/12/1883 – “População Escrava – Pela competente estatística sabe-se que nesta 

província até o dia 30 de junho do corrente anno o numero de escravos montava a duzentos e 

sessenta e trez mil e setecentos e cincoenta e cinco. Calcula-se em um milhão e duzentos e 

dezenove mil e duzentos e noventa e seis o numero de escravos existentes em todo o império.” 

 

 1884 

04/06/1884 – “Acto Generoso – O Sr. José Antonio D. J., fiscal da camara municipal 

desta cidade por occasião do casamento de um dos seus filhos, concedeu liberdade á sua escrava 

Rufina, de quarenta annos de idade. Rufina estava avaliada em 500$ e dispondo apenas da 

quantia de 330$, O Sr. José Antonio desistiu do que faltava para perfazer o preço da avaliação.” 

13/08/1884 – “Elemento Servil – Pelo fundo de emancipação tem sido alforriados nesta 

província trez mil e cento e trinta e quatro escravos.” 

01/10/1884 – “Elemento Servil – Monta a soma da população escrava existente no 

Brazil a um milhão e duzentas e quarenta e dois mil e cento e noventa e cinco almas. Para nosso 

infortúnio, a província do Rio de Janeiro é de suas irmãs a que maior numero conta de escravos, 

seguindo-se-lhe Minas-Geraes, S. Paulo e Bahia.” 

 

1885 

15/07/1885 – “Veio apresentar-se ao delegado de policia no dia 11 do corrente, o preto 

Joaquim, de trinta e cinco annos de idade, que diz ser escravo de um fazendeiro estabelecido 

no município de Vassouras. O desgraçado trazia um grande ferro ao pescoço e grossa corrente 

á cinta, e queixava-se de mãos tratos recebidos. A autoridade ordenou o competente corpo de 

delicto e communicou o facto ao Exm. Sr. chefe de policia da província.” 

12/09/1885 – “O numero de filhos livres de mulher escrava domiciliados neste 

município, até 30 de junho do anno passado, montava a noventa e um, sendo quarenta e sete 

homens e quarenta e quatro mulheres.” 

12/09/1885 – “Elemento Servil – Até ao dia 30 de junho do anno passado, a população 

escrava desta província era de cento e quarenta mil e setecentos e cincoenta homens e cento e 

dezesete mil e quatrocentas e oitenta e sete mulheres. Destes erão domiciliados no termo de 
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Petropolis trezentos e vinte e dois homens e duzentas e trinta e sete mulheres. De todos os 

municípios da província é este o que conta menor numero de escravos...” 

07/10/1885 – “Elemento Servil – Lei n. 3.270 de 28/09/1885 regula a extincção gradual 

do elemento servil – Art. 1º proceder-se-há em todo o império á nova matricula dos escravos, 

com declaração do nome, nacionalidade, sexo, filiação....” 

10/10/1885 – “Elemento Servil – Lei n. 3270 de 28/09/1885...” (continuação dos 21 

artigos) 

02/12/1885 – “Dois de Dezembro – Nunca passou despercebido para esta cidade o dia 

do anniversario natalício de Sua Magestade o Imperador. De longa data recebe Petropolis 

favores do augusto chefe da nação. Ou como o chefe da nação brazileira ou como o cidadão, é 

elle sempre amado e venerado pelos brazileiros. As suas virtudes o têm recomendado á estima 

publica; e graças a ellas, não tem o povo o direito de responsabilisal-o pelas necessidades que 

o affligem, pelo atrazo em que se acha. O Brazil poderia ser grande, tão grande como o quizera 

o seu augusto chefe, se os seus homens, uma vez collocados nas altas posições sociaes, se não 

tornassem tão baixos. O que pudera fazer um rei que ao buscar cidadãos encontrasse servos? 

Alimentar a servidão, para não desagradar ao seu povo. Felizmente o monarcha brazileiro se 

revela mais amigo dos que se esforção pela grandeza da pátria do que daquelles que se dizem 

consagrados á sustentação da realeza. Temol-o visto assim e assim o veneramos. Portanto, hoje, 

que completa sessenta annos Sua Magestade o Imperador, a redacção do Mercantil associa-se 

á população de Petropolis nos seus júbilos por tão faustoso motivo.” 

12/12/1885 – “Kermesse de Cascatinha – Está annunciada uma festa patriótica, festa da 

liberdade, será aberta uma venda publica, uma feira, no lugar denominado Cascatinha. O 

producto será applicado á libertação de captivos. A commissão encarregada da promoção de tal 

festa está recorrendo ás senhoras desta cidade, lhes pedindo o auxilio que só dellas póde partir. 

(Anexo a propaganda da kermesse no dia 16/12/1885 ) 

16/12/1885 – “No próximo sabbado. 19 do corrente, ás oito horas da manhã, haverá na 

igreja matriz desta cidade uma missa em acção de graça pelo feliz restabelecimento de Sua 

Magestade a Imperatriz.” 

 

 1886 

17/03/1886 – “Ação Meritoria – A Exm. Sra. Baroneza da Villa Velha, actualmente nesta 

cidade, em demonstração de regozijo pelo anniversario natalício de Sua Magestade a 
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Imperatriz, concedeu liberdade á sua escrava Silvana, crioula, de vinte e dois annos, única que 

possuia.” 

24/03/1886 – “Por occasião da libertação de escravos na corte, a 14 do corrente, Sua 

Magestade o Imperador dirigio ao presidente da municipalidade as seguintes memoráveis 

palavras: - “Creio que não esperarei muito tempo para ver de todo extincta a escravidão no 

Brazil. Aprecio muito estas festas, estimo que ellas se repitão e que sejão imitadas pelas outras 

camaras municipaes do império.” 

08/05/1886 – “Effectuou-se na passada terça-feira, no salão do hotel Bragança, um 

concerto em beneficio da capela de Nossa Senhora do Rosario. Achava-se alli reunida a mais 

selecta sociedade, acompanhando a augusta Familia Imperial.” 

10/07/1886 – “Relação dos ex-escravos matriculados e existentes no municipio de 

Petropolis, segundo o livro de matricula especial e que attingirão a maior idade de sessenta 

annos.” (Anexo a publicação da relação) 

31/07/1886 – “Manumissões – Para solemnisar o anniversario natalício de Sua Alteza 

Imperial a Sra. Princeza D. Isabel a camara municipal da corte conferio ante-hontem sessenta 

cartas de alforria a escravos.” 

 

 1887 

04/06/1887 – “Tijuca – Petropolis – Ao meio-dia de hoje passar-se-há no palacete da 

Tijuca, onde se acha a augusta Familia Imperial, uma scena, que figurará nas paginas da historia 

da nossa Petropolis. Serão distribuídas por Sua Magestade a Imperatriz sessenta e duas cartas 

de alforria a escravisados, que entrarão no gozo de sua liberdade abençoando a população desta 

cidade. O nome, pois, do município de Petropolis ficará para sempre ligado a esse brilhante 

episodio da redempção dos captivos no Brazil.” 

 

1888 

07/04/1888 – “A Emancipação de Petropolis – Hoje, ás duas horas da tarde, em 

Petropolis na presença de Sua Alteza a Princeza regente, o Sr. conde d’Eu e seus filhos, realisa-

se a ceremonia da entrega de cartas de liberdade aos poucos escravos que haviam na imperial 

cidade. Não há mais escravos em Petropolis; está completamente livre aquella cidade dos tristes 

espectaculos da escravidão. Sua Alteza a Princeza regente entregou cento e trez cartas de 

liberdade aos últimos escravos existentes em Petropolis manifestando visivelmente o seu 
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contentamento por esse acto. Os libertos, depois de receberem as suas cartas, expandirão-se 

alegremente em dansas...” 

25/04/1888 – “A augusta presença de Suas Altezas Imperiaes dirigio-se ante-hontem a 

camara municipal desta cidade, no intuito de manifestar o jubilo de que se acha possuido o 

município pela libertação dos escravisados da mesma cidade.” 

16/05/1888 – “Em commemoração á lei da abolição, o papa Leão XIII agraciou a Sua 

Alteza Imperial a Sra. Princeza regente com a Rosa de Ouro, graça conferida raras vezes e só 

feita a soberanos da maior piedade.” 

 

1889 – 1991 - Desaparecimneto do tema negro, na população. 
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ANEXO D – Chuva destruiu um quilombo centenário  

 

Domingo, 20 fevereiro 2011 11:00  

  

JANAINA DO CARMO 

Redação Tribuna de Petrópolis 

A água trouxe pedras que destruíram a área ocupada por escravos em 1852. Força da 

enxurrada abriu uma cratera de 10 metros no meio do terreno. / Roque Navarro 

A água trouxe pedras que destruíram a área ocupada por escravos em 1852. Força da enxurrada 

abriu uma cratera de 10 metros no meio do terreno. / Roque Navarro 

A enxurrada do último dia 12 de janeiro que atingiu o Vale do Cuiabá, em Itaipava, destruiu um 

lugar conhecido por poucos, mas que faz parte da história petropolitana: a Comunidade 

Quilombola do Tapera. Composta por 14 famílias descendentes de escravos da antiga Fazenda 

Santo Antônio, a comunidade localizada na Estrada da Tapera, entre os municípios de Petrópolis 

e Teresópolis, existe há mais de 100 anos. O terreno foi doado pelo fazendeiro Agostinho Corrêa 

da Silva Goulão aos seus escravos libertos. Em seu testamento consta a doação da área e estipula 

também o uso e gozo vitalício aos antigos escravos e seus descendentes. 

Acredita-se que a área tenha sido ocupada após a morte do fazendeiro, em 1852; porém existe 

uma escritura do terreno datada de 1935. Apesar das poucas informações, a comunidade existe 

há muito tempo e acabou sendo destruída pelas chuvas de janeiro. Casas de pau-a-pique, jardins, 

campinho de futebol, um córrego, árvores e muito verde faziam parte do pequeno paraíso onde 

os quilombolas viviam. Hoje, após a tragédia, pouca coisa ficou de pé. Das 14 casas, quatro 

foram destruídas pela força das águas do Rio Santo Antônio. A enxurrada foi tão grande que 

abriu uma cratera de 10 metros no meio do terreno, levando tudo que havia pela frente. “Quem 

não conheceu a Tapera antes jamais saberá como era. É muito triste ver como tudo ficou”, 

lamentou uma das integrantes da comunidade, Denise André Barbosa Casciano, de 28 anos. 

Nascida na comunidade, ela só teve coragem de retornar um mês após a tragédia e mesmo assim 

foi para acompanhar a nossa equipe de reportagem. “Quase perdi meu filho de seis anos e meu 

marido. O rio subiu assustadoramente. Nunca tive tanto medo”, relatou. 

Ao longo de toda estrada é possível ver o rastro de destruição e as proporções assustadoras que 

o rio tomou. Logo na entrada do terreno da comunidade quilombola, podemos ver a primeira 

casa destruída. É da mãe da Denise. Ela contou que sua mãe e irmãos ficaram escondidos no 

mato durante toda a noite. “Ela me disse que estava do lado de fora quando viu aquela onda 

enorme em cima dela. Saiu correndo e se escondeu no mato. Ficou por lá até de manhã e depois 

foi para a casa da minha irmã, que fica mais abaixo”, disse Denise. No mesmo local, na parte 

mais baixa do terreno, existem outras três casas que não foram atingidas pela enxurrada.  

Já na parte mais alta do terreno, está localizada a residência de Denise e de outras 10 famílias. 

Neste local, duas casas foram totalmente destruídas e outras foram seriamente danificadas. 

“Pensei que minha casa tinha sido destruída. O rio chegou aqui primeiro e depois foi para o 

outro lado”, contou. A moradia foi invadida pela lama, mas não chegou a ser destruída. Na casa, 

os poucos móveis e pertences da família, alguns sujos de lama, estavam intactos. O pequeno 

Douglas, filho de Denise que também nos acompanhou, ficou empolgado em ver sua bola de 

futebol, porém ficou assustado quando entrou na casa da avó paterna, local para onde a família 

fugiu quando a enxurrada invadiu a moradia. “Passamos por momentos difíceis. Fugimos de 
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casa e viemos para cá, mas o rio encheu ainda mais e acabou atingindo aqui também. Foi muito 

assustador. Meu sogro, de 60 anos, disse que nunca viu nada igual”, lembrou. No local também 

existe uma igrejinha que não foi atingida pela enxurrada. Denise conta que o templo foi 

construído pelos escravos. A igreja está fechada há alguns anos, mas de acordo com a moradora, 

missas eram realizadas toda semana. “Depois que esta parte do terreno foi vendida, a igreja foi 

fechada. Agora está abandonada”, disse. 

Mesmo com a destruição, todos os integrantes da comunidade felizmente sobreviveram. 

Segundo Denise, no dia seguinte após a tragédia, eles ficaram abrigados na parte alta do terreno, 

na casa do seu tio que não havia sido atingida. Ela conta que todos ficaram por lá durante dois 

dias. Sem água e comida. “Não tínhamos como passar. Tudo estava destruído”, disse. O resgate 

só chegou na sexta-feira, ao meio-dia. Cerca de trinta bombeiros abriram caminho na estrada e 

resgataram os mais de 30 moradores da comunidade. “Um dia antes meu marido foi procurar 

ajuda. Passou pelo mato até chegar ao condomínio Vale da Boa Esperança. Lá conseguiu falar 

com algumas pessoas e pedir ajuda. O helicóptero chegou a sobrevoar a área, mas não havia 

onde pousar. Só no dia seguinte, os bombeiros conseguiram chegar. Foi um alívio. Estávamos 

salvos”, relatou. 

Denise e outras 25 pessoas – 13 adultos e 12 crianças - estão abrigadas em uma cocheira, em 

frente ao campo do Boa Esperança. O imóvel alugado pela patroa do seu marido foi reformado, 

pintado e adaptado para abrigar as seis famílias. “Temos banheiro e uma cozinha. Recebemos 

também muitas doações. Por enquanto vamos continuar por aqui, até ver o que acontece”, disse. 

Todos estão incluídos no programa do aluguel social, mas Denise reclama que há muita 

dificuldade em encontrar uma casa. “Os preços estão altos e não posso arranjar nada muito 

longe. Além do meu filho estudar aqui, eu e meu marido trabalhamos na região. Não sei o que 

fazer”, lamentou. As outras famílias estão abrigadas em casa de amigos, no Condomínio do 

Vale do Boa Esperança.  

Denise e outras mulheres da comunidade não pensam em voltar para a Tapera. Estão assustadas 

e temem pela vida dos filhos. “Mesmo se reconstruírem tudo eu não sei se vou querer voltar. 

Tenho medo que aconteça tudo aquilo de novo. Foi muita sorte termos sobrevivido”, enfatizou. 

  

Comunidade estava em processo de reconhecimento 

Mesmo existindo há mais de cem anos, a Comunidade Quilombola da Tapera ainda não era 

reconhecida oficialmente. O procedimento de reconhecimento foi aberto em setembro após a 

visita do procurador do Ministério Público Federal, Charles Stevan da Motta Pessoa. “Fiquei 

sabendo da existência deles através dos moradores da Estrada do Jacó. Eles me disseram que 

havia uma comunidade de negros naquela região e que precisavam de ajuda. Foi aí que os 

encontrei. Eles me mostraram a escritura do terreno e me contaram sua história. Resolvi ajudá-

los a reconhecer a comunidade e principalmente a melhorar a infraestrutura do lugar, como a 

instalação de luz elétrica. Mas infelizmente, a tragédia adiou o processo”, disse. 

De acordo com o procurador, uma antropóloga realizou um levantamento preliminar da 

comunidade, recolhendo dados, fotos, depoimentos e documentos, tudo que indicasse ser uma 

comunidade quilombola. A Fundação Cultural Palmares também foi acionada para ajudar no 

processo. Para o procurador, é preciso agora saber se os integrantes da Tapera querem retornar 

às casas para dar início à recuperação da área. “Se eles quiserem voltar vamos realizar um 

estudo geotécnico no local para que possa ser restaurado. Precisamos garantir a segurança deles. 

Mas é importante ressaltar também que esse trabalho só será feito se eles quiserem voltar. A 

terra é deles e serão eles que irão decidir o que deve ser feito lá”, ressaltou. Ainda de acordo 

com o procurador, a igrejinha também será restaurada e fará parte do acervo da Comunidade 
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Quilombola. “Não sabemos a data de construção da igreja, mas de acordo com os moradores, 

ela também foi construída pelos escravos. Temos que preservá-la também”, enfatizou. 

 

Comunidades Quilombolas 

De acordo com dados do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, um 

levantamento feito pela Fundação Cultural Palmares mapeou 3.524 comunidades quilombolas 

no Brasil, só no Estado do Maranhão existem mais de seiscentas. Essas comunidades possuem 

direito de propriedade de suas terras consagrado desde a Constituição Federal de 1988. 
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ANEXO D - SOBRE MIM E SOBRE O QUE ME FEZ CHEGAR AQUI 
 

Passei dezenove anos da minha vida em Petrópolis. Minha família ainda mora no mesmo 

lugar que parece um baú de memórias. Desses dezenove anos, doze frequentei o mesmo lugar. 

Estudei em uma única escola na vida, no Colégio Estadual Dom Pedro II, onde interagi com as 

memórias do Império das formas mais diversas, até mesmo quando não queria. Lembro-me 

nitidamente quando a notícia de que minha irmã Flávia e eu estudaríamos no “Dom Pedro”, por 

intermédio de alguém influente que nos indicou às vagas. Pairava na minha casa a tranquilidade 

de ter escola garantida da educação infantil até o final do antigo segundo grau. As falas eram 

pela satisfação de ter dois membros da família em uma escola em que só “rico” estudava. “O 

Dom Pedro é escola da elite, é uma escola pública da elite, aproveitem a oportunidade”, diziam 

minha mãe e meus irmãos. Eu não tinha a dimensão da responsabilidade e da aposta da minha 

mãe enquanto vagava pelo jardim de infância, mas, com o passar dos anos, aquele prédio 

tornou-se um território minado para mim. A responsabilidade em casa também aumentou, tinha 

que ser a primeira aluna da turma ou, pelo menos, estar entre os primeiros. 

Poderia ser uma escola como quaisquer outras, mas destacava-se naquelas falas dos 

meus familiares, o orgulho de ser o D. Pedro. Prédio que serviu à proposta da família real de 

fundar um dos mais importantes colégios do estado do Rio de Janeiro por meio da fusão de três 

outros o "Grupo Escolar D. Pedro II"; o "Colégio Estadual Washington Luís" e o "Instituto de 

Educação Presidente Kennedy” em um terreno cedido pela princesa Isabel no início do século 

XX, sob condição de dar o nome do imperador ao colégio69. Em 26 de novembro de 1922, a 

elite da petropolitana foi agraciada com uma instituição destinada à educação dos ricos. Essa 

memória histórica do prestígio de estar em uma escola para elite ecoava oitenta anos depois, 

creio que ainda ecoa, meus familiares repetiam a finalidade da escola com orgulho, embora a 

elite já não estivesse mais ali e, por vezes, a meta de alavancar a educação não esteve presente 

em algumas ações da escola.  

O D. Pedro, assim conhecido, ocupa a área de um quarteirão nobre, situado na Avenida 

do Imperador, com dois prédios: o histórico e o novo. Enquanto frequentei o prédio histórico, 

sobrevivi à agonia que aquela estrutura me causava. Sonhava me mudar para o prédio novo, na 

ilusão de que uma construção moderna seria menos intragável do que o prédio antigo onde eu 

me sentia tão incômoda quanto um piano que costumava ficar em um dos halls de entrada do 
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 Informações disponíveis em: http://www.cedompedroii.com.br 

(Acesso:10/08/2016) 

http://www.cedompedroii.com.br/
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prédio antigo. Cotidianamente, o piano era mudado de lugar, parecia um estorvo que era 

arrastado para todos os lados, mas nunca era tocado. Naquele ambiente que em a cultura e o 

conhecimento são ferramentas de trabalho, o piano é um estorvo que é deslocado ao sabor da 

insensibilidade e às cócegas dos cupins que o consomem como a única música que sabem 

executar.  Essa lembrança era só mais uma das que me aterrorizavam como os caminhos, portas 

e janelas que davam vistas para um pátio interno. Estive anos em um lugar do qual nunca me 

contaram a história, mas só de saber que o prédio servira aos interesses da perpetuação da 

memória do imperador já era um tormento.  

Sentia um cheiro estranho da desigualdade e do racismo que aquelas paredes exalavam. 

Eram os murais com as meninas loiras, eram as crianças brancas as bonitas, era dos alunos 

brancos esperado os melhores desempenhos, eram das crianças brancas os papéis mais 

importantes nas peças escolares, era das meninas brancas a função de carregar as bandeiras nas 

guarda feminina nos desfiles cívicos, era dos meninos brancos o lugar de guarda no pelotão 

masculino; enfim, era um aroma incômodo de colonialismo e de império com notas rascantes 

de normalidade. A construção de social dessas compreensões ali pareciam inodoras. 

A mudança para o prédio novo trouxe outra paisagem, ainda que o aroma incômodo 

permanecesse. Uma praça, como muitas outras, ornada com chafariz e pátio para crianças. Nos 

lapsos de atenção, contemplava a praça que tinha no seu entorno o acesso para os jardins do 

Museu Imperial. Acreditei enquanto vagava à procura da sala da remota 5ª série que as minhas 

histórias de Império jaziam no prédio velho à espera de serem registradas um dia por mim ou 

por quem tivesse vontade. 

Aprendi a intercalar o conteúdo e a fala do professor com a bela paisagem do jardim. 

Um dia meu pai me levou ao Museu Imperial cuja paisagem já me era familiar. A aventura de 

caminhar pelo interior do prédio usando pantufas se despedaçou quando aos poucos se 

materializava a história de perversa sobre as populações negras. Fiquei com uma sensação 

estranha que me rendeu longos anos sem conseguir retornar àquele lugar nem explicar o que 

tinha visto. Tudo ali estava organizado para consolidar a exploração. 

As combinações do acaso me proporcionaram sete anos estudando nas salas que davam 

vistas para a praça, consequentemente, para os fundos dos jardins do museu. Mais um espaço 

que contemplei por longos anos. Eu realmente não queria ver mais o prédio velho, parece que 

fui atendida em meus anseios. Na estada no prédio novo, panorama era tão danoso quanto o 

outro: muitos dos meus amigos negros não estavam mais na escola. Sumiram. As informações 

e notícias sobre o que havia acontecido pertenciam ao campo semântico do abandono da escola. 
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Tive medo do que poderia significar. Ficaram poucos parecidos comigo. Não completavam uma 

dezena. O ápice disso foi na turma da oitava série, com quarenta alunos, na qual éramos quatro 

negros. Meus colegas desapareciam e ninguém mais comentava a respeito, nem na escola nem 

em casa. Isso me ensurdecia, não conseguia depreender o que esse silêncio enunciava. Calei-

me também. 

Acho que a muitas vezes que vi o reflexo e significado daquele percentual em outro 

lugar além de nos olhos de minha mãe. Maria de Lourdes educou cinco filhos, nunca me 

impediu de sonhar ainda que temesse meus sonhos. Enquanto eu não media a altura dos meus 

voos, minha mãe se preocupada com o que aconteceria comigo se as amarras do racismo 

estrutural e estruturante me impedissem de voar. O bom disso foi nunca ter pensado nas 

consequências nem nas distâncias. Na verdade, era distância que eu queria daquele ambiente 

de impossibilidades e das realidades daquele contexto. Sim. Em alguns momentos, tive certeza 

de que algumas coisas naquele lugar se organizavam para que tudo desse errado, porém o que 

fazia a situação emocionante era o ambiente estar cheio de pessoas que insistiam para que algo 

desse certo. Juntei-me a elas. 

O esforço de recusar estar entre os que por muitas razões saíram da escola me fez desejar 

a universidade. Desejo que não escondi de ninguém, queria que o meu sonho fosse coletivo, 

queria meus colegas desejando o mesmo. Talvez por isso, tenha ficado tão famosa na escola, só 

porque almejava estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. O desejo de 

tamanha façanha tornou-se piada para alguns colegas. Algumas razões os mais céticos das 

minhas capacidades tinham para acreditarem no meu sonho surtado. Eu não tinha recursos, 

assim como não tive aulas de Química e Biologia; além disso, negro não vai para universidade. 

Entre as mais diversas certezas de alguns companheiros de turma, as mais fortes eram a 

universidade pública não seria um espaço para mim e escola pública não aprova ninguém no 

vestibular. As questões de conteúdo eu poderia facilmente resolver como fiz incorporada pela 

rebeldia na companhia da sedutora madrugada, das apostilas e da cafeteira. No entanto, 

precisaria de um tempo para formular melhor as questões referentes à etnia; precisaria, 

inclusive, ocupar os lugares onde as ideologias racistas negam acesso aos negros. Infelizmente, 

não ocupei por cotas, pois aí sim teria sido perfeito. 

Somente sabia que o desdém e incredulidade no meu sonho não eram gratuitos, mas sim 

sócio historicamente construídos. Entre em silêncios e ausências de temas ligados a africanos e 

afrodescendentes havia sons, gostos e cheiros do insucesso. As figuras negras da escola não 

estavam elencadas na representação grotesca de bons alunos de uma instituição que 
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remotamente se curvou à elite petropolitana. Silêncios e gritos foram determinantes em mostrar 

que todos ali conheciam os códigos do racismo antinegro. Racismo específico, forma de 

dominação entre os grupos étnicos que implica as sistemáticas produção e reprodução das 

desigualdades socioeconômicas, políticas e culturais (CUNHA JR, 2008).  O que alguns colegas 

de turma consideravam um surto não era pessoal, não tinha a ver com a cor da pele, tinha a ver 

com as estruturas sociais e organizações políticas do Estado Brasileiro que me alocavam em 

uma categoria propositalmente fadada à exclusão e ao insucesso.  

Não era só comigo, era comigo e com os outros, era comigo a partir do que chamamos 

estruturalmente de Brasil. Não era universal, é um erro pensar que o racismo como algo 

universal (OLIVEIRA, 2006), (SANTOS, 2007). A universalidade iguala o racismo aos demais 

preconceitos, tornando um problema no campo das relações interpessoais, excluindo a relação 

direta do racismo os problemas estruturais da sociedade. O conceito de etnia afrodescendente 

engloba os processos históricos, as práticas sociais de apropriação dos bens sociais, materiais e 

imateriais, marca objetivamente o que o Estado brasileiro tem feito à população 

afrodescendente (CUNHA JR, 2008). O berço esplêndido da história da formação econômica e 

social brasileira balança o racismo antinegro que, ao não jazer no discurso da festejada 

miscigenação, atinge mais da metade da população brasileira. O tempo todo que morei em 

Petrópolis, estive sentada sobre uma história de formação política e social que festeja o 

imigrante europeu e o império. Perguntar-me como eu fui parar ali era inevitável. Via o berço 

da história da formação econômica e social do Brasil ser balançado nas idiossincrasias de 

Petrópolis, mas o embalo me fazia perceber que algo estava errado.  

  Era um conteúdo mal explicado ou aplicado na ignorância de as populações negras 

terem ocupado cargos e funções exponenciais na história do Brasil desde a colônia. Essa 

ignorância que foi estratégia e fundamental a um regime sócio-político-econômico, por 

conseguinte partiu da normatização para adentrar à normalidade. Eu sei exatamente o que meus 

colegas viam em mim, viam processos históricos e as implicações políticas e sociais do Estado 

brasileiro, mas todo racismo era compilado nas consequências da falta de professores, bem 

coerente, quase factual em tempos em que o politicamente correto não era uma um hábito a ser 

consolidado. Importava-me com isso a ponto navegar na piada e querer fazer dela um diploma, 

na verdade, vários. Nos mares da busca dos meus objetivos, encontrei uma inspiração: Beto, 

Carlos Alberto de Carvalho70, professor de História nos ensinos fundamental e médio. Com 
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Beto aprendi a ler jornal para entender o que estava no livro de história. Tornou-se sagrado ler 

os jornais de domingo para na semana seguinte discutir os conteúdos das aulas. Era um 

professor tão visionário como o qual gostaria de ter sido. 

Beto fazia o que eu já conhecia em casa. Via Wilson, meu pai, foi o homem que sem 

nenhuma palavra ou oferta me convenceu que ler é algo prazeroso. Tenho a lembrança de 

Wilson, sentado à mesa, lendo. Lia e escrevia páginas e páginas em um caderno. Tempos depois 

comprou uma máquina de escrever. Enquanto meu pai datilografava todos os seus escritos, eu 

corria para debaixo da mesa, deitava no tapete, adormecia embalada pelo som das teclas que 

tocavam o papel, sonhava fazer aquilo também. Emanava daquele homem uma satisfação que 

me inebriava. Meus sonhos dançavam ao som da melodia daquela máquina. Era o som da 

escrita. Era embriagante. Era muita dedicação. O olhar de criança e o desejo adolescente me 

fizeram querer aquela máquina, aqueles livros e todos os outros que ficavam na estante da sala. 

Desejava ler, ter livros e fazer uso da palavra. Tinha ilusão de que aquela estante fosse uma 

biblioteca, era apenas uma estante monotemática. Desejei outros livros, me apropriando palavra 

ou, pelo menos, na crença de tê-la. 

No meu último ano de escola, ingressei no Pré-vestibular para Negros e 

Carentes/PVNC71, frequentava aulas gratuitas aos sábados e domingos. Ideia das aulas gratuitas 

me parecia interessante, já que não poderia pagar um cursinho e reconhecia a dificuldade de 

passar para uma universidade pública sem “treinamento”. Eu não tinha noção da provocação 

do nome e da filosofia do curso que chama à reação os que a concepção de igualdade de 

condições excluiu. Tenho de endossar o que disse sobre a tese da autoestima (AQUINO, 2010), 

ignorância da ancestralidade africana desqualifica quaisquer um que queira usar do discurso da 

autoestima contra as populações negras. A tese da autoestima torna individual o que é estrutural, 

histórico e coletivo.  

O refúgio nos braços do PVNC me proporcionou a saída de Petrópolis. Parti para o Rio 

de Janeiro com uma mala de sonhos para estudar Letras, na UFRJ em 1999. Já não importava 

o que meus colegas achavam do meu maior desejo, mas sim o que eu achava. Sinceramente, 

sempre pensei na universidade como o único lugar para onde eu deveria ir, nunca tive dúvidas. 

A minha questão era tentar subverter o que meus amigos pensavam o contrário não somente 
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relativo a mim. Pode ser que eu um dia entenda a desistência, mas certamente não entenderei a 

desistência de si. 

A graduação em Letras marcou a minha vida. Era uma nova linguagem, um outro 

mundo. Dediquei-me. A experiência intelectual que me levou à sala de aula e às comunidades 

do Rio de Janeiro para devolver à sociedade um pouco do que estava recebendo, inclusive 

lecionando PVNC do Jacarezinho, subúrbio do Rio de Janeiro. Atuei em projetos comunitários, 

em projetos de pesquisa. Enfim, formei uma identidade de professora. Estávamos meus alunos, 

a comunidade em torno e eu dividindo um espaço que foi reservado para ser um universo à 

parte, periférico em todos os sentidos da palavra, inclusive e sobretudo racista. Longe de 

adentrar em discussão filosófica sobre a periferia, elencando as formas de resistência, é preciso 

registrar que a periferia é produto de um decreto. À época desconhecia o decreto, infelizmente.  

Continuar a estudar era inevitável. Naveguei pelas águas das Letras e da Educação na 

busca de aperfeiçoamento e da possibilidade de construir um campo próprio de pesquisa. Dos 

adjetivos como tema de discussão, saltei para os movimentos negros e me encontrei (embora, 

ainda flerte com as teorias do discurso). Dei-me conta de que há uma militância não 

necessariamente institucionalizada que contesta e confronta as artimanhas políticas do racismo 

que produziram uma não existência da minha história e memória.  

Tenho impressão que comecei essa tese ainda na escola ao estranhar o que era dado 

como constatação, ao não ver no cotidiano da cidade um dos epítetos, cidade do colono alemão, 

em ver valores africanos como a comunidade e a ancestralidade presentes e acumuladas, mas 

contraditoriamente invisíveis mesmo que inexistência seja somente discursivas.  Tudo o que 

sou é fruto da um acúmulo experiência de direcionamento teórico que venho ajustando ao longo 

dos anos, me afastando principalmente das correntes teóricas que não explicam as 

particularidades das questões das populações negras no Brasil.  

Talvez quem possa explicar seja aquele que possa dar uma abordagem idiossincrática a 

idiossincrasias e por mais redundante que pareça, é a habilitação e a emergência de 

particularizar o que tem sido generalizado. Eu tenho feito da palavra um ofício, fazendo a 

palavra criar vida, criar corpo, fazer representar, ser representada, possibilitar, abrir portas e se 

fazer significar onde foi feita teoricamente inexistente por meio da negação.  O caminho que 

escolhi como pesquisadora é o das questões que esperam para ser aprofundadas e de outras que 

surgirão. Tenho os livros e os autores que desejo. Tenho um projeto de reparo social das 

populações negras que tomou conta de mim.  




