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Resumo 

 

 

A pesquisa apresentada é parte do projeto intitulado Análises e perspectivas 

geoambientais da arqueologia e história do Vale do Taquari-RS, cujo objetivo é 

identificar e analisar as possibilidades de estudos em sítios arqueológicos e a relação 

entre a arqueologia, geografia, geologia, geomorfologia e história, considerando a 

potencialidade de ocupações pré-coloniais e coloniais de grupos caçadores-coletores, 

horticultores e primeiros imigrantes africanos e europeus. No que se refere ao campo da 

história, pretende-se analisar o processo de imigração e inserção da cultura açoriana e 

afro-brasileira no Vale do Taquari, entre os séculos XVII e XIX. Especificamente, 

busca-se estudar a ocupação e o estabelecimento daqueles grupos nos espaços da região. 

Metodologicamente, fez-se uso da revisão bibliográfica para identificar na literatura 

crítica a respeito do tema os fatores expressos nos objetivos da pesquisa. À bibliografia 

investigada foram aplicados os referenciais teóricos da história cultural (Thompson, 

1995) e os procedimentos de análise de conteúdo. Como resultados prévios, percebe-se 

que a imigração até o Vale do Taquari ocorreu por motivos ligados à crise econômica do 

local de origem dos imigrantes e ao projeto político de ocupação do rio da Prata, no 

caso açoriano, e por necessidades de mão de obra, no caso afro-brasileiro. A maior 

quantidade de dados sobre a cultura açoriana permite uma identificação da ocupação, 

das movimentações, das dificuldades e prosperidades entre regiões, algo um tanto o 

quanto desfalcado de informações no caso dos afro-brasileiros. Com a distribuição das 

terras e ferramentas prometidas por Portugal, os açorianos investiram na produção de 

trigo que resultou em bons rendimentos, mas, após a decadência do mesmo, a pecuária 

se tornará a próxima atividade produtiva explorada. No contexto do RS entre os séculos 

XVII e XIX, o escravo negro será introduzido para atender as necessidades das 

charqueadas, em atividades de peonagem e agricultura. No Vale do Taquari se destaca a 

presença da mão de obra negra em lavouras de trigo, cana-de-açúcar e extração de erva 

mate. A bibliografia examinada, até o momento, destaca o legado socioeconômico dos 

grupos imigrantes e de seus descendentes, uma perspectiva que ainda carece de uma 

ampliação a problematizações do campo cultural.  
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