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Ascensão econômica de libertos no Rio 
Grande de São Pedro do Sul: o caso do 

preto forro Pedro Gonçalves, início
do século XIX
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O objetivo deste trabalho é explorar o universo das experiências sociais de ex-escravos 
no Rio Grande de São Pedro do Sul. Para tanto, analisarei o caso de um liberto, pequeno 
proprietário de escravos, que foi assassinado no ano de 1819, em uma região rural próxi-
ma de Porto Alegre. A principal fonte utilizada é o processo criminal aberto por ocasião do 
assassinato do liberto Pedro Gonçalves. Apesar de o processo criminal ser um documento 
oficial, cujo caráter é normativo, com a especial finalidade de estabelecer a verdade sobre a 
origem e circunstâncias de determinado fato – o crime – ele tem sido utilizado com sucesso 
em diversos trabalhos de história social da escravidão no Brasil.1 

Os mecanismos de um processo criminal pautavam-se, ao menos formalmente, pelo ob-
jetivo de reconstituir o evento criminoso fazendo com que os implicados tivessem aspectos 
de sua vida cotidiana devassados. Procurando compreender a sua forma específica de lin-
guagem e ultrapassando os limites impostos pela intermediação do escrivão nos depoimen-
tos das testemunhas, réus e vítimas é possível reconstituir aspectos da vida dos libertos. 
Estes aspectos, em especial as atividades econômicas de Pedro Gonçalves, constituem o ob-
jeto deste trabalho. Não obstante, o crime em si também será descrito, de modo a conferir 
inteligibilidade às informações recolhidas. 

Além da observação pormenorizada deste caso, analisarei um conjunto de 26 inventá-
rios post-mortem de libertos,2 com o intuito de identificar as ocupações dos inventariados, 
bem como a composição de seu patrimônio, em especial os bens de raiz e cativos. Assim, po-
derei inserir um caso singular em um universo mais amplo de ex-escravos que ascenderam 
economicamente no Rio Grande de São Pedro, nas primeiras décadas do século XIX.

Porto Alegre e seu entorno rural: algumas notas sobre
a população e a economia
Na região pesquisada, o núcleo urbano mais significativo, ainda que incipiente era a vila 

de Porto Alegre. Limitava-se a um pequeno território às margens do Guaíba, onde foram 



444

Gabriel Aladrén

instalados os açorianos que chegaram no Rio Grande de São Pedro entre 1751 e 1754. 
No entorno deste núcleo urbanizado, existia uma extensa zona rural, com fazendas, chá-
caras e campos.

O liberto Pedro Gonçalves vivia no distrito do Caí, termo da vila de Porto Alegre. O 
núcleo urbano mais próximo do local onde residia era a Freguesia Nova (ou Nosso Se-
nhor Bom Jesus de Triunfo). Saint-Hilaire, que esteve na região no início da década de 
1820, assim descreveu a “Freguezia Nova”: “Em seguida defrontamos uma aldeia, situa-
da à margem direita do rio e que tem o nome de Freguezia Nova. Um pouco abaixo dessa 
aldeia existem várias xarqueadas”.3 O botânico francês, que estava vindo de Rio Pardo 
em direção a Porto Alegre, não fez mais nenhum comentário sobre Bom Jesus do Triunfo, 
apenas a identificou como uma “aldeia”, o que demonstra o quão pouco surpreendente 
era essa freguesia. Os habitantes do local freqüentemente iam a Porto Alegre, seja para 
vender suas produções, comprar instrumentos agrícolas e, eventualmente, resolver ca-
sos na justiça.

Essa região ligava-se a Porto Alegre através do rio Jacuí,4 que deságua no chamado 
rio Guaíba. Junto com o Jacuí, no Guaíba ainda aportam três rios, quais sejam, rio dos 
Sinos, Caí e Gravataí. Esta confluência fluvial tornava a vila de Porto Alegre um centro de 
fundamental importância para o comércio da região e foi um dos motivos pelos quais a 
sede administrativa da capitania do Rio Grande de São Pedro instalou-se no local. 

Nas margens do rio Jacuí, de Porto Alegre até a vila de Rio Pardo, foram instaladas 
algumas charqueadas e estâncias de criação de gado, bem como fazendas e chácaras pre-
dominantemente agrícolas5. Não existem pesquisas que analisem a estrutura produtiva 
do distrito do Caí, apenas algumas informações baseadas em uma lista de proprietários 
do ano de 1797. Nesta fonte observa-se a presença de estancieiros, proprietários de 
olarias e pastores-lavradores, todos utilizando mão-de-obra cativa.6 Esse é o cenário no 
qual se movia Pedro Gonçalves, junto com sua esposa e seus escravos. 

A partir de fins do século XVIII, o Rio Grande de São Pedro foi integrado plenamente 
aos circuitos comerciais da região sudeste, através de uma forte ligação com a praça 
mercantil do Rio de Janeiro. Sua produção voltava-se predominantemente para o abas-
tecimento do mercado interno, através das exportações de charque e trigo.7 

O início do século XIX foi marcado por uma aceleração do tráfico atlântico e o Rio 
Grande de São Pedro era um dos principais destinos da redistribuição de escravos de-
sembarcados no Rio de Janeiro.8 Com efeito, nota-se um crescimento na quantidade de 
cativos importados pela capitania sulina a partir dos primeiros anos do século XIX, ten-
do como origem principalmente o porto fluminense.9

Através de um Mapa de População de 1809, pode-se ter uma noção da composição 
populacional da região de Porto Alegre. Os dados que seguem discriminam apenas a po-
pulação da vila de Porto Alegre e seu termo (que incluía o distrito do Caí): 
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Quadro 1
População da vila de Porto Alegre e seu entorno rural no ano de 1809

População %

Brancos 2770 53,3

Índios 40 0,8

Libertos 561 10,8

Escravos 1825 35,1

Total 5196 100

Fonte: Mapa Geral da Populasão, Nascimentos, Mortes, e Cazaes da Capitania de São Pedro no ano de 1809. 
Arquivo Nacional – Códice 808, vol. 3.

Percebe-se, a partir destes dados, que a proporção de escravos era bastante significativa 
e semelhante à encontrada nas regiões de ocupação mais antiga, como o Rio de Janeiro. Em 
1799, esta cidade contava com uma população total de 43.376 habitantes, sendo 14.986 
escravos (34,6%) e 8.812 libertos (20%).10 Apesar da participação dos libertos ser inferior à 
observada na capital fluminense não podemos considerá-la desprezível.

Trabalho na roça, lides campeiras, acesso à terra e posse
de escravos: o caso do preto forro Pedro Gonçalves
O liberto Pedro Gonçalves foi assassinado em um sábado, no dia 20 de março de 1819. 

Sua esposa, Roza Maria da Conceição, preta forra, foi acusada como autora do crime. Após 
ter ficado quase três anos presa, ela foi absolvida em Acórdão promulgado pela Junta Crimi-
nal de Justiça.11 Segundo os depoimentos das testemunhas e os autos de perguntas feitas aos 
escravos do casal e à viúva, é possível reconstituir os pormenores do dia em que foi morto 
Pedro Gonçalves. Essa tarefa torna-se interessante para o historiador uma vez que permite 
recuperar alguns aspectos do cotidiano das pessoas que viviam na casa de Pedro Gonçalves. 
Ele, sua esposa, as escravas Joanna Cabinda e Rozaura Moçambique, os escravos Antonio 
“pequeno” e Antonio Rebolo e o peão Antonio cabra. 

Pedro Gonçalves era um preto forro, de aproximadamente 50 anos. Não era rico, mas 
alcançou uma posição econômica incomum, no Rio Grande de São Pedro, para um ex-escravo 
em fins do período colonial. Possuía 4 cativos, um rebanho de 44 reses de marca, uma casa 
com lavouras e matos.12 Era casado, mas sem filhos. Teve condições de se “ajustar” com um 
peão (isto é, contratá-lo a jornais), para ajudá-lo na lida com o gado e em outras tarefas. 
Definitivamente, ele conquistou a possibilidade de “viver sobre si”13 e de exercer algum tipo 
de autonomia na sociedade.

Pedro Gonçalves obteve sucesso na sua vida econômica. Analisando 26 inventários post-
mortem de libertos da região de Porto Alegre, entre os anos de 1800 a 1835, constatei que 
a maioria dos ex-escravos não teve destino semelhante. Sabe-se que inventários são fontes 
privilegiadas para o estudo do patrimônio e das atividades econômicas exercidas por de-
terminados grupos sociais. Entretanto, é preciso destacar que é uma fonte socialmente de-
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terminada, pois implica na observação de um extrato economicamente privilegiado. Aque-
les que morreram sem deixar bens ou sem ter constituído um patrimônio significativo, não 
aparecem nesta fonte. Portanto, os 26 inventariados que pesquisamos constituem a “elite 
econômica” do grupo social dos forros.

Isso não significa que os únicos libertos que adquiriram bens e construíram um patri-
mônio significativo na região estudada sejam esses 26 inventariados. Sheila de Castro Faria 
observa que, conforme a legislação portuguesa, quando morriam os proprietários que não 
tinham herdeiros necessários (filhos, pais, irmãos e parentes até o quarto grau de consan-
güinidade) e haviam feito testamento, não era aberto o inventário. Isso explica a exigüidade 
de inventários de forros encontrados por ela, na sua pesquisa no Rio de Janeiro e em São 
João Del Rei e também os escassos 26 inventários encontrados em Porto Alegre. Na medida 
em que os nascidos na África normalmente não tinham pais ou outros parentes residentes 
no Brasil, sendo muitas vezes casados e não tendo filhos, não era necessário proceder à rea-
lização do inventário quando eles deixavam testamentos.14 

Portanto, é provável que muitos libertos sul-rio-grandenses que constituíram um patri-
mônio não tenham deixado inventários. Os que tiveram seus bens inventariados estão entre 
aqueles que ascenderam economicamente de forma significativa, o que não era a realidade 
da maioria dos forros da região de Porto Alegre. Sendo assim, os dados que seguem demons-
tram como era rara a situação econômica de Pedro Gonçalves.

Quadro 2
Ocupações dos libertos na região de Porto Alegre (1800-1835)

 Ocupação  Quantidade de libertos

 Lavrador  09

 Lavrador e criador  03

 Lavrador com ofício  03

 Comércio ambulante  02

 Aluguel dos escravos  02

 Alfaiate  01

 Costureira  01

 Sapateiro   01

 Pedreiro  01

 Vive de esmolas  01

 Não identificado   02

 Total  26

Fonte: 26 inventários post-mortem de libertos. Porto Alegre, 1800 a 1835.

É necessário explicitar a metodologia empregada para definir ocupações a partir de in-
ventários. Esta fonte não indica expressamente a atividade econômica do inventariado, de 
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modo que a inferi através de alguns indícios. À medida que irei explicando o método utiliza-
do, também descreverei alguns casos que me parecem relevantes.

Os lavradores foram assim definidos quando constavam, entre seus bens, instrumentos 
e equipamentos agrícolas (enxadas, foices, foices de trigo, forno de cobre, moinho para fazer 
farinha, carro de boi, etc.), colheitas e lavouras (alqueires de trigo ou mandioca, farinha, 
cercados de lavouras) e propriedades rurais (chácaras, sítios, retalhos de campos). Os ins-
trumentos e equipamentos agrícolas constavam entre os bens de todos os libertos definidos 
como lavradores, muitas vezes complementados com as propriedades rurais e mais rara-
mente com colheitas e lavouras.

João Antônio da Rocha,15 preto forro, era um lavrador, casado com a também preta forra 
Maria Thereza e tinha dois filhos, Francisco de dez anos e João de cinco. Deixou entre seus 
bens um campo com uma casa de capim em Viamão, que tinha 72 pés de laranjeiras. Ele 
cultivava e beneficiava a mandioca, como demonstra a existência de enxadas, roda de ralar 
mandioca, prensa de mão, forno de cobre e moinho de mão. Entre seus bens está relacio-
nado também um arado, que talvez indique o cultivo de trigo, pois o cultivo da mandioca 
não exigia este tipo de instrumento.16 Provavelmente João beneficiava a mandioca colhida, a 
transformava em farinha, e assim comercializava em Viamão, ou até mesmo em Porto Alegre. 
Como não possuía nenhum escravo e seus filhos ainda eram pequenos, quem trabalhava nas 
roças era o próprio casal.

Alguns destes lavradores também possuíam animais de criação (reses) que, mesmo em 
pequeno número, denotam a realização de atividade pecuária junto com a agricultura. Este 
é o caso dos libertos definidos como “lavrador e criador”. Antonio Pedro,17 morador nos “ar-
rabaldes” de Porto Alegre, possuía um pedaço de terra com uma casa de pau a pique, onde 
plantava e beneficiava mandioca, com o auxílio de um escravo. Além disso, possuía 3 cavalos, 
com os apetrechos de montaria – lombilho, coxonilho – e um pequeno rebanho de 9 reses. 
Era casado com Maria da Luz, preta forra. Apesar de não ter filhos, era proprietário de um 
escravo, de 18 anos, que foi avaliado em 200$000 réis.18 Portanto, para manter o pequeno 
rebanho e realizar as tarefas agrícolas, certamente contava com a mão de obra da esposa e 
do escravo.

Outros lavradores tinham deixado entre seus bens instrumentos para realização de um 
ofício, indicando que, além da prática da agricultura, o inventariado também tinha uma ocu-
pação especializada. É o que indica a rubrica “lavrador com ofício”. Antônio Muniz,19 casado 
com Rita de Souza, preta forra, morador “fora dos portões” de Porto Alegre, é um exemplo: 
plantava trigo – foram arrolados entre seus bens 2 foices de trigo, 2 arados, 34 alqueires 
de trigo colhido, 1 carro e 3 bois mansos – e era também carpinteiro – possuía um enxó de 
carpinteiro da ribeira.

Quando constavam apenas instrumentos para a prática de ofícios (banca de sapateiro, 
tesouras, tecidos, formas, colher de pedreiro, etc.) defini alguns libertos como sapateiros, 
alfaiates, costureiras ou pedreiros. Antonio Velozo,20 preto forro, natural da Costa da Mina, 
batizado na cidade do Rio de Janeiro, era solteiro e não tinha filhos. Morava na Aldeia dos 
Anjos e tinha, entre seus bens, 3 tesouras de alfaiate, 1 ferro de alfaiate e alguns tecidos.

Os que viviam do aluguel de escravos foram assim definidos por não terem deixado ne-
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nhum bem que indicasse alguma atividade econômica e possuírem alguns escravos. Imagino 
que esses escravos eram alugados, ou empregados “ao ganho”. Joaquim Pereira da Rosa,21 
crioulo natural do Rio de Janeiro era casado com Maria Antonia da Conceição, preta forra 
de nação Conga. Morava na rua Formosa, em Porto Alegre e foi inventariado em 1821, tendo 
entre seus bens dois escravos. Sobre a cativa Joana, só sabemos que estava doente. Mas, 
Bartolomeu, de nação Haussá, era um escravo “cabouqueiro”. A atividade de “caboucar” con-
sistia em abrir buracos para colocação de alicerces para construção de casas, ou outros tipos 
de prédios, tanto urbanos como rurais. É bastante provável que Joaquim Pereira da Rosa co-
brasse um aluguel por seu escravo, que ia trabalhar nas construções da vila de Porto Alegre 
ou mesmo na instalação de moinhos e outras benfeitorias no entorno rural da cidade. Outra 
possibilidade, talvez mais plausível, é de que o crioulo forro Joaquim também trabalhasse 
junto a seu escravo nas construções.

Os que viviam do comércio também não possuíam bens que indicassem atividade eco-
nômica, apenas tabuleiros, o que sugere que praticavam o comércio a retalho. Essa supo-
sição se reforça pelo fato de que os dois libertos assim definidos eram mulheres, as quais 
notadamente dominavam o comércio ambulante nos séculos XVIII e XIX.22 Enfim, há o caso 
de um liberto que vivia de esmolas, pois foi assim expressamente indicado por sua esposa, 
pedindo um atestado de pobreza com o intuito de que não se procedesse ao inventário.23

Essas ocupações eram, provavelmente, as mais importantes dos libertos inventariados, 
mas certamente não deviam ser as únicas. Assim como os escravos, muitos forros traba-
lhavam e realizavam serviços manuais de todo o tipo, onde quer que pudessem ter algum 
retorno. 

Portanto, percebe-se que a maior parte dos 26 forros era formada por lavradores ou por 
aqueles que exerciam alguma ocupação urbana. Apenas 3 deles (incluso Pedro Gonçalves), 
além de serem agricultores, também criavam gado. Quando analisa-se a estrutura de posse 
de escravos entre os libertos, Pedro Gonçalves destaca-se ainda mais:

Quadro 3

Posse de escravos entre os libertos – Região de Porto Alegre (1800-1835)

Tamanho da escravaria Quantidade de libertos

0 16

1 05

2 03

3 01

4 01

Fonte: 26 inventários post-mortem de libertos. Porto Alegre, 1800 a 1835.

O dado que chama a atenção é a ausência de escravos entre os bens de 16 libertos, a 
maioria dos inventariados. Pedro Gonçalves era o único liberto que possuía 4 escravos, sen-
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do que todos estavam em plena idade produtiva, não tinham doenças e foram bem avaliados 
no inventário: Antonio Rebolo, de 40 anos, foi avaliado em 140$000 réis; Joana Cabinda, de 
23 anos, 200$000 réis; Rozaura Moçambique, de 20 anos, 170$000 réis e Antonio “pequeno” 
Rebolo, de 25 anos, foi avaliado em 180$000 réis.

Assim, o caso deste preto forro era uma exceção. A maior parte dos proprietários de 
escravos possuía um ou dois cativos e a maioria dos libertos não possuía nenhum. Essa po-
breza material contrasta com situações encontradas em outras regiões do Brasil escravista. 
Maria Inês Côrtes de Oliveira, cuja pesquisa enfoca Salvador entre 1790 e 1850, demonstrou 
que 77,65% dos libertos possuíam cativos.24 Ida Lewkowicz, estudando os forros em Maria-
na, nas Minas Gerais entre 1730-1800 verificou que 79,3% possuíam escravos.25 Sheila de 
Castro Faria observou que cerca de 80% dos testadores libertos no Rio de Janeiro, ao longo 
do século XVIII, eram proprietários de escravos.26

Estudando a estrutura de posse de escravos no Rio Grande de São Pedro, Helen Osório 
observou que 87% dos inventariados entre 1765 e 1825 possuíam cativos. Um padrão bas-
tante distinto do verificado entre os libertos sul-rio-grandenses. Considerando especifica-
mente os inventários rurais, Osório observou que 75% dos senhores de escravos possuíam 
no máximo 9 cativos, e os que possuíam até 4 formavam quase a metade do número total dos 
proprietários de escravos.27 

Assim, pode-se concluir que a mão-de-obra escrava, apesar de disseminada no conjunto 
da população sul-rio-grandense – ao menos entre aqueles que possuíam bens em quanti-
dade suficiente para serem inventariados – não era tão acessível para os ex-escravos, ao 
contrário do que se verifica em outras regiões do Brasil. Da mesma forma, Pedro Gonçalves, 
que obteve uma ascensão econômica significativa, situava-se na faixa dos possuidores de até 
4 cativos, ficando aquém da faixa que compreendia os proprietários de 5 a 9 cativos e bem 
abaixo daqueles que possuíam 10 escravos ou mais. 

Retornando às atividades econômicas de Pedro Gonçalves, é interessante fazer al-
gumas considerações. Seria a pecuária que sustentava sua unidade doméstica? Acredito 
que não. A pecuária era realizada por diversas camadas sociais do Rio Grande de São 
Pedro, mas os grandes rebanhos estavam concentrados nas mãos dos maiores proprie-
tários. Para se obter lucros razoáveis com a criação (venda de couro, carne e outros sub-
produtos) era necessária a posse de um grande número de cabeças de gado vacum, ten-
do em vista que a taxa de reprodução do rebanho no Rio Grande gravitava em torno de 
21%.28 Considerando que Pedro Gonçalves possuía apenas 44 reses, era absolutamente 
imprescindível que praticasse atividades agrícolas em suas terras, de forma combinada 
com a pecuária. E é isto que se confirma com as respostas dadas pelos escravos em seus 
depoimentos. 

Antonio “pequeno” e Antonio Rebolo, no dia do crime, foram logo cedo para as roças, 
onde se plantava mandioca e algodão.29 Quando perguntados de seu ofício, disseram que 
trabalhavam nas lavouras de seu senhor.30 Pedro Gonçalves, por sua vez, teria saído ainda 
mais cedo que os escravos, juntamente com o peão Antonio, para “falquejar humas lenhas”. 
Segundo o depoimento da escrava Rozaura, 
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“quando foi a horas do almoço veio Seu Senhor para Caza e ficou o Pião 
no Matto; e não querendo almossar pegou em hum frio, e se incaminhou para a 
Rossa dizendo hia lá apanhar hum Cavallo que estava maniado para hir Repon-
tar o gado do fundo do Campo, e que estivesse nas Rossas, e hindo não voltou 
mais, e quando foi ao meio dia chegou do Matto aquele Pião para jantar”.31 

Assim, é possível depreender, pela descrição acima e com base em outros depoimentos 
e testemunhos dos autos, que Pedro Gonçalves, com o auxílio do peão, encarregava-se prefe-
rencialmente do trato do gado (guardá-lo no potreiro, fazer o rodeio, colocá-lo para pastar) 
e realizava outras tarefas (como cortar lenha). Mas o cultivo das roças parecia ser uma ativi-
dade realizada prioritariamente pelos dois escravos. A princípio, este caso parece confirmar 
as hipóteses de que os escravos das estâncias e das pequenas e médias fazendas de criação 
no Rio Grande de São Pedro eram alocados nas tarefas agrícolas, enquanto seus senhores, 
auxiliados por peões contratados a jornais ficariam encarregados da criação do gado.32 No 
entanto, este único exemplo não pode ser concludente. Igualmente, o caso em questão trata 
de uma unidade produtiva mista, porém majoritariamente voltada para a produção agrícola, 
sendo a pecuária uma atividade complementar, e até secundária, para a reprodução social 
do grupo doméstico. Assim, não deve causar assombro o fato de que o trato de um rebanho 
tão diminuto não exija o concurso da mão-de-obra cativa. 

Além disso, pesquisas recentes comprovaram a utilização e a importância da mão-de-
obra escrava na pecuária. Ao utilizar como fontes inventários post-mortem, historiadores 
perceberam a presença significativa de escravos campeiros nas estâncias.33 Mais recente-
mente, tem se argumentado que os escravos campeiros consistiriam em um núcleo res-
ponsável pelas tarefas permanentes na produção pecuária e, nos picos de necessidade de 
mão-de-obra se contratariam peões livres.34 Na fronteira uruguaia, verificou-se inclusive a 
realização de contratos de peonagem, ao longo do processo de abolição da escravatura no 
país, que estabeleciam relações de trabalho semelhantes às escravistas – com contratos de 
trabalho que duravam frequentemente 25 anos –, o que demonstra o vigor das relações es-
cravistas na Banda Oriental na primeira metade do século XIX.35 

Ainda assim, a divisão de trabalho na unidade produtiva de Pedro Gonçalves alocava 
os cativos masculinos preferencialmente no trabalho da roça. As escravas Joana e Rozaura 
possivelmente realizavam serviços domésticos (preparando os alimentos, limpando a casa, 
ralando mandioca e torrando-a no forno de cobre), e tratavam e fiavam o algodão (com a 
roda de fiar e o descaroçador). Certamente não existia uma divisão de tarefas rígida entre os 
escravos, os senhores e o peão. Todos deviam ajudar nas plantações, em épocas de colheita, 
assim como todos ajudavam no processo de abate de uma rês, mas havia uma certa organi-
zação da rotina e do ritmo de trabalho, sob comando de Pedro Gonçalves. 

Outro aspecto interessante que pode ser analisado com base neste caso é a relação en-
tre hierarquia social, formas de agregação e o acesso à terra por parte de ex-escravos e dos 
chamados “livres pobres”. Do ponto de vista hierárquico, Pedro Gonçalves era o supremo 
mandatário em sua casa, com poder sobre seus escravos, agregados (o Peão Antonio foi as-
sim referido nos depoimentos) e sua mulher. Porém, ele também era um agregado nas terras 
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do Capitão Jozé Alexandre d’Oliveira, comandante do distrito do Caí.
Apesar de ser um ex-escravo, Pedro Gonçalves era respeitado pela vizinhança e des-

frutava de um status social condizente com sua situação econômica, de pequeno senhor es-
cravista. Tanto era assim que o peão Antonio cabra, que trabalhava com ele a jornais havia 
quatro meses quando ocorreu o assassinato, o tratava com deferência e de forma respeitosa, 
designando-o por “meu amo”.36 Após ver o corpo de seu patrão sendo carregado para dentro 
de casa, o peão teria dito à viúva Roza, “como admirado”: “Minha Ama, que hé isto, matarão 
a meu Amo?”. 

A admiração que demonstrou o peão Antonio cabra tornou-se suspeita para as escravas 
Rozaura e Joanna e para o escravo Antonio “pequeno”, que também carregavam o corpo. 
Afinal, o peão já havia visto seu amo morto, e teria saído a cavalo para avisar um afilhado 
de Pedro Gonçalves, o preto forro Joaquim. Os escravos, ao suspeitarem da pergunta, depois 
inquiriram o peão, tendo este lhes respondido que, por se achar junto ao pessoal da casa o 
vizinho Sebastião (que também ajudava a carregar o corpo), quis ele demonstrar estupefa-
ção para não causar desconfiança, visto que era um desertor das tropas que estavam guar-
necidas no Rio Grande de São Pedro.37

Este ponto, em torno da falsidade da reação do peão, foi motivo de embates entre o ad-
vogado de defesa de Roza Maria da Conceição e a acusação.38 Algumas testemunhas aventa-
ram a possibilidade de que Roza estaria tendo um caso com ele, e ambos teriam se acertado 
para assassinar Pedro Gonçalves. De fato, o peão Antonio cabra foi pronunciado como réu, 
mas três dias depois do assassinato ele sumiu. Pode ser que ele realmente tenha participado 
ou cometido o crime, mas é possível que sua explicação tenha sido sincera. Sendo desertor, 
ele certamente não queria retornar às tropas, acusado por vizinhos de seu amo e ainda na 
condição de suspeito de assassinato.

Mas o que nos interessa reter no momento é o fato de que Pedro Gonçalves ascendeu 
não apenas economicamente, tornando-se um pequeno senhor escravista, como também 
recebia um tratamento condizente com sua situação econômica. Afinal, mesmo sendo ele um 
ex-escravo, um preto forro, era amo de um homem livre. Como foi isso possível? 

Stuart Schwartz propôs uma interpretação da sociedade escravista colonial brasileira, 
a partir da análise das relações sociais e econômicas no Recôncavo baiano. Segundo ele, os 
princípios gerados na “sociedade do açúcar” tiveram um papel fundamental na conformação 
da sociedade brasileira como um todo, uma vez que eles foram amplamente compartilhados 
e adaptaram-se a outras regiões da colônia. Segundo o autor:

“O Brasil-colônia foi uma sociedade escravista não meramente devido ao 
óbvio fato de sua força de trabalho ser predominantemente cativa, mas princi-
palmente devido às distinções jurídicas entre escravos e livres, aos princípios 
hierárquicos baseados na escravidão e na raça, às atitudes senhoriais dos pro-
prietários e à deferência dos socialmente inferiores. [...] Essa sociedade herdou 
concepções clássicas e medievais de organização e hierarquia, mas acrescentou-
lhes sistemas de graduação que se originaram da diferenciação das ocupações, 
raça, cor e condição social, diferenciação esta resultante da realidade vivida na 
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América. Foi uma sociedade de múltiplas hierarquias de honra e apreço, de vá-
rias categorias de mão-de-obra, de complexas divisões de cor e de diversas for-
mas de mobilidade e mudança: contudo, foi também uma sociedade com forte 
tendência a reduzir complexidades a dualismos de contraste – senhor/escravo, 
fidalgo/plebeu, católico/pagão – e a conciliar as múltiplas hierarquias entre si, 
de modo que a graduação, a classe, a cor e a condição social de cada indivíduo 
tendessem a convergir”.39

A sociedade colonial brasileira oferecia algumas possibilidades de mobilidade social. Muitos 
libertos chegavam a ser proprietários de escravos, mas seu status seguia sendo inferior ao dos 
brancos de mesma condição econômica. Portanto, é a partir da relação entre classe, cor e condi-
ção social que podemos compreender a ascensão social de Pedro Gonçalves.

Neste sentido, ser um senhor de escravos foi um fator fundamental para a ascensão 
social do liberto. Nos limites deste trabalho, ainda poderemos analisar brevemente outra 
condição para sua mobilidade, o acesso à terra. Vimos que ele era agregado nas terras do 
Capitão Jozé Alexandre d’Oliveira. Esse é um ponto importante para que possamos compre-
ender a situação de um liberto que vivia em zonas rurais no Rio Grande de São Pedro.

Alguns historiadores já demonstraram que os alforriados, nas zonas rurais, controlavam 
um pequeno pedaço de terra, cuja produção voltava-se prioritariamente para a subsistência, 
sendo o excedente vendido nos mercados locais. Esse pedaço de terra provavelmente era 
concedido por seus ex-senhores, às vezes desde os tempos em que eram cativos.40 

No caso dos escravos, esse tipo de acesso à terra foi chamado de “brecha camponesa”, por 
Ciro Cardoso41. O objetivo da permissão senhorial para o cativo cultivar uma roça própria seria a 
diminuição dos custos do sustento dos escravos, portanto a brecha camponesa seria uma opção 
senhorial de caráter fundamentalmente econômico. Já outros autores defendem a tese de que a 
principal função deste mecanismo seria ideológica, sendo uma opção de caráter político, com o 
objetivo de melhor controlar os escravos e manter a ordem escravista.42 

Pedro Gonçalves permitia aos seus escravos o cultivo de uma roça própria. Antonio Re-
bolo e Antonio “pequeno” encontraram o corpo do preto forro no dia do assassinato. Eles es-
tavam retornando das roças de seu senhor para jantar, um pouco depois do meio-dia, quan-
do viram que uns bois estavam em suas roças. Indo ao local para “enchutar” os ditos bois e 
levá-los ao curral, viram uns urubus mais adiante sobrevoando o corpo. 

É possível que, assim como concedia parcelas de terras para que seus escravos cultivas-
sem, Pedro Gonçalves tenha recebido de seu senhor, quando era cativo, a mesma concessão. 
O fato de ser casado, talvez desde os tempos em que era cativo, pode o ter beneficiado. Os 
senhores costumavam conceder parcelas de terras aos escravos que tivessem vínculos fa-
miliares estáveis. Deste modo, segundo Hebe Mattos, os senhores fomentariam rivalidades 
entre os escravos, o que facilitaria o seu domínio e controle.43 Por outro lado, a família e o 
acesso à terra constituíam uma experiência de liberdade:

“[...] da mesma forma que a mobilidade espacial, a família nuclear e a rede 
de relações pessoais e familiares a ela ligada permanecem essenciais na experi-
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ência dos homens livres por todo o século passado [século XIX], como já haviam 
sido no período colonial”.44

Infelizmente, não temos como verificar, com as fontes de que dispomos como, original-
mente, Pedro Gonçalves obteve acesso às suas terras. Mas, tendo em vista algumas contri-
buições teóricas, podemos aventar algumas hipóteses. 

Giovanni Levi, em Herança imaterial, constatou que o mercado de terras no Piemonte no 
século XVII não era regulado pela lei da oferta e procura, isto é, não funcionava com base nos 
preços de mercado. O que determinava os preços das terras era a “qualidade” ou, em outras 
palavras, a condição social do comprador e do vendedor e, fundamentalmente, os vínculos 
parentais entre as famílias camponesas da região.45 Levi baseou-se nas formulações de Karl 
Polanyi, economista que demonstrou como a sociedade de mercado (onde a economia se 
constitui enquanto uma esfera autônoma no corpo social) era um fenômeno histórico e tran-
sitório, que surgiu na Inglaterra no século XIX.46 

A sociedade sul-rio-grandense, no início do século XIX, não tinha sua economia organi-
zada de forma autônoma, e o mercado de terras não era auto-regulável. Neste sentido, ape-
sar de não sabermos se Pedro Gonçalves teve acesso à terra através de doação, concessão de 
seu ex-senhor ou compra de uma situação rural, reveste-se de significado o fato de que ele 
era um agregado nas terras de um grande proprietário da região, comandante do distrito e 
com patente de capitão. Assim, as relações entre Pedro Gonçalves e o Capitão Jozé Alexan-
dre d’Oliveira são nexos importantes para compreender o acesso à terra por parte do preto 
forro. Como ainda não temos fontes que nos informem sobre essas relações, recorreremos à 
bibliografia pertinente ao assunto para assim sugerir algumas possibilidades.

Maria Sylvia de Carvalho Franco observou que a existência de terras em abundân-
cia no Brasil, junto com a concentração fundiária (política de sesmarias, datas e outros 
mecanismos legais e ilegais que garantiam a posse de grandes extensões) e a escassez 
de mão-de-obra (que dificultava a exploração de toda a propriedade) permitiu que, sem 
prejuízo aos grandes proprietários, fossem cedidas terras de favor. Para a autora, isto 
possibilitou que os agregados mantivessem um estilo de vida de pequeno lavrador inde-
pendente, o que inclusive teria obstado o aproveitamento regular do caipira (ela se re-
feria à expansão e desenvolvimento da grande lavoura no Vale do Paraíba) nos serviços 
da agricultura de exportação.47 

Hebe Mattos, em Ao sul da história, um estudo de história agrária para a região de Ca-
pivary, durante a segunda metade do século XIX, dialoga com Maria Sylvia Carvalho Franco. 
Para a autora, Franco teria simplificado o complexo universo dos chamados “livres pobres”, 
associando a essa categoria desde agregados e camaradas até sitiantes e tropeiros, que pos-
suíam graus de inserção econômica e laços de dependência com os grandes proprietários 
escravistas muito variados. Segundo Mattos:

“a dependência pessoal aos maiores proprietários [...] só se realizava ple-
namente quando o lavrador pobre transformava-se em “camarada”, entendido 
como aquele que, além de sua pequena roça, dependia basicamente da realiza-
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ção de trabalhos complementares devidos a um só “amo”, muitas vezes também 
proprietário legal da terra onde morava, para a reprodução de sua existência”.48 

No Rio Grande de São Pedro, uma situação análoga a dos camaradas seria a de alguns 
peões, que também tinham laços de dependência pessoal com apenas um proprietário e 
o designavam por amo, como foi visto no caso do peão Antonio Cabra em relação a Pedro 
Gonçalves. 

Então como se pode compreender a situação de Pedro Gonçalves? Talvez seja mais útil 
associá-lo à categoria de lavradores pobres. Mattos observou que em Capivary os lavradores 
pobres possuíam em média 3 escravos e a grande maioria era proprietária de “situações 
rurais”. Ao longo da década de 1870, o número de escravos decresceu, ao mesmo tempo em 
que aumentou a quantidade de proprietários rurais.49 Ora, o preto forro era proprietário de 
4 escravos e também explorava uma situação rural. No entanto, é necessário observar que 
o período estudado por Mattos foi a segunda metade do século XIX, quando a propriedade 
escrava era mais escassa e concentrada. Por outro lado, no Rio Grande de São Pedro as escra-
varias eram menores do que as do Rio de Janeiro, de modo que ser proprietário de 4 cativos 
em idade produtiva colocava o liberto em uma posição intermediária no que diz respeito à 
estrutura de posse de cativos. 

Mas, pensando especificamente na relação de agregação de Pedro Gonçalves com o Capi-
tão Jozé Alexandre d’Oliveira também é útil refletir acerca das conclusões de Silvia Lara, em 
seu livro Campos da violência. A autora identificou, nos Campos dos Goitacases no período 
colonial, o agregado como parte de um nível intermediário na hierarquia social. Assim, ele 
fazia o papel, junto com os feitores, de mediador na relação pessoal de dominação entre o 
senhor e o escravo. As condições específicas dos agregados eram muito variadas. Poderiam 
ser claramente distinguidos enquanto homens livres ou forros, sendo inclusive pequenos 
proprietários escravistas, ou poderiam ser confundidos com cativos.50

Portanto, levando-se em conta a importância que o agregado tinha para os grandes pro-
prietários, pode-se entender como Pedro Gonçalves pôde agregar-se e ter uma estabilidade 
que o permitiu realizar cultivos, possuir escravos e um pequeno rebanho. Mas, essa situa-
ção favorável do liberto não se devia unicamente aos favores de um grande proprietário. 
Certamente sua posição econômica e social era referendada pelo costume, através de rela-
ções verticais (com o capitão) e também horizontais (com outros agregados e homens livres 
da região).51 Chegando a ser amo de um homem livre, o preto forro Pedro Gonçalves é um 
exemplo da restrita mobilidade social que tornava a estratificação hierárquica da sociedade 
colonial brasileira tão complexa e multifacetada.

Considerações finais
A inserção social e econômica do liberto Pedro Gonçalves era rara no Rio Grande de São 

Pedro em fins do período colonial, apesar de não ser tão incomum em outras regiões do Brasil. 
Enquanto a maioria dos libertos sul-rio-grandenses era constituída de lavradores e por aque-
les que exerciam ocupações urbanas, apenas um pequeno número também criava gado, mes-
mo assim possuindo rebanhos diminutos, o que não tornava nenhum deles um estancieiro. 
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A partir da recuperação de alguns aspectos da vida de Pedro Gonçalves, pude refletir 
acerca das relações entre o acesso à terra, hierarquia e mobilidade social entre os libertos. 
Sendo o maior proprietário de escravos entre os forros que pesquisei, ele conquistou reco-
nhecimento social e certa autonomia, apesar de ser um agregado nas terras de um grande 
proprietário do distrito do Caí.

Mas, ao analisar o conjunto dos ex-cativos da região de Porto Alegre, posso concluir que 
eles dificilmente conseguiam acumular o capital necessário para adquirir escravos e outros 
bens significativos. Assim, o caso do liberto Pedro Gonçalves me parece ser um indicador dos 
limites colocados para a ascensão econômica de ex-escravos no Rio Grande de São Pedro. 
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