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“COM O TRABALHO DE MINHAS MÃOS”:
FAMÍLIAS, NEGÓCIOS E PATRIMÔNIOS ADMINISTRADOS POR MULHERES 

NO COTIDIANO DAS MINAS EM GOIÁS (SÉCULOS XVIII E XIX)

Gabriel da Silva Pereira1

RESUMO
O casamento e a estabilidade familiar eram considerados os pilares da atuação do Estado Português e da Igreja 
Católica no Brasil Colonial e representavam “respeitabilidade e prestígio”. Contudo, no sertão de Goiás (séculos 
XVIII e XIX), existiam muitos arranjos familiares que destoavam daquele preconizado pela Igreja, como lares 
liderados por mulheres acometidas pela viuvez, pelo abandono do cônjuge, ou pela solteirice. Essas situações 
poderiam, em um primeiro momento, atestar algum grau de instabilidade econômica e familiar, mas, nos casos  
analisados,  representaram  um  protagonismo  e  uma  adaptação  às  intempéries  das  sociedades  mineradoras.  
Percebemos mulheres que solicitavam provisões para serem tutoras e curadoras de seus filhos, para administrar 
os bens deixados pelos falecidos maridos, para moratória das dívidas, para confirmação de sesmarias. Outras 
mulheres, na intimidade das confissões testamentárias, relataram a dureza de cuidar da família com a “decência  
devida”  e,  com  o  próprio  trabalho,  buscar  a  honra,  prestígio,  dignidade  e  a  nobilitação.  Esse  (re)arranjo 
demonstra a combinação entre os valores ibéricos e as especificidades da Colônia.
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Ao investigar situações que possibilitavam a ocorrência do concubinato em Goiás, 

a exemplo de servidores do Reino distantes de suas famílias, solicitações para retorno de 

chefe familiar, legitimação de filhos naturais mediante Provisão Régia, etc., saltou aos olhos 

os casos de mulheres que requeriam provisão para serem tutoras e curadoras de seus filhos e, 

também, para administrarem os bens do casal, após o falecimento do marido, ou que tinham 

seus negócios e deles promoviam o seus sustentos. Essas mulheres tornaram-se protagonistas 

em um cenário em que normalmente seriam consideradas vulneráveis, contrapondo-se aos 

estereótipos de “submissão e restrição ao âmbito privado” relacionados à mulher colonial 

(SAMARA, 2006, p. 278). Dessa forma, é razoável pensar mulheres fortes a não dependerem 

de homens durante o período colonial. Ainda, é possível pensar uma sociedade mineradora 

com homens ausentes (devido ao trabalho, ou ao abandono da família, ou por terem falecidos) 

e mulheres a trabalharem, a empreenderem seus negócios, a seguirem suas vidas.

Entre aquelas que requereram tutoria e curadoria estão, em sua maioria, mulheres 
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de grandes posses que herdaram o patrimônio e os negócios de seus maridos.  O que não 

implica dizer que não herdaram dívidas, ao ponto de algumas solicitarem a moratória dos 

débitos  ou  a  benevolência  e  justiça  de  Sua  Majestade  para  não  serem  prejudicadas  e 

ludibriadas por pessoas cavilosas.

Nas  situações  em que mulheres  desempenhavam alguma atividade  econômica, 

estas variavam da administração por procuração de um engenho e uma pequena produção 

agrícola, na área rural, a oferta de serviços de tenda de ferreiro, tenda de ourives e fabricação 

de licor, na parte urbana.

Resolveu-se  contextualizar  o  assunto  na  discussão  historiográfica,  a  fim  de 

entender o papel e o lugar da mulher neste quinhão. Também, procurou-se a construção de um 

cenário em que se compreendesse a importância do casamento para a sociedade colonial e 

como  as  formas  variantes  de  famílias  se  constituíam  (des)ordens  pontuais  em  Goiás,  a 

favorecer o surgimento de domicílios liderados por mulheres, tanto viúvas quanto solteiras 

livres ou forras. 

Essas “estratégias” foram traçadas para preservar,  além de seus negócios e  do 

patrimônio de suas famílias, a busca pela autonomia, justiça, honra, prestígio, dignidade e 

nobilitação, motivos razoáveis para se pensar o comportamento destas mulheres em Goiás – 

nos séculos XVIII e XIX –, a caracterizar a complexidade do (re)arranjo que combina os 

valores ibéricos e as especificidades da Colônia. Não se pretendeu esgotar o tema neste artigo 

e, sim, indicar caminhos para se pensar a questão.

O matrimônio adquiriu na concepção agostiniana uma base conceitual  tríplice: 

garantir  a  propagação  da  espécie,  a  fidelidade  recíproca  dos  cônjuges  e  o  compromisso 

sagrado dos nubentes, que excluía a sua dissolução. A última característica agregava o caráter 

sacramental a este instituto, sendo confirmada pelo Concílio de Trento no século XVI. Ainda, 

garantia o direito da Igreja em lhe estabelecer impedimentos. O casamento, então, obteve uma 

forma, a tridentina (ENES, 1991, p. 172).

A “ação pastoral do pós-Trento” sobre o aspecto sacramental e indissolúvel do 

casamento, repercutida e contemplada no Brasil no documento  Constituições Primeiras do  

Arcebispado da Bahia, de 1707, pode ser compreendida como um processo de aculturação, 

que tem em seu interior o germe da normatização do comportamento por meio da disciplina e 

do  estabelecimento  de  uma  ética  sexual.  Assim,  o  instituto  do  casamento  torna-se  um 

imprescindível  “valor”,  no  sentido  de  ser  o  “ideal”,  ao  mesmo  tempo  em que  se  torna 
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princípio  orientador  do  comportamento  social. As  uniões  matrimoniais  e  a  estabilidade 

familiar são consideradas os pilares da atuação do Estado Português e da Igreja Católica no 

Brasil Colonial, com o intuito de controlar a vida política e social de seus colonos (PEREIRA, 

2009,  p.  90).  O  casamento  “era  muito  valorizado”,  porque  concedia  às  pessoas 

“respeitabilidade e prestígio”, privilégios elencados por uma sociedade com profundas bases 

na moral católica (FARIA, 1999). 

A exemplificar isto, Saint-Hilaire relatou o caso que lhe ocorreu, quando resolveu 

pousar no Sítio dos Fornos, nos arredores do Arraial de Meia Ponte: a dona da casa, mesmo na 

ausência do marido, lhe ofereceu guarida e, também, à sua comitiva, contudo alojou-os em 

um “quarto pequeníssimo e extremamente sujo”. Ao tentar argumentar com a dona da casa 

para uma possível mudança das instalações, a mulher não tratou do assunto pessoalmente com 

o viajante,  antes, usava a escrava como intermediária e com a incumbência de – além de 

negociar  –  esclarecer  que  a  sua  patroa  fazia  questão  que  ele  soubesse  que  era  “casada 

legalmente” e que merecia todo respeito (SAINT-HILAIRE, 1937, p.189). 

O matrimônio, a priori, sugeria a submissão feminina. A aceitação deste tipo de 

controle  refletia  o  domínio  patriarcal  e  ilustrava  o  caráter  valorativo  do  casamento, 

socialmente recompensador porque conferia um “status superior” (RABELO, 1997, p. 100). 

Entretanto era  comum  nas  regiões  de  minas  casamentos  vigorarem  com  a 

frequente ausência dos maridos. Determinados ofícios exigiam destes homens a privação das 

companhias de suas esposas e filhos por vários meses e anos. Foi esta a situação das pessoas 

ligadas  à administração do Reino, tais como  magistrados, militares, professores e clérigos, 

que  vinham com a intenção de  prestar  o  serviço  por  alguns anos,  mas muitas  vezes  não 

retornavam. Além do mais, era comum, no Brasil Colônia, a presença de homens casados de 

outras regiões que vinham para as minas sem suas mulheres e de esposas que apareciam com 

homens que poderiam não ser seus esposos. Ocorria também de estes indivíduos iniciarem 

uma nova família devido à dificuldade de se manter “certa austeridade conjugal” longe de 

suas esposas legítimas com tanta oferta de mulheres negras e indígenas. O próprio sistema de 

escravidão facilitava a incidência de relações esporádicas ou permanentes de concubinato, 

cujo resultado poderia ser verificado no número de mestiços da Capitania, no final do século 

XVIII (CASTRO, 2009, p. 43).

O desembargador Manuel da Fonseca Brandão, responsável pelas devassas que 

resultaram no pronunciamento e na prisão de autoridades ligadas à administração das minas, 
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suspeitas de fraudarem e escamotearem o ouro, estava distante de sua família, que ficou no 

Reino,  havia  22  anos.  Desejoso de  retornar  a  Portugal,  em 1764,  ele  justificou o pedido 

informando que este distanciamento da família o impedia de “conservalla com a decencia 

devida” e que ainda não conhecia um filho que havia se habilitado em Letras, pelo Desembargo do 

Passo, a servir Sua Majestade (AHU, Goiás, cx. 20, doc. 1217).

Em 1782, também devido ao Real Serviço, Joaquim Teodoro da Rosa veio a Goiás 

assumir o cargo de ajudante de ordens do governador. No Reino deixou esposa e sete filhas, 

sem recursos, na pobreza e acossadas de dívidas. Após 22 anos de completo abandono, sua 

mulher, Dona Ana Flaminia Xavier, moradora da Vila de Setúbal, solicitou a Sua Majestade 

seu retorno a Portugal, ao seio de sua família, ao lugar de provedor que lhe é devido ou que 

pelo menos lhe enviasse alguma quantia de dinheiro para se sustentar. A situação de miséria 

dessa família era tanta, que a Coroa a assistia com uma esmola de seis mil e quatrocentos réis 

ao  mês.  Diferentemente  dela,  Joaquim  Teodoro  da  Rosa  se  encontrava  “excessivamente 

abundantemente rico” (AHU, Goiás, cx. 48, doc. 2746).

Ao estudar  as  principais  características  da  vida  conjugal  na  Capitania  de  São 

Paulo,  Silva (1984 apud SAMARA, 2006,  p.  283)  leciona que a  ausência do marido por 

longos  períodos  obrigava  as  esposas  a  lutarem,  por  si  mesmas,  por  suas  sobrevivências. 

Consequentemente,  adquiriam  autonomia,  aumentavam  seu  poder  e  os  filhos  homens 

permaneciam no lar por mais tempo, a fim de contribuírem com a unidade familiar.

Em seu testamento,  elaborado em 12 de outubro de  1829,  Maria  Severina do 

Espírito  Santo  disse  ser  natural  e  batizada  no  Arraial  das  Candeias,  Província  de  Minas 

Gerais, e que se casou com o capitão José Maximiano da Rocha. Pouco tempo depois, ele se 

retirou para o Rio de Janeiro, abandonando-a. Ela, por sua vez, retornou à casa de seus pais. 

Passados alguns anos, o capitão retornou para resolver a testamentaria de seu pai.  Trouxe 

consigo  uma  amante,  com a  qual  Maria  Severina  teve  que  conviver  sob  o  mesmo  teto, 

forçosamente. 

Resolvida a testamentaria, o capitão quis partir para o Rio de Janeiro novamente, 

contudo  Maria  Severina  com  “receio  da  ocasião  proxima,  que  elle  voltava  com  ella  [a 

amante]”, não o acompanhou. Outra vez abandonada pelo marido, ficou na casa dos pais. 

Logo, descobriu estar grávida. 

 

Declaro que na ocasião que o dito meu marido voltou me deixou peijada, e dahi a  
tempos  dei  a  lux  huma  menina,  que  se  baptizou  com  o  nome  de  Constancia 
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Fidelissima da Rocha, a qual criei, té a idade de nove annos, pouco mais, ou menos 
em minha Caza  com o trabalho de minhas maons, por não me ter deixado o dito 
meu  marido  couza  alguma  de  que  podesse  valer  (Registro  de  Testamentos  da 
Provedoria, Goyaz, fl 61v-66. 1828-1841) – grifo nosso.

Sem a devida assistência do marido, que não lhe deixou dinheiro ou bem algum, 

Maria Severina precisou criar um caminho para sustentar sua filha e manter sua casa. Na inti-

midade de suas confissões testamentárias, ela possivelmente empreendeu alguma atividade 

econômica, como o próprio minerar, ao deixar o Arraial de Candeias, com sua filha, para se 

estabelecer nas minas de Anicuns. Presume-se que ela não obteve logro neste Arraial, o que a 

fez mudar para o Curralinho, distrito da Cidade de Goiás. Aí, junto com alguns escravos, esta-

beleceu uma lavoura cujos gêneros produzidos provavelmente eram vendidos em algum ponto 

de comércio. Silva Dias (1995) ensina que era no espaço urbano que as mulheres pobres, li-

vres, forras e escravas conseguiam eficazmente remediar suas sobrevivências. Roceiras e ven-

dedoras saíam pelas ruas, diariamente, fazendo o comércio, muitas vezes iludindo o fisco.

Com os rendimentos de sua roça, Maria Severina, chefe de sua casa, criou e edu-

cou sua filha, arranjou-lhe um casamento legítimo com o senhor José Manoel da Cunha, do 

qual lhe geraram dois netos, seus legítimos herdeiros. Dada a confiança que era depositada 

naqueles que resolveriam a testamentaria, entende-se que era relativamente bom e estratégico 

o relacionamento dela com seu genro. Ele havia-lhe emprestado mil oitavas de ouro (aproxi-

madamente 1:500$000) para compra de quatro escravos e outros negócios que ela não lhe 

passou “clareza alguma”. Para saldar o empréstimo, ela dispôs de seus escravos, animais e 

trastes, ciente de que “tudo não pode chegar para a dita quantia que devo” (Registro de Testa-

mentos da Provedoria, Goiás, 1828-1841, fls. 61v-66).

“A vida  quotidiana  apresenta  sempre  várias  possibilidades,  pois  não  é  jamais 

unívoca” (MAFESOLI, s/d, apud RABELO, 1997, p.11). O cotidiano permite a interação das 

múltiplas normas, das contradições, das (des)ordens, afinal,  “não existe na sociedade uma 

única ordem, mas uma ordem dominante coexistindo com várias outras ordens”. Segundo 

Rabelo (1997, p.11), o enfrentamento da ordem dominante com as várias outras ordens é que 

estabelece a noção de normalização e transgressão. 

Neste contexto, a viuvez era um representativo paradoxal de autonomia. Mesmo 

com a legislação filipina a prever que se uma mulher que recebeu a tutoria e curadoria dos 

filhos ou netos se casasse novamente, ela perderia esse direito, ou que se tivesse mais de 

cinquenta anos, ela não poderia dispor dos bens herdados de seu matrimônio anterior como 
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lhe conviesse,  deixando-os  aos  filhos  e,  caso não existissem, aos parentes próximos,  mas 

nunca ao atual cônjuge, no dia-a-dia, a viuvez era sinônima de independência e liberdade.

Passavam a chefes de domicílios e geriam os negócios que porventura os maridos 
deixaram a elas  e  aos  filhos,  quando menores.  Sendo meeiras  do patrimônio do 
casal,  adquiriam uma nova posição, de mando, desconhecida em outras  fases da 
vida,  primeiro na casa dos pais ou tutores  e depois sob a dominação do marido 
(LEWKOWICZ, GUTIÉRREZ, 2006, p. 299).

Em 1755, Manuel da Costa Portella e seus escravos foram assassinados, durante 

um ataque dos índios caiapó, quando estavam a minerar na lavra de sua propriedade, situada 

no  Ribeirão  da  Onça,  distrito  de  Vila  Boa.  Sua  viúva,  Rita  Rodrigues  Neves,  herdou  o 

comando da “fabrica” e pressupõe-se que, apesar do drama de ter perdido o marido e parte 

dos bens de forma violenta, ela assumiu os riscos, exercendo uma administração com intuito 

de reestruturar a extração do ouro e normalizar os rendimentos das minas. 

[...]  não  obstante  [...]  continuou a  supp.e,  como cabessa  de  cazal,  per  si  e  seus 
feitores, e administradores a minerar e extrair ouro com os escravos q’ lhe ficaraõ, e 
outros q’ foi comprando, [...] cuidando juntam.te  no pagamt.o das dividas do cazal, de 
forma q’ ha menos de seis annos tem pago mais de vinte mil cruzados [...] (AHU, 
Goiás, cx. 18, doc. 1072).

Com a viuvez, Rita Rodrigues Neves conquistou uma nova posição, “cabeça de 

casal”, o que significava ser, além de mantenedora de suas filhas menores, administradora dos 

negócios herdados, gerindo o trabalho de assalariados e escravos. Significava, também, lidar 

com a pressão dos credores, que ameaçavam seu patrimônio. Seis anos após a morte de seu 

marido,  Rita  teria  pagado  uma quantia  vultosa  de  vinte  mil  cruzados  a  título  de  dívidas 

provavelmente contraídas ou pelo marido para, por exemplo, empreender o início da extração 

do ouro, ou por ela mesma, como empréstimo para recuperar os danos causados pelo ataque 

caiapó. 

Entretanto,  Rita  não  se  intimidou  com  as  cobranças  das  dívidas.  Recorreu  à 

clemência de Sua Majestade, em 1762, mediante uma estratégia audaciosa, revelada em um 

requerimento que solicitava a moratória dos débitos por um período de cinco anos (AHU, 

Goiás, cx. 18, doc. 1072). Ela não poderia deixar que os credores reduzissem seu patrimônio à 

míngua. Preservá-lo remetia à manutenção de sua independência, ao sustento e futuro de suas 

filhas,  à  capacidade  de  promover  as  atividades  mineradoras.  Exprimia  também  honra  e 
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dignidade  conquistadas  por  uma  mulher  que,  juntamente  com  o  marido,  enfrentara  as 

dificuldades de colonizar uma região, até então, hostil e que, agora, administrava sozinha uma 

lavra. Supõe-se que seja por este motivo que Rita alegou ser vítima de vexame proveniente de 

credores que queriam lhe “destruir”, compelindo-a a dispor de seus bens e escravos para o 

arremate  público,  a  fim  de  conseguir  recursos  para  quitação  das  dívidas.  Se  assim  se 

procedesse,  seu  negócio  iria  à  falência  e  seu  patrimônio  seria  liquidado.  Rita  lembrou 

estrategicamente Sua Majestade de sua real decisão sobre as condições mínimas para uma 

mina ser operacional.

[...] fica o cazal da supp.e deteriorado do privilegio q’ V. Maj.e foi servido conceder 
aos mineyros de trinta escravos,  e inuteis as lavras,  sem gente bastante q’ dellas 
possa extrair ouro, e ainda com prejuizo do Real Erario de V. Magd. e, por serem 
estas de boa produçaõ e rendimento. (AHU, Goiás, cx. 18, doc. 1072).

Saint-Hilaire registrou uma série de eventos cotidianos das minas de Goiás, no 

século XIX, que insinuava um panorama em que o concubinato era um comportamento que 

ocorria habitualmente, a incidir sobre os vários grupos e atores sociais: do Governador da 

Província ao escravo, passando, inclusive, pelos clérigos. Como rastros dessa condição estão 

os  índices  de  filhos  ilegítimos  presentes  nos  registros  paroquiais  de  batismo,  tanto  da 

população branca e livre quanto da escrava, que alcançavam respectivamente 43% – entre 

1805 a 1808 – e 81% – entre 1800 a 1808 – (CASTRO, 2009, p. 188, 193). 

Além do caso supracitado da mulher casada, cujo marido estava ausente e que 

negociava a hospedagem por meio da escrava, o viajante descreveu outros encontros que teve: 

as irmãs que compravam mercadorias, mas não tratavam diretamente com o vendedor João 

Mariano, seu ajudante; o Cura que pretendia criar uma casa para moças de boa família; o pai  

que preferiria a morte a permitir que estranhos entrassem em sua casa e vissem as filhas. Se 

por  um lado  estas  circunstâncias  retratavam a  preocupação  das  famílias  em preservar  o 

“estado de honestidade” de suas mulheres – isolando-as do convívio de pessoas alheias aos 

seus lares –, por outro, elas denunciavam as complexas relações vivenciadas na sociedade 

mineradora, como a violência, o rapto, a presença de pessoas desenraizadas, a mancebia, a 

prostituição, etc.

Em outro momento, ele teceu críticas ao comportamento dos capitães-generais e 

clérigos que simplesmente ignoravam o casamento legítimo ou o voto de celibato, o que, na 

observação  do  viajante,  trazia  ignomínia  à  comunidade.  Eles  estabeleciam  relações 
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consensuais com mulheres de “qualidade inferior”, “boas para amar, indignas para se casar” 

(VAINFAS,  2010,  p.  127).  Como consequência,  segundo  Saint-Hilaire,  a  chegada  de  um 

oficial português colocava em “alvoroço a ambição das mulheres”, uma vez que era sabido 

que este oficial escolheria, em pouco tempo, uma amante (Saint-Hilaire, 1937, p. 60, 86).

O concubinato era muitas vezes assumido publicamente sem qualquer receio. Por 

ser um comportamento geral e corriqueiro, adquiria legitimidade, “aceito como alternativa 

válida de união, tanto pela comunidade como pelos próprios amantes” (LONDOÑO, s/d, apud 

VAINFAS, 2010, p. 127). A aceitação da comunidade podia ser a contragosto, o que revelaria 

um  possível  “duplo  padrão  de  moralidade”,  ao  mesmo  tempo,  maleável  e  contrária  aos 

“amores irregulares do cotidiano”. 

Não estamos certos sobre se a ambiguidade moral da Colônia atingia esse ponto, 
embora a relativa publicidade dos concubinatos e as pressões do poder eclesiástico 
provocassem oscilações  nos  sentimentos  e  atitudes  populares,  ora  no  sentido  da 
tolerância, ora no caminho da denúncia (VAINFAS, 2010, p. 127)

As  “pressões  do  poder  eclesiástico”  visavam  se  não  a  solução,  ao  menos, 

amenizar o “mal das minas, a concubinagem”. A estratégia do clero era cercear os concubinos 

de fato e aqueles potenciais, a exemplo das pessoas casadas que viviam nas minas sem suas 

esposas,  impedindo-os  de  participarem  de  alguns  sacramentos,  como  a  confissão, 

excomungando-os ou estimulando a delação das relações consensuais. Durante sua visita a 

Vila Boa, em 1734, o padre Alexandre Marques do Vale exortou os fieis que, porventura, 

estivessem vivendo de portas adentro com suas amásias que as expulsassem de casa, mesmo 

que fossem imprescindíveis, sob pena de não serem absolvidos. Deviam observar, ainda, que 

essa separação não fosse apenas geográfica e, sim, moral. Na prática, a intenção do clérigo era 

que o vínculo entre os concubinos se rompesse definitivamente. Não obstante, os concubinos 

simulavam  estarem  separados  nas  desobrigas  quaresmais  e,  uma  vez  desobrigados,  não 

tardavam a  reatar  o  relacionamento  escuso.  Isso  fez  com que  o  clero  fosse  orientado  a 

absolver unicamente aqueles concubinos notórios que tivessem se apartado há pelo menos três 

meses antes da páscoa (CASTRO, 2009, p. 69).

Na análise feita por Silveira (2005), longe de representar uma “desqualificação 

social” que assombrava escravos e homens livres e pobres, o concubinato era a forma de 

“família possível”, semelhante ao próprio casamento legítimo, uma vez que os concubinos 

internalizavam os valores culturais do matrimônio. Conforme aponta a autora, ao analisar o 
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instituto  dos  “casamentos  de  consciência”,  a  pobreza  e  a  burocracia  eclesiástica  são 

relativizadas enquanto obstáculos para o não casar legitimamente. Destarte, muitas mulheres 

livres, forras e escravas resolveram ter seus filhos a despeito de qualquer união realizada pela 

Igreja. Constituíram, dentro de suas realidades, estratégias que beneficiaram seus herdeiros e 

agregados, e que traduziam várias relações de poder e de inserção social como gerência de 

negócios,  acúmulos  de  bens,  construção  do  patrimônio,  inserção  de  filhos  nos  quadros 

eclesiásticos, casamento das filhas com homens proeminentes da sociedade mineradora.

Maria Izabel Pereira da Cunha, proprietária de uma “factura de licor” e moradora 

da Cidade de Goiás, com uma casa no Largo do Chafariz, gerou três filhos na condição de 

solteira:  Joaquim  dos  Santos,  sacerdote  falecido,  Maria  Amancia  e  Joaquina  Carlina  de 

Vellasco,  estas  batizadas  como  expostas  (Registro  de  Testamentos  da  Provedoria,  Goiás, 

1828-1841, fls. 166-167v). Mas por que batiza-las nessa condição? Segundo Praxedes (s/d, p. 

16), os principais motivos para enjeitar uma criança eram a pobreza dos pais e a condenação 

moral.  Sobre este  último motivo,  conjectura-se ser  devido ao impedimento dos pais  de a 

assumirem publicamente. Russel-Wood, a analisar os ilegítimos de Salvador, atestou que a 

criança era abandonada por causa da “dupla moral das famílias brasileiras,  qual seja,  nas 

famílias brancas, uma mulher que assumisse publicamente um filho ilegítimo estava sujeita à 

reprovação social, enquanto as mulheres negras e mestiças não estavam sujeitas a essa regra” 

(PRAXEDES, s/d, p. 17).

Essas  crianças  eram expostas  comumente  na  casa  de  parentes  ou  conhecidos. 

Poderiam ser absorvidas também como agregadas nas casas de seus verdadeiros pais. Maria 

Izabel não revelou o(s) nome(s) do(s) pai(s) de suas filhas, mesmo na iminência de morrer em 

consequência das  queimaduras  oriundas  de  um acidente  que sofreu  na “factura de  licor”. 

Contudo ela disse que não era segredo para ninguém que as expostas eram suas filhas, o que 

sugere ser notório quem ele(s) era(m). Dispensando-as de qualquer habilitação judicial,  as 

legitimou.

Abandonar um filho na casa de alguma família ou na roda dos expostos poderia 

configurar uma “estratégia familiar”, porque filhos expostos eram considerados legítimos, por 

não se saber quem eram seus pais. Segundo Pereira (2009, p. 47), a exposição acabava por 

inseri-los no cotidiano legitimo, sem a marginalização inerente aos ilegítimos.

O recolhimento da criança era comunicado ao Senado da Câmara, que expedia a 

certidão de batismo, qualificando-a como exposta ou enjeitada, e autorizava o recebimento de 
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auxílio proveniente do município para sua criação. Apesar do estigma do abandono infantil, 

geralmente  era  legitimada  por  seus  verdadeiros  progenitores  no  futuro,  geralmente  nas 

disposições testamentárias, o que mostrava a eficiência da pedagogia do bem morrer da Igreja 

Católica. 

Plácida de Passos, filha natural de Rosa da Trindade dos Passos, tinha uma tenda 

de ferreiro em Anicuns. Acreditava, conforme diziam as pessoas de seu convívio, que seu pai 

se  chamava  João  Ignácio  Pacheco  Raposo,  há  muito  falecido,  e,  apesar  dele  nunca  a 

reconhecer  como  filha,  mandou  que  se  dissessem  missas  em  seu  favor  (Registro  de 

Testamentos  da  Provedoria,  Goyaz,  fl  182vs-189vs,  1828-1841).  Em  seu  testamento, 

demonstrou indícios  de  que era uma excelente  administradora,  não apenas  verificados no 

volume e qualidade de seu espólio, mas, também, por mandar fazer um livro para registrar 

atividades rotineiras de seu ofício na tenda, como créditos e débitos, e seus legados. Este livro 

foi  anexado as  suas  disposições  de última vontade.  Mesmo sem saber  ler  e  escrever,  ela 

conseguiu  assentar  os  atos  com eficiência,  o  que  prova  ser  o  amanuense  de  sua  inteira 

confiança.

A relação de seus bens descreve uma mulher que, mediante o trabalho, acumulou 

um patrimônio considerável, suficiente para, pelo menos, ter uma vida confortável. Ela listou 

uma série de utensílios do uso doméstico que delatavam sua imponência. Sim, imponência! 

Não há como imaginar que esta mulher, administrando seus escravos no ofício de ferreiro, a 

exercer uma atividade de suma importância para as áreas agrícolas, a produzir ferramentas 

para facilitar o plantio, como arados, charruas, foices, etc., não exteriorizaria os altos ganhos 

que tinha.

 Alguns artigos eram de luxo, como o copo de prata com corrente, a chocolateira 

de cobre, a cama de vento com armação e cortinado, a coberta de damasco, etc. Outros eram 

de materiais  mais  comuns como o cobre e o latão,  mas mostravam que ela  prezava pela 

praticidade no dia-a-dia: bacia para lavar pés, ferros de engomar, toalhas, pires, pratos, copos, 

tigelas, etc.  Plácida listou também os utensílios atinentes ao ofício na tenda de ferreiro, a 

exemplo das bigornas e tornos. Dos trastes de uso pessoal, relacionou os doze capotes. Ela 

possuía ainda 11 casas, 124 oitavas de ouro e o crédito de uma dívida de 234$000.

Plácida  nunca  se  casou.  Solteira  gerou  um  filho,  que  logo  morreu.  Mas  a 

distribuição  de  seu  espólio  permite  uma  construção  de  teias  de  relações  de  poderes 
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estabelecidas entre ela, escravos e outras pessoas de seu convívio. Quanto aos escravos, dos 

doze que tinha, beneficiou apenas quatro, conforme atesta a tabela abaixo:

Tabela 1: Relação de escravos pertencentes a Plácida dos Passos e legados correspondentes

Nº Escravo Legado
1

Catherina

• Casa onde está a Tenda de Ferreiro;

• Coartada em 200$000;

• Empréstimo de 12$000 para ir trabalhando e pagando ao 
protetor da Igreja N. S. do Rosário;

• Um gancho, uma balança, uma mesa, uma caixa e uma roda de 
fiar.

2
Efigênia

• Deixa a casa que comprou de “mãe Caetana”;

• Coartado em 40$000;

3

Perpétua

• Carta de liberdade

• Casa

• Descaroçador

• Roda de fiar

4
Timóteo

• Carta de liberdade

• Casinha

Fonte: Registro de Testamentos da Provedoria, Goyaz, fl 182vs-189vs, 1828-1841. Exemplar digitalizado 
existente no IPEHBC. Goiânia/GO.

Observa-se pelas informações do quadro que Plácida concedeu em seu testamento 

alforrias “gratuitas” a apenas dois escravos: Perpétua e Timóteo. A despeito de não expressar 

o motivo, esses legados estavam geralmente relacionados aos “bons serviços prestados”, a 

“caridade” e ao “afeto” que senhor tinha para com seu escravo. Na dinâmica do imaginário 

religioso, Plácida possivelmente com legados visava facilitar sua entrada aos céus. As outras 

duas escravas (Catherina e Efigênia) foram coartadas, ou seja, pagariam suas liberdades em 

parcelas.  A coartação,  juntamente  com o  pagamento  do  valor  da  alforria  em uma  única 

parcela, era a modalidade de manumissão mais comum. Era fruto da relação entre senhores de 

pequenos plantéis, muitos dos quais trabalhavam lado a lado com seus cativos na lavoura, nas 

minas e ofícios mecânicos e que levava a “flexibilização das relações escravistas; a atuação 

mais  autônoma dos  escravos nas  economias  locais;  a  formação do pecúlio  por  parte  dos 

cativos e a virtualidade da libertação” (PAIVA, 1995, p. 51).

A julgar pelo alto valor da coartação de Catherina (200$000), infere-se que ela 

devia ser uma escrava diferenciada e hábil. Possivelmente exercia uma função sine qua non 
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para o bom andamento dos negócios de Plácida. Comparando os legados recebidos entre os 

quatro,  percebe-se  que  Catherina  recebeu  muito  mais  tanto  em  volume  quanto  em 

significação, pois “herdou” a tenda de ferreiro,  além de um empréstimo de 12$000 como 

“capital inicial” para fazer girar o negócio. Pressupõe-se que Plácida tinha a preocupação de 

deixar a responsabilidade do negócio nas mãos mais hábeis. Por outro lado, demonstrava sua 

preocupação em inseri-la na economia da região com maior autonomia. Havia esse interesse 

em relação à Tanto em relação à Perpétua, uma vez que lhe foi legado um descaroçador e uma 

roda de fiar, meios pelos quais poderia retirar seu sustento e pagar sua liberdade.

Considerações Finais

Várias  situações  cotidianas  nas  minas  de  Goiás  revelaram  mulheres  que  se 

tornaram protagonistas em um cenário marcadamente hostis. Viúvas requereram a tutoria e 

curadoria  de  seus  filhos  e  se  tornaram  cabeças  de  casal.  Administraram  com proeza  os 

negócios  deixados  por  seus  maridos,  inclusive  quitando  dívidas  ou,  estrategicamente, 

solicitando moratória, para não terem o patrimônio vilipendiado por pessoas capciosas. Outras 

desenvolveram atividades econômicas que lhes garantiam sustento para a família e pra outros 

grupos que lhe dependiam. Ao observa-las, percebemos “estratégias” que foram pensadas para 

garantir a saúde de seus negócios e do patrimônio de suas famílias, a busca pela autonomia,  

justiça,  honra,  prestígio,  dignidade  e  nobilitação,  motivos  razoáveis  para  se  pensar  o 

comportamento destas mulheres em Goiás – nos séculos XVIII e XIX –, a caracterizar a 

complexidade do (re)arranjo que combina os valores ibéricos e as especificidades da Colônia. 

Viúvas,  abandonadas,  solteiras  estabeleceram  várias  formas  de  famílias  que 

denotavam a complexidade da  vida cotidiana das  minas.  Desta  maneira,  compuseram, no 

interior de suas existências, habilidades que favoreceram seus herdeiros e agregados, e que 

traduziram os vários graus de relações de poder e de inserções sociais.
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