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RESUMO

A pesquisa tem como tema a história da normatização dos comportamentos 

na Cidade de Goiás, durante o período imperial. Trata-se da análise dos discursos médico, 

jurídico, moral e religioso incidindo sobre os espaços público e privado, tendo como 

objetivo a sujeição dos indivíduos às normas e padrões considerados mais racionais e 

eficientes, voltados para a maximização da produção de riquezas, do bem-estar físico, da 

saúde e do progresso. Ao longo da pesquisa são analisadas as relações econômicas, sociais, 

políticas e culturais estabelecidas pela comunidade em confronto com as novas práticas 

discursivas que foram se inserindo ou sendo impostas.

Outrossim, a pesquisa busca também evidenciar o esforço dos políticos 

locais em adotar essas práticas a fim de manter o controle sobre as camadas socais 

consideradas perigosas e as induzir ao trabalho disciplinado. Todavia, essas práticas 

encontraram a resistência de muitos indivíduos não só das camadas populares como da 

elite dominante. Essa resistência era vista como desordem, mas tratar-se-ia da 

desobediência civil, através da qual os transgressores da Lei agem de acordo com a sua 

consciência e não pela falácia do critério da maioria silenciosa. 
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APRESENTAÇÃO

Na vida em sociedade, todos os indivíduos têm, diante de si, normas, sem as 

quais a vida social seria impossível. As normas são regras que indicam os modos de agir 

dos indivíduos em determinadas situações. Consistem, pois, em um conjunto de idéias, de 

convenções referentes àquilo que é próprio do pensar, sentir e agir em dadas situações. No 

entanto, por sua própria historicidade, as normas não são imutáveis e eternas e nem são 

respeitadas por todos. Ocorre que as mudanças nas normas e no comportamento dos 

indivíduos não dependem da ação consciente de nenhum deles, nem tampouco por todos os 

indivíduos juntos. Essa constatação nos remete à idéia de que as normas são, portanto, 

anônimas e exteriores ao indivíduo. Ao nascer, os indivíduos já encontram a sociedade 

pronta com seus regulamentos e normas, mas no seu processo de individualização, isto é, 

no desenvolvimento da personalidade, as pessoas relacionam-se umas com as outras, 

agindo em função ora de seus interesses individuais, ora dos interesses coletivos. No 

processo de individualização, há que se considerar a atuação dos caracteres naturais do 

indivíduo, ou seja, sua herança genética, mas é na relação com os outros que se forma a 

individualização das pessoas (Elias, 1994, p. 39). O conflito entre os interesses individuais 

e coletivos torna necessária a imposição de normas e valores para a convivência social, no 

entanto, é este conflito que faz com que as normas se transformem, que elas sejam aceitas 

ou recusadas. O termo valor, de modo geral, é empregado para indicar objetos e situações 

consideradas boas, desejáveis, apropriadas, importantes, ou seja, para indicar riqueza, 

prestígio, poder, crenças, instituições, objetos materiais, etc. Além de expressar 

sentimentos, o valor incentiva e orienta o comportamento humano. 

Assim, para que haja a convivência social é necessária a criação e a 

manutenção de uma ordem que só pode ser realizada mediante a adoção de normas  e 
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valores  e o estabelecimento de instituições. As instituições, por sua vez, constituem as 

organizações sociais (família, casamento, Estado, sistemas econômicos, etc.) que ordenam 

os padrões de conduta que, por sua vez, decorrem de atitudes condicionadas em normas e 

baseadas em valores determinados tanto pelas crenças quanto pelas idéias.  Todavia, as 

instituições possuem funções específicas na sociedade e, por isso, as normas por elas 

criadas voltam-se, também, para situações específicas. Situações essas que envolvem a 

relação das instituições entre si e destas com os indivíduos e que, embora objetivam uma 

coesão social, nem sempre são harmônicas.

A multiplicidade de normas, nem sempre convergentes entre si, bem como 

as contradições dos indivíduos com as normas e entre si, nos revelam que, na verdade, não 

existe na sociedade uma  única ordem, mas uma ordem dominante coexistindo com várias 

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

unívoca” (Mafesoli, s/d, 47). Entranto, essa ordem dominante tende a considerar as demais 

ordens como atípicas ou patogênicas, isto é, como desordens,  para que sirvam de 

justificativa para uma ideologia, uma política centralizadora e saneadora. Nesse 

enfrentamento, a ordem estabelecida como dominante, continuamente desafiada pelas 

(des)ordens, estabelece uma correlação entre normalização e transgressão. A norma 

determina a demarcação de um centro e suas periferias. A transgressão da norma representa 

a negação desse centralismo, provocando um constante reordenamento da vida social em 

sua heterogeneidade.

Para  Georg Simmel, as normas subdividem-se em três categorias: costume, 

direito e moralidade. Essas três categorias normativas formam um continuum, no qual a lei 

e a moralidade são os pólos, e o costume fica entre elas, do qual ambas se desenvolveram 

(1983, p. 103). Existe ainda entre essas três categorias uma articulação em que umas são 

suplementadas pelas outras. Um costume pode transformar-se em lei de Estado ou deixado 

à moralidade privada, assim como o que estava sob a coerção do Estado pode tornar-se 

meramente de bons costumes, etc. 

A moralidade resulta do comportamento do indivíduo em relação a outros 

indivíduos ou grupos. Ela se desenvolve no indivíduo através de um segundo sujeito que se 

confronta com ele no interior de si mesmo. Nessa relação, a moralidade impõe-se como 

uma necessidade interior, um comportamento ideal que, dependeria da consciência do 
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indivíduo. Ao contrário, a lei ou o direito delimita os pressupostos indispensáveis para a 

coesão do corpo social, aquilo que a ordem dominante pode exigir incondicionalmente. Os 

costumes, por sua vez, numa época em que não existiam os tipos de normas diferenciadas, 

eram a única norma de vida. Mas à medida que ocorre a diferenciação das normas, em 

virtude do aumento do número de membros da sociedade, os costumes funcionam como 

um complemento entre as categorias do direito e da moralidade, onde a coerção jurídica 

torna-se inadmissível e a moralidade individual não merece confiança. Por isso, um 

costume não é comum a toda a sociedade ou ao indivíduo isoladamente, mas a um 

segmento ou classe social. Assim, os costumes manifestam-se na opinião pública e em 

certas reações individuais  relacionadas com a opinião pública e não podem ser 

administrados por toda a sociedade. Em resumo, a moralidade refere-se a um padrão de 

conduta que o indivíduo impõe a si mesmo na suas relações com os outros; o direito ou a 

lei constitui um conjunto de  normas que tendem a unificar os segmentos sociais ou 

pequenos grupos numa ordem jurídica uniforme; enquanto os costumes são um conjunto de 

normas onde o direito e a lei não existem ou ainda existem de forma embrionária, ou ainda, 

são o conjunto de normas caracterísiticas de um pequeno grupo, categoria ou segmento 

social.

Simmel considera ainda que, “o poder de coesão do costume não é 

suficiente para o Estado e é demais para o indivíduo, enquanto o seu conteúdo é demais 

para o Estado e muito pouco para o indivíduo. O Estado exige garantias mais seguras; o 

indivíduo exige mais liberdade” (1983, p. 105). De fato, o maior poder coertivo da lei que 

do costume relaciona-se com a maior liberdade, mobilidade e individualização das pessoas, 

isto é, a restrição mais severa da lei é mais tolerável para o indivíduo, porque fora dela, ele 

tem uma liberdade que é ainda maior. Por outro lado, o Estado ao impor as sanções 

restritivas da lei como uma unidade jurídica pode afetar os costumes de um dado grupo 

menor ou segmento social, acarretando as resistências desse grupo contra o controle 

normativo da lei.

Uma vez constatada a importância das normas para a interação social dos 

indivíduos na sociedade,  decidimos pesquisar sobre os discursos normativos que incidiram 

no comportamento dos indivíduos da Cidade de Goiás no século XIX. Na verdade, nossa 

primeira intenção era pesquisar a respeito dos discrusos normativos sobre a prostituição 

naquela cidade, durante o período imperial. Entretanto, desejávamos entrecruzar os 



13

13

diversos discursos e analisar as relações entre  a prostituição e os diversos segmentos 

sociais e as instituições. A nossa hipótese inicial consistia em afirmar que as tentativas de 

controle da prostituição constituía uma estratégia de controle da sexualidade de todos os 

indivíduos. Contudo, à medida que fomos levantando as fontes documentais, 

entrecruzando-as, problematizando-as, buscando as possíveis relações, aconteceu que o 

objeto incial -a prostituição- dissolveu-se no ar, ficou diluído sob inúmeros discursos e 

práticas normativas que visavam não só controle da sexualidade, mas também do trabalho, 

do lazer, das formas de morar, dos cuidados com o corpo, etc. Na historiografia goiana, 

existem poucos trabalhos sobre normatização dos comportamentos, especialmente no 

século XIX, espero ter acrescentado uma modesta contribuição com este trabalho, 

reservando a pesquisa sobre a prostituição para uma outra oportunidade.

A partir do século XVIII e, sobretudo durante o século XIX, o Estado 

moderno teve, segundo Michel Foucault, o domínio do discurso jurídico da lei cada vez 

mais invadido pelos dispositivos normativos. O termo dispositivo sugere um conjunto 

heterogêneo de elementos discursivos ou não, cujas relações levam a mudanças de posição 

e de funções que também podem ser muito diferentes e, que tem como função principal 

responder a uma urgência, isto é, uma função de estratégia de dominação. Os elementos 

discursivos do dispositivo incluem enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 

filantrópicas, etc., ao passo que seus elementos não-discursivos englobam instituições, 

organizações arquitetônicas, técnicas físicas de controle corporal etc.   

O marco cronológico escolhido foi o período imperial (1822-1889) devido 

ser uma época em que o nascente Estado brasileiro, objetivando a manutenção da unidade 

territorial, a manutenção do sistema escravista, a centralização do governo, em função dos 

interesses das elites agrárias do Centro-Sul. A fim de realizar seus objetivos o Estado 

utilizou a repressão da lei e da violência contra as forças centrífugas dos potentados locais, 

até então representados pelas Câmaras Municipais que eram ocupadas pelas famílias 

proprietárias. Mas a sujeição das famílias proprietárias das diversas províncias não se 

realizaria mediante o poder coercitivo do discurso jurídico das leis, nem tampouco pela 

utilização aberta da violência. A normatização das leis é essencialmente punitiva e 

descontínua e, por isso mesmo, sozinha, não conseguiria mostrar o grau de eficiência na 

sujeição das forças centrífugas. Era necessário então adotar novas estratégias que fossem 

contínuas e que aliciassem as elites provinciais para a  sua sujeição ao Estado, mediante a 
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promessa de recompensas aos que a ela se submetessem. Essas estratégias consistiam na 

utilização dos dispositivos normativos, que embora tivessem sua genealogia nos saberes, 

práticas discursivas e não-discursivas localizados fora do Estado, acabaram sendo 

colonizados por ele a fim de responder a uma urgência política. Torna-se evidente que a 

adesão das elites provinciais só teria sucesso, se a sua sujeição ao governo central 

representasse um lucro econômico. De fato, havia uma articulação das economias 

provinciais destinadas a manter em funcionamento o principal setor da economia de 

exportação - a agricultura cafeeira- através de atividades agopecuárias extensivas voltadas 

para o abastecimento dos centros urbanos e dos grandes latifúndios. Algumas províncias, 

sobretudo, no Nordeste,  continuaram a produzir gêneros agrícolas para exportação como o 

açúcar, o algodão, o tabaco, etc.,  mas suas elites eram chamadas a constituir os gabinetes e 

ministérios do governo central. Mas, ao se considerar apenas os condicionantes 

econômicos e os interesses políticos corre-se o risco de impor-nos um reducionismo 

objetivista, é preciso observar quais foram as outras estratégias utilizadas para a sujeição 

das famílias e dos indivíduos das elites provinciais.

O campo delimitado restringiu-se à Cidade de Goiás dentro da atual 

tendência historiográfica da História Regional. A vantagem principal das monografias 

sobre História Regional, segundo Janaína Amado, é que a historiografia nacional ressalta 

as semelhanças, a regional lida com as diferenças, a multiplicidade. A historiografia 

nacional busca a síntese generalizadora, enquanto a historiografia regional busca a 

profundidade da análise, tendo em vista as especificidades. Em linhas gerais, a noção de 

região segue duas tendências distintas propostas pela Geografia Tradicional, caracterizada 

pelo empirismo positivista e a Geografia Crítica, fortemente influencida pelo materialismo 

histórico. 

A vertente da Geografia Tradicional costuma definir  “região geográfica” 

como um conjunto de relações referentes ao espaço físico ou natural (relevo, clima, 

geologia, etc.) e como a rede espacial de atividades e contatos humanos, assim como a 

interação das duas ordens de fenômenos e processos. A Geografia Crítica, por sua vez, 

fundamenta-se nas formas de reprodução e acumulação do capital, na estrutura de classes e 

nas formas de luta de classes num determinado espaço físico  e tempo histórico (Cardoso & 

Brignolli, 1979, p. 33). 
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Contudo, a história nacional não deve ser a somatória das Histórias 

regionais. “Mas estas indicam as variáveis que são relevantes para a compreensão do 

sistema global de relações, que é o estado nacional. A nosso ver, podem também indicar 

além do mais, o grau de estabilidade e de continuidade desse sistema” (Silva, 1990, p. 49). 

Em outras palavras, deve-se, na História Regional, procurar não só as especificidades da 

região, mas também as semelhanças com outras regiões, através de uma História 

Comparada,  e considerar as relações  de uma região com o sistema global de relações que 

é o Estado nacional.

As fontes ou documentos utilizados para o estudo da normatização dos 

comportamentos na Cidade de Goiás, durante o período imperial, variaram entre diversos 

tipos de textos: relatos de viajantes e cronistas, jornais, literatura e poesia, anúncios de 

publicidade, processos criminais, relatórios administrativos, leis e decretos, ocorrências 

policiais, etc. O tratamento dos textos deixou de considerá-los apenas como fonte de 

informação, mas como processo de significação, lugar de sentidos.

Para Foucault, os discursos não devem ser tomados apenas como conjuntos 

de signos referentes a representações; em vez disso, devem ser compreendidos como 

práticas, isto é, práticas discursivas que são “conjuntos de regras anônimas e históricas, 

sempre determinadas no tempo e no espaço e que definem, numa dada época e para uma 

dada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da função 

enunciativa”(Foucault, 1972, p. 152-154). Nesse sentindo, Foucault nada mais faz que 

descrever realidades cotidianas visíveis a olho nu, substituindo o sujeito por um somatório 

de posições gnoseológicas possíveis do sujeito, isto é, por um conjunto de enunciados 

necessários e exteriores a um sujeito individual ou a uma consciência coletiva e que 

autoriza os enunciados possíveis. Mas a exterioridade do discurso precisa ser domesticada 

por um sistema de interditos e fórmulas de legitimação, a fim de evitar sua 

imprevisibilidade e fixá-la numa ordem.

Esse sistema de interdições  opõe, por exemplo, o discurso da loucura ao 

discurso da razão. Do mesmo modo que, de um lado existe o discurso da  Ordem, definida 

em termos econômicos, sociais, políticos, morais; do outro, existe  o discurso da 

Desordem. “Cada discurso tem a sua patologia, que é o discurso periférico, banido pelo 

discurso hegemônico” (Rouanet, 1971, p. 14). O paradoxo do discurso da Ordem é que ele 
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se define pelos discursos alternativos, que, no entanto, precisam ser expulsos. Esses 

discursos vão sendo pouco a pouco silenciados, até que o discurso da Ordem possa ser 

enunciado sozinho. É nesse sentido, que o saber, manifestando-se nas práticas discursivas 

ou extradiscursivas, exerce determinado poder na sociedade.  Mas, se por vezes, Foucault 

analisa a formação das práticas sem articulá-las com as práticas sociais (práticas 

extradiscursivas ou pré-discursivas), outras vezes, como na sua primeira obra importante, 

História da Loucura, ele problematiza o modo de inserção social dos discursos, 

articulando-os às práticas sociais. Conquanto, nosso interesse não é desvendar as 

implicações epistemológicas da articulação das práticas discursivas e seus enunciados, 

procederemos a análise da inserção das práticas discursivas e suas articulações com as 

práticas sociais ou extra-discursivas em um determinado período histórico e numa região 

delimitada, conforme reiteramos, a Cidade de Goiás, ao longo do período imperial.

Essas práticas discursivas e extradiscursivas, constituindo os dispositivos 

normativos que agiam em norme da Ordem, encontravam a resistência de alguns elementos 

que se recusavam a sujeitar-se a elas. Conforme vimos anteriormente, essas resistências ou 

transgressões eram vistas como desordens, pelos agentes da ordem estabelecida. Todavia, 

tratar-se-ia da idéia de desobediência civil, proposta por Henry Thoureau. Para ele, a 

desobediência civil só entende como legítima a organização política que se dobre às 

manifestações claramente expressas da consciência individual, pelo menos nas questões 

onde não deva prevalecer um critério artificioso como o da maioria. A tirania de uma lei 

não é abrandada por sua orgiem majoritária. Thoureau critica a aplicação indiscriminada do 

princípio da maioria e defende os indivíduos e minorias em estado de rebeldia ética contra 

os padrões políticos majoritariamente instituídos; é precisamente essa rebeldia que lhe 

parecea fonte primeira de aperfeiçoamento da convivência política. “Quando o súdito nega 

a obediência e o funcionário público desiste de aplicar a lei ou se demite, está consumada a 

revolução”.

A aplicação da desobediência civil possui alguns exemplos históricos: 

Tolstoi, Ghandi, Martin Luther King e o movimento hippie dos anos sessenta, neste século 

constituíram movimentos de desobediência civil contra o autoritarismo do governo, a 

discriminação étnica, racial e sexual, de resistência ao serviço militar e à convocação para a 

guerra, na recusa de pagamento de impostos que, embora sejam legais, destinam-se a 

financiar causas e ações injustas. Enfim, essa desobediência não se refere a uma 
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organização de classe, mas à luta do indivíduo pela integridade de sua consciência, 

podendo, em certos casos, ser praticada por uma multidão de pessoas. 

Mas ao se estudar uma região, devemos tomá-la como uma porção do 

espaço total ou global, que é o espaço geográfico, espaço dos homens em sua relação com 

a natureza. “Produzir é produzir espaço”1. Para Roberto DaMatta, para que se possa “ver” e 

“sentir” o espaço, torna-se necessário situar-se (1987, p. 31). Assim, no espaço urbano, o 

situar-se requer, antes de mais nada, a delimitação de duas categorias espaço público e 

espaço privado enquanto invenções sociais.    

O espaço público é o espaço da rua, das praças, dos adros, dos mercados, 

dos edifícios e monumentos públicos, do Estado, da lei, da produção em geral, do centro e 

da periferia das cidades, definida como espaço sub-urbano. É um espaço instável, de 

instenso movimento, conflitos, tentações, lutas e perigos, onde cada indivíduo confronta-se 

consigo mesmo e com os outros, é o reino do “cada um por si”, isto é, local de 

contradições. Em oposição, o espaço privado é o espaço da casa, da morada e residência, 

com seus cômodos, varandas e quintais, das relações familiares, do sangue, do parentesco.  

É o espaço da calma, do repouso, da recuperação, da hospitalidade, da segurança e da

harmonia.  Assim, casa e rua, ou espaço público e privado definem situações, funções e 

comportamentos específicos que são marcados por temporalidades e significações 

diferenciadas.

No entanto, a oposição entre a casa e a rua não é rígida, não transforma esses 

espaços em locais estanques, um  é imbricado no outro continuamente e, muitas vezes, 

mediatizado por um outro espaço que é o espaço do “outro mundo”, isto é, o espaço da 

religião, das renúncias e sacrifícios. Para alguns segmentos sociais, como os vadios e os 

mendigos, a rua pode-se tornar a sua casa, enquanto pode-se tomar a rua em que moramos 

como nossa casa em oposição às outras ruas e bairros da cidade. Do mesmo modo, algumas 

regiões da casa podem, metaforicamente, representar o universo da rua: os corredores das 

antigas casas coloniais, poderiam ser vistos como a rua -local de circulação- em oposição 

ao “espaço privado” dos quartos de dormir.

                                                          
1Milton Santos, citado por Antônio Carlos Robert de Moraes, Geografia: Pequena História Crítica, 7ª ed., São Paulo, 

Hucitec, 1987, p. 123-124. 
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Além disso, a rua não constitui apenas um espaço de contradições, mas 

também um espaço de associação, de sociabilidade, de agrupamentos em torno de uma 

nação, de times esportivos, de organizações partidárias, sindicatos, etc., ao mesmo tempo  

que a casa não constitui o espaço exclusivo da harmonia, as lutas ocasionadas pelas esferas 

e delegações de poder entre pais e filhos, entre maridos e mulheres, entre irmãos, também  

demonstram isso.  Por tudo isso, não se pode falar do espaço público sem o seu antípoda 

que é o espaço privado. Quando tratamos desses espaços em nosso trabalho, veremos que, 

apesar de estarmos enfatizando um deles, o outro não é excluído de nossa análise, 

aparecendo em íntima relação com o primeiro.    

Em busca das normatizações dos comportamentos no espaço público da 

Cidade de Goiás, durante o período imperial, no Capítulo I, tratamos das práticas e 

discursos médicos sobre o espaço urbano, ordenando esse espaço com o objetivo de torná-

lo um espaço higienizado, disciplinado e totalmente esquadrinhado. A vigilância sanitária 

supunha a normatização dos indivíduos como forma de maximizar as condições de vida, a 

saúde, a produção de riquezas, o controle das epidemias, o levantamento das estatísticas 

sobre natalidade e morbidade, que permitiriam uma melhor administração e um maior 

controle sobre os indivíduos tomados como trabalhadores dóceis e disciplinados.

No capítulo II, ainda continuamos a analizar a normalização dos 

comportamentos no espaço público vilaboense, mas sob a égide do discurso jurídico das 

autoridades administrativas e dos relatos dos viajantes e cronistas. Tais discursos 

procuravam desqualificar os trabalhadores livres e pobres como vadios ou vagabundos, em 

virtude dos modos pelos quais esses indivíduos organizavam o tempo do trabalho e do 

lazer. Esses discursos objetivavam disciplinar o trabalhador livre, controlando o tempo do

trabalho e do lazer, através da repressão. Além disso, procuramos relacionar o discurso 

jurídico com os outros discursos -médico, religioso- procurando estabelecer as 

convergências e as divergências que esta justaposição causava.

A partir do Capítulo III, voltamos a nossa atenção para os espaços privados 

da Capital da Província de Goiás. Nossa análise tem como ponto de partida, as formas de 

organização das famílias no início do século XIX, descritas através das observações dos 

viajantes e cronistas daquela época. Procedemos a uma etnologia das relações entre pais e 

filhos, marido e mulher etc., através da relação entre as práticas discursivas e as práticas 

extradiscursivas ou sociais.
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O capítulo IV analisa a inserção de novas estratégias de normatização dos 

comportamentos dentro dos espaços privados. A partir da construção do Estado brasileiro e 

da constituição de novos saberes, houve uma nova disciplinarização no interior da família 

que alterou significamente os papéis sociais dos seus membros. Entrecruzamos os 

discursos médico, jurídico e moral com as instituições sociais e as práticas 

extradiscursivas, buscando suas articulações, convergências e divergências.

Por fim, o capítulo V estuda as resistências à normatização dos 

comportamentos por parte não só dos indivíduos das camadas populares, mas também de 

alguns elementos da camada dominante, em defesa de seus hábitos e costumes, bem como 

dos seus interesses individuais. Resistências que são vistas pelos agentes da Ordem como 

desordem, mas que são, nitidamente, ações de desobediência civil.  

Esse trabalho tem por prespectiva refletir sobre os comportamentos sociais 

frente às investidas dos poderes normatizadores, não só numa dada região ou tempo 

histórico, mas a partir da análise histórica dela, buscar compreender as nossas crenças, 

atitudes e valores que constituem a nossa verdade ou, pelo menos, aquilo que acreditamos 

ser o mais adequado aos nossos olhos e de nossos semelhantes.   
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CAPÍTULO I

A CIDADE  PURIFICADA

  (Profilaxia  Sanitária do Espaço Público na Cidade de Goiás durante o Império)

A ocupação do território brasileiro fez-se através da iniciativa privada dos 

colonos. Assim as cidades só atendiam às expectativas do Estado metropolitano quando os 

seus interesses coincidiam com os interesses políticos e econômicos dos colonos. No 
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século XVIII, com a descoberta das minas no interior da colônia, a metrópole, sentindo a 

necessidade de controlar o fluxo do ouro que saía da Colônia  para os cofres da Coroa e 

evitar o contrabando, decidiu intervir na estruturação das cidades, reconduzindo-as à ordem 

colonial.

Porém, as tentativas de controle metropolitano sobre as cidades coloniais 

através da legalidade inscrita nas Ordenações e das estratégias punitivas da justiça e da 

polícia tornaram-se incapazes de conter o caos urbano. Isto porque a justiça colonial era 

basicamente punitiva, genérica e descontínua. O século XIX recebeu a desordem urbana 

praticamente intocada (Costa, 1989, p. 19-26).

O poder local na colônia era exercido pelas Câmaras Municipais que logo se 

estruturavam onde se erigia uma vila e  possuíam não apenas funções administrativas, mas 

também atuavam em defesa dos interesses locais.  A participação política, a seleção e a 

legitimação dos membros das Câmaras eram organizadas de modo a assegurar os interesses 

dos senhores de terras: “Não podiam ser eleitos membros das Câmaras pessoas mecânicas, 

mercadores, filhos do reino, gente de nação (judeu), soldados, nem degredados, e sim 

nobres, somente naturais da terra e descendentes dos conquistadores, segundo diversos 

alvarás e cartas régias que vão desde 1643 a 1747”. (Garcia, 1975, p. 51)2.  Deste modo, 

não obstante as Ordenações do Reino procurassem uniformizar a organização das Câmaras 

Municipais, aquelas leis eram bastante flexíveis no que tange aos usos e costumes da terra 

que pudessem solucionar as questões suscitadas e que iam, aos poucos, sendo reconhecidos 

pela Corte e pelos Governadores (Bandecchi, 1972, p. 519).

Na colônia, o poder político era dividido entre o Estado, as famílias (através 

das Câmaras Municipais) e o clero. As relações entre esses três poderes sempre foram  

tensas. No parágrafo anterior vimos como as famílias da elite colonial impunham seus 

interesses através das Câmaras Municipais. A distância da colônia em relação à metrópole 

facilitava a relativa autonomia das câmaras municipais, mas o choque entre as famílias e os 

capitães-gerais das capitanias, representantes do poder real, revelam as tensões entre a 

administração portuguesa e o poder das câmaras municipais.

                                                          
2Cf. também Gilberto Freyre, Sobrados e Mocambos, 5ª ed, Rio de Janeiro, J. Olympio, 1977, p. 372.
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As tensões entre o clero e as famílias coloniais referiam-se aos aspectos da 

moral cristã definida pelo Concílio de Trento e as práticas sexuais e religiosas que não se 

enquadravam nas determinações tridentinas. A Igreja, através das visitações e ação dos 

jesuítas, espalhava o pavor entre os colonos e índios mediante a ameaça da condenação 

eterna e os castigos de Deus contra os recalcitrantes, e a punição sobre o corpo dos 

condenados pelo do Santo Ofício. A esse respeito Ronaldo Vainfas escreveu: “fosse pelo 

que observaram no início da colonização, os jesuítas cedo perceberam que o mal não 

campeava só entre o gentio. O ‘excesso de liberdades’, a ‘falta de lei’ moral com que o 

ameríndio ofendia a Deus viram-nas também na conduta dos portugueses recém-chegados 

do Reino” (1989, p.28). 

Outro foco de tensão entre colonos e jesuítas encontrava-se no tratamento 

dispensado aos indígenas. Os colonos, sobretudo, os habitantes da Capitania de São 

Vicente (hoje São Paulo) viam no gentio a solução para o problema do suprimento de mão-

de-obra escrava para as suas lavouras. A Capitania de São Vicente, mais pobre 

economicamente que as capitanias do nordeste açucareiro, não podia pagar o elevado preço 

do escravo africano.  A partir do século XVII, as bandeiras apresadoras irão buscar os 

índios em fuga no interior do continente e alargarão, conforme Caio Prado Jr., 

inconscientemente, os limites das possessões portuguesas (s/d, p. 34-35).3

A cruzada evangelizadora proposta pela Contra-Reforma preocupava-se 

mais com o avanço protestante na Europa e com a ameaça turca no mediterrâneo, que com 

a expansão católica no além-mar. A expansão do catolicismo no ultramar ibérico foi 

estimulada pelos reis que, através do padroado, exerciam controle absoluto sobre as Igrejas 

espanhola e portuguesa. No caso brasileiro, desde os primórdios da colonização, os jesuítas 

lograram obter a primazia no campo missionário. Ronaldo Vainfas citou o regimento no 

qual D. João III lembraria a Tomé de Souza que “a principal coisa que me moveu a povoar 

as ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé católica” 

(1989, p. 14). Embora defendessem a necessidade de conquistar as almas dos indios para fé 

cristã, os jesuítas não eram totalmente contra a sua escravização. Paradoxalmente, a defesa 

da escravização por parte dos jesuítas incluía-se na idéia da guerra justa, isto é, um 

eufemismo que justificava o extermínio das tribos que se opunham ao avanço da 

                                                          
3Cf. também Sérgio Buarque de Holanda, História Geral da Civilização Brasileira, 7ª ed., São Paulo, Difel, 1985, Tomo 

I, 1º vol., p. 285-288;  Luís Palacin, Sociedade Colonial, Goiânia, Ed. UFG, 1981, p. 91-109.
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colonização e resistiam à aculturação promovida pelos jesuítas. Os bandeirantes paulistas, 

na busca e apresamento dos índios, não hesitaram em também atacar as missões jesuíticas a 

fim de escravizar os índios aldeados. Por esse motivo também aumentavam-se os conflitos 

entre o clero e os colonos.

A união entre a  Coroa e a Igreja no processo colonizador  estava vinculada 

ao processo de aculturação dos povos das possessões ultramarinas de Portugal. Conforme 

vimos, o padroado permitia aos reis o controle sobre a Igreja Portuguesa. Além disso, os 

padres, especialmente os jesuítas, deveriam zelar pela educação e catequese dos filhos dos 

colonos, admoestar, denunciar e remeter à Lisboa os condenados por crimes morais e 

contra a religião. Apesar da imoralidade de certos padres que viviam amancebados com 

negras escravas e outras mulheres das camadas populares, a Igreja deveria combater as 

associações ilícitas do concubinato, principalmente entre brancos e negros. Quanto a esse 

aspecto, voltaremos a tratá-lo no terceiro capítulo. Contudo, as tensões entre a Igreja e o 

Estado existiam na colônia. As leis estabelecidas pelos governadores e câmaras municipais 

muitas vezes favoreciam aos colonos na escravização indígena gerando o protesto dos 

jesuítas. A própria Coroa estabelecia ora uma  legislação favorável aos colonos, ora outra 

favorável aos jesuítas e, embora em meados do século XVIII, tenha sido abolida a 

escravidão indígena, ela continuou mais ou menos disfarçada.

Na segunda metade do século XVIII, com o Marquês de Pombal as tensões 

políticas entre a Coroa e os jesuítas aumentaram. O marquês, influenciado pelas idéias 

iluministas, particularmente no que respeitava ao campo da educação, entrava em choque 

com as idéias conservadoras dos jesuítas e, além disso, fazia parte da Maçonaria, seita 

secreta combatida pela Companhia de Jesus. Assim, acusando os jesuítas de 

insubordinação aos interesses do Estado português, ordenou em 1750 a expulsão dos 

jesuítas de toda a monarquia portuguesa, incluindo os territórios ultramarinos.

A expulsão dos jesuítas, na segunda metade do século XVIII, solucionou 

parcialmente a questão entre a metrópole e a Igreja. Todavia, as divergências entre a Coroa 

e as elites coloniais persistiram até a abdicação de D. Pedro I e a implantação da 

hegemonia política dos potentados rurais. Entretanto, o período conturbado que se estendeu 

da abdicação até a maioridade de D. Pedro II revela a dificuldade de levar os indivíduos a 

compactuarem com a ordem estatal sem os riscos da insureição armada (ibidem, p. 27-28).
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Para resolver esse problema, foi adotada uma nova estratégia, cujos agentes 

de coerção foram aliciados, manipulados ou reorientados nos seus mais divesos interesses e 

formas de agir. Este foi o momento da inserção da medicina higiênica no governo político 

dos indivíduos. Embora não existisse intencionalidade finalista no manuseio recíproco 

desses interesses, medicina e Estado convergiram, mas também divergeriam, por vezes, 

tática e estrategicamente. Entretanto, em meio a atritos, intransigências e concessões, 

estabilizou-se um compromisso: o Estado aceitou medicalizar suas ações políticas, 

reconhecendo o valor político das ações médicas (ibidem, p. 28-29).

A inserção da medicina e suas práticas normalizadoras já vinham sendo 

efetivadas nos Estados europeus desde a Era Moderna dominada pelo mercantilismo. Além 

de preocuparem-se com os fluxos monetários entre as nações, os fluxos de mercadorias e a 

atividade produtora da população, também procuravam majorar a  produção da população, 

a quantidade da população ativa, etc. Assim, para atenderem a essas necessidades, os 

Estados estabeleceram estatísticas de nascimento e mortalidade, índice da saúde da 

população e da preocupação em aumentar a população. Michel Foucault salientou, 

entretanto, que não houve  nenhuma intervenção efetiva ou organizada para elevar o nível 

de saúde da população (1993, p. 82). Deste modo, o saber médico inseriu-se no interior do 

Estado.

No século XVIII, surgiu na Alemanha uma polícia médica preocupada em 

contabilizar a morbidade através dos registros hospitalares e da normalização da prática e 

do saber médicos. A França estava nessa época, segundo Michel Foucault, normalizando os 

quartéis e os professores, enquanto a Alemanha normalizava seus médicos (ibidem, p. 83).

Em Portugal e em suas colônias ultramarinas, o saber médico avançava 

lentamente. A educação portuguesa, dominada pelo clero, apegou-se ao espírito da Contra-

Reforma, que se caracterizou pelo combate ao pensamento crítico, apegando-se às formas 

dogmáticas de pensamento, através da revalorização da Escolástica, como método e 

filosofia, pela afirmação da autoridade da Igreja e dos antigos. No caso do Brasil, os filhos 

das elites coloniais que  iam completar seus estudos na metrópole, geralmente 

matriculavam-se nos cursos de Direito, Filosofia e Matemática da Universidade de  

Coimbra. Isso decorria  das condições da educação portuguesa e, em parte, da educação  

recebida pelos jesuítas na Colônia.  Fernando Azevedo analisou a organização da educação 



25

25

portuguesa e sua influência sobre a educação dos filhos das elites coloniais nos seguintes 

termos:

    Humanistas por excelência e os maiores do seu tempo, 
concentravam todo o seu esforço, do ponto de vista 
intelectual, em desenvolver nos seus discípulos, as atividades 
literárias e acadêmicas, que correspondiam, de resto aos 
ideais do “homem culto” em Portugal, onde, como em toda a 
península ibérica, se encastelara o espírito da Idade Média e a 
educação dominada pelo clero, não visava por essa época 
senão a formar letrados eruditos. O apego ao dogma e à 
autoridade, a tradição escolástica e literária, o desinteresse 
quase total pela ciência e a repugnância pelas atividades 
técnicas e artísticas tinham  forçosamente de caracterizar, na 
Colônia, toda a educação modelada pela Metrópole, que se 
manteve fechada e irredutível ao espírito crítico e de análise, 
à pesquisa e à experimentação.4

A educação das elites coloniais  não estava voltada para as atividades 

produtivas essenciais que não exigiam muita qualificação, seja a administração dos 

latifúndios ou o trabalho manual  efetuado pelo escravo e considerado degradante pela 

população livre.  A sua intervenção de nada valeria para contribuir para as mudanças 

estruturais na vida social e econômica da colônia.  Otaíza de Oliveira Romanelli teceu os 

seguintes comentários sobre o interesse das elites coloniais por esse tipo de educação:   

Evidentemente, a esse tipo de desocupados sociais, cujo 
destino não estava associado a uma atividade manual - então 
reservada aos cativos e, portanto, estigmatizada - ou mesmo 
profissional definida, só podia interessar uma educação cujo 
objetivo precípuo fosse cultivar “as coisas do espírito”, isto é, 
uma educação literária, humanista, capaz de dar brilho à 
inteligência (1986, p. 34). 

Os  raríssimos médicos existentes na Colônia, devido à insuficiência de 

conhecimentos e inexpressividade numérica, tinham sua imagem social desprestigiada, 

pois eram vistos como “homens-de-ofício”, socialmente inferiores aos senhores e nobres. 

Até o final do século XVIII, a racionalidade do saber médico pouco se distinguia do 

conhecimento empírico dos jesuítas, pajés, curandeiros, entendidos, etc. Essa situação, 

conforme Jurandir Freire Costa, acarretava pesado ônus econômico aos médicos que 

                                                          
4Francisco Azevedo, A Cultura Brasileira, vol. II., p. 24, citado por Otaíza de Oliveira Romanelli, História da Educação 

no Brasil, 8ª ed., Petrópolis, Vozes, 1986, p. 34.
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tinham baixíssimos salários, muitas vezes inferiores aos dos professores primários (1989, 

p. 75-76). Somente a partir do século XIX a medicina vai lutar para reverter a situação de 

descrédito da cultura, procurando monopolizar o saber e condensar na figura do médico o 

direito de assistir os doentes. A inserção do saber médico no interior do Estado foi, 

portanto, providencial à corporação médica. 

Após a Independência e, especialmente, depois da Abdicação de D. Pedro I,  

o governo central percebeu que para conter as forças centrífugas dos potentados locais, não 

bastava o uso repressivo da violência e a força jurídica das leis. A sujeição das famílias da 

elite agrária só aconteceria se vissem no Estado um aliado e não um inimigo a ser 

combatido, era preciso acenar com a promessa de recompensas aos que voluntariamente se 

submetiam. Assim, a higienização das cidades e das famílias, prometendo o aumento da 

saúde, do bem-estar, da população e das riquezas, através de suas práticas normativas, foi 

aos poucos, conquistando a sujeição das famílias ao Estado.

Inicialmente, a normatização higiência inseriu-se no próprio discurso da lei 

que atuava em dois sentidos: retirar a autonomia das Câmaras municipais e adotar através 

das leis, medidas normativas para promover a segurança, a tranquilidade, saúde e 

comodidade dos habitantes no espaço público das cidades. O respeito às liberdades 

individuais, tão caro à ideologia liberal, impedia ao Estado legislar sobre todas as formas 

de interação social que ocorriam no espaço privado dos lares, mas era possível, através da 

normatização médica, infiltrar-se no seio das famílias instituindo comportamentos 

desejáveis que, embora não se destinassem apenas à sua adesão aos interesses do Estado, 

acabaram por conseguir alcançar este objetivo.

A autonomia de que gozavam as Câmaras Municipais durante o período 

colonial, como órgão administrativo e político, as quais exorbitando de suas atribuições 

faziam as suas posturas de acordo com os interesses e urgências, usos e costumes locais, 

durou até os primeiros anos do I Reinado. A Lei Regulamentar, também conhecida como 

Regimento das Câmaras Municipais, ou ainda, Lei de 1º de outubro de 1828, retirou das 

Câmaras muitas de suas atribuições que foram delegadas aos Conselhos Provinciais (mais 

tarde transformados em Assembléias Legislativas Provinciais pelo Ato Adicional de 1834). 

(Bandecchi, 1972, p. 162).
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A perda da autonomia municipal frente à autoridade das Assembléias 

Provinciais e dos Presidentes das Províncias acabou por refletir-se na estruturação das 

medidas que procuravam reaparelhar e embelezar as  cidades e vilas a fim de assegurar o 

controle, a salubridade, a segurança, a ordem e o conforto de seus habitantes, conforme 

indicavam os artigos 71 e 72 do Regimento das Câmaras:

Art. 71. As Camaras deliberarão em geral sobre os meios de 
promover e manter a tranquilidade, segurança, saude, e 
commodidade dos habitantes: o asseio, segurança, elegancia, 
e regularidade externa dos edifícios, e ruas das povoações, e 
sobre estes objectos formarão as suas posturas, que serão 
publicadas por editaes, antes, e depois de confirmadas. 
Art. 72 Poderão em ditas suas posturas comminar penas até 8 
dias de prizão, e 30$000 de condemnação, as quaes serão 
aggravadas nas reincidencias até 30 das de prisão, e 60$000 
de multa. As ditas posturas só terão vigor por um anno em 
quanto não forem confirmadas, a cujo fim serão levadas aos 
Conselhos Geraes, que tambem as poderão alterar, ou 
revogar. (grifo nosso).

Deste modo, muitas medidas para a melhoria da infra-estrutura urbana da 

Cidade de Goiás, que antes eram de competência da Câmara Municipal, ficaram a partir do 

Regimento das Câmaras de 1828 e durante todo o Império, subordinadas às deliberações de 

órgãos ligados à administração provincial, tais como a Presidência da Província, 

Assembléia Legislativa a Secretaria de Polícia, a Secretaria da Agricultura, Comércio e 

Obras Públicas e a Inspectoria de Saúde e Higiene Pública, sendo que as últimas estavam 

respectivamente a cargo de engenheiros como José Feliciano Rodrigues de Moraes e de 

médicos como Vicente Moretti Foggia.

A Cidade de Goiás foi fundada em 1727 sob o nome de Arraial de 

Sant’Anna, elevada à categoria de vila em 1739 com a denominação de Vila Boa de Goyaz. 

Encravada num vale acidentado e cercado de montanhas,  não deu origem a ruas direitas ou 

planas. Pohl, no início do século XIX, descreveu assim a cidade:

  As ruas são mal calçadas, mas muito bem alinhadas. Das 
duas praças, a maior é a que ocupa numa encosta da colina, 
sem calçamento e coberta de ervas, formando uma grande 
quadrilátero alongado; sua parte mais elevada se limita com a 
Casa do Senado e a Cadeia Pública. Um lado da praça é 
formado pelo quartel e pelo hospital; os outros são formados 
de casas de barro térreas. No meio da praça há um grande 
chafariz de pedra que era antes orlado por uma alameda, que 
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se mandou derrubar por se julgar que as árvores diminuíam a 
afluência de água para a fonte. Mais plana é a praça em frente 
ao palácio do Governador - o Terreiro do Paço. Enfeitam esta 
praça a igreja Metropolitana, a Fazenda Real, a Intendência 
do Ouro; as outras casas são insignificantes. A cidade inteira 
tem cerca de 700 casas, a maioria construída de madeira e 
barro de um só andar.(1976, p. 140).

O traçado inteiramente irregular dessa Cidade teve como característica 

principal a formação espontânea, típica das cidades de mineração, não seguindo nenhuma 

norma ou orientação no tocante à organização espacial, obedecendo mais a uma tradição 

popular de ordenação das casas e ruas que a normas preestabelecidas, apesar de a Carta 

Régia de 11 de fevereiro de 1736 ter determinado que

façais delinear por linhas rectas a area para as cazas com seus 
quintaes, [...] as cazas dos moradores as quais pelo exterior 
sejão todas no mesmo perfil, ainda no interior as fará cada um 
dos moradores à sua eleição de sorte que em todo tempo se 
conserve a mesma fermosura da terra e a mesma largura das 
ruas, e junto da Vila fique bastante terreno para logradouro 
publico, e para nele se poderem edificar novas cazas, que 
serão feytas com a mesma ordem e concerto com que se 
mandam fazer as primeiras e deste terreno se não poderá em 
nenhum tempo dar de sesmaria ou aforamento parte algua 
sem ordem Minha que derrogue esta [...]5

A elevação do Arraial de Sant’Anna  à 
condição de vila em 25 de julho de 1739, conforme 
determinação da Carta Régia de 1736, ao invés de atender às 
diretrizes metropolitanas sobre a estruturação das cidades,  foi  
resultante da força de “uma tradição popular de ordenação 
das casas e ruas do que a normas ou traçados 
preestabelecidos” (Coelho, 1996, p.11). Acreditamos que a 
tradição popular tenha influido nesse aspecto, mas conforme 
já vimos, a relativa autonomia dos poderes locais, 
monopolizados pelas famílias proprietárias, frente as 
autoridades metropolitanas durante o período colonial foi um 
fator determinante para elevação do arraial à condição de vila. 
Assim, o arraial de Sant’Anna foi elevado a vila sob o nome 
de Vila Boa de Goiás, em homenagem ao seu fundador 
Bartolomeu Bueno da Silva.

                                                          
5Citada por Gustavo Neiva Coelho, Goiás: uma reflexão sobre a formação do espaço urbano, Goiânia: Ed. 

UCG, 1996, pp. 12 a 14.
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A utilização do saber médico pelo governo na organização do espaço urbano 

da Cidade de Goiás, durante o século XIX,  procurava controlar a saúde e o corpo das 

classes mais pobres,  a fim de torná-las mais aptas ao trabalho e menos perigosas para as 

classes mais ricas. Em sua dissertação de mestrado, Cristina de Cássia P. Moraes  analisou 

como, durante o Período Regencial, através dos discursos dos presidentes de província, do 

Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara e das posturas policiais, as práticas sanitárias 

objetivaram  esvaziar o espaço público, visando novos hábitos de trabalho e evitando o 

perigo de contaminação e insurreição: 

          Em 1834, o sanitarismo configurou as práticas 
sanitárias, restringindo-as a um conjunto de ações sobre os 
fatores encarados como responsáveis pelo aparecimento da 
doença coletivamente, identificados com o meio urbano. Em 
consequência foi reduzido à disposição maior ou menor das 
condições adequadas de moradia, esgoto, dentre outros.
          O sanitarismo em Goiás, entretanto, teve também um 
outro significado. Além da alteração das condições de 
algumas doenças infecto-contagiosas nos trabalhadores -
como a tuberculose e a lepra que eram controladas pelo 
Governo Provincial através do Hospital de Caridade de São 
Pedro de Alcântara - as práticas sanitárias foram voltadas 
para o esvaziamento do espaço público, visando novos 
hábitos de trabalho e evitando o perigo da aglomeração dos 
trabalhadores que, no discurso dos Presidentes de Província, 
estavam vadiando e fomentando insurreições (1995, p. 15).
  

Não obstante a citada historiadora ter se valido de concepções teórico-

metológicas que não concidem com as nossas, sua análise da utilização do saber médico no 

controle das classes mais pobres, a fim de torná-las mais aptas ao trabalho e menos 

perigosas para as classes mais ricas, revela-se bastante significativa. Considerando que 

embora a utilização dos saberes como dispositivos normativos e o seu poder de sujeição 

nem sempre  tenham sua genealogia a partir dos interesses econômicos de uma classe e do 

seu domínio  político, mas também através de outros mecanismos de poder e outros 

agentes reais (a família, os médicos, etc.), esses saberes quando se tornam economicamente 

vantajosos e politicamente úteis são colonizados e sustentados por mecanismos globais do 

Estado. 

Um dos aspectos do sanitarismo na Cidade de Goiás, no século XIX, seguia 

a medicina urbana francesa que não era verdadeiramente uma “medicina dos homens, 
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corpos e organismos, mas uma medicina das coisas: ar, água, decomposições, fermentos; 

uma medicina das condições de vida e do meio de existência” (Foucault, 1993, p. 92). 

Consistia  ainda na relação dos efeitos do meio sobre o organismo, dando surgimento à 

noção de salubridade que, não é o mesmo que saúde, mas o “estado das coisas e do meio 

enquanto afetam a saúde; a higiene pública - no séc. XIX, a noção essencial da medicina 

social francesa - é o controle político-científico deste meio”.(Foucault, 1993, p. 93) Tal 

controle supunha um vigilância sanitária contínua e permanente ao isolar e classificar os 

indivíduos e os fenômenos, tornando a sociedade um espaço totalmente esquadrinhado.

Deste modo, procedia-se à diferenciação dos espaços urbanos entre espaços 

ricos e pobres, (Sennett, 1993, p.170-174) à medida que nos subúrbios  eram erigidos 

inúmeros ranchos de palha  em contraste com as construções de taipa de pilão do centro da 

cidade.6 A medicina social praticada na Capital da província de Goiás, contudo, não se 

preocupava apenas com a influência do meio sobre os organismos. Ela também seria 

influenciada, parcialmente, pelo modelo  alemão que constituía numa medicina do Estado, 

preocupada  com a vacinação e o controle das epidemias (Foucault, 1993, p. 94-95). A 

conjugação desses objetivos, entre os  modelos alemão e francês, permitiu a  coexistência 

de dois sistemas médicos superpostos: uma medicina administrativa encarregada de 

problemas gerais como vacinação, epidemias, etc., e uma medicina privada para quem 

tinha meios para pagá-la. 

Na Cidade de Goiás, a preocupação dos presidentes de província com a 

salubridade e a saúde durante o período imperial aparecia nos relatórios apresentados à 

Assembléia Provincial conforme podemos observar no relatório do presidente José 

Rodrigues Jardim, em 1835: 

Tratando da saude cabe fallar das causas que a alteraõ: os 
charcos, os lameiros, os depositos de imundices, que se 
encontraõ nesta Capital tornaõ a sua atmosphera menos 
saudavel, damno que huma policia mais escrupulosa teria 
feito desapparecer[...].7

                                                          
6Cf. Relatório do Hospital S. Pedro - Delegacia do Corpo de Saúde, 01/05/ 1875, Goiânia, Arquivo Histórico Estadual de 

Goiás (AHEG), Caixa 247 (documentos avulsos). Ver também Oscar Leal: Viagem às Terras Goianas (Brazil 
Central).[Reprodução em fac-símile 1892], Goiânia: Ed UFG, 1980, p. 61. 

7Relatório do Presidente Joze Rodrigues Jardim, 04/06/1835, In Memórias Goianas III, Goiânia, Ed UCG, 1986, p. 25. 
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  Outro exemplo desta preocupação com a salubridade da Capital estaria 

representado no ofício do Presidente da Província Augusto Ferreira França ao dr. Antônio 

de Jesus e Souza, médico da Corte, que se encontrava em viagem pela província em 1866, 

solicitando uma exposição sobre a salubridade na província: 

[...] Em todos os paizes cultos procura-se com 
esmero e zelo colher a maior copia de dados estatisticos 
concernentes à hygiene e aos outros diversos assumptos de 
importancia a respeito dos quais a administração tem de 
exercitar, porque a rasão, e não só ella como a experiencia, ha 
demonstrado com a evidencia que sem esses dados nenhum 
problema social pode ser com acerto e segurança resolvido 
[...]

Para não dissimular o meu pensamento e bem 
comprehender V. S. o alcance das vistas dessa presidencia 
incumbindo-o de semelhante tarefa, devo, todavia, declarar a 
V. S. que as ultimas palavras do escripto que vai elaborar 
devem referir-se a conveniencia de ser conservada aqui ou 
transferida para outro ponto a capital da provincia8

Embora o ofício acima tratasse da preocupação do presidente da província 

com a salubridade de toda a província, na parte final ele especifica a necessidade, ou 

melhor, a “conveninencia de ser conservada aqui ou transferida para outro ponto a 

capital da provincia” (grifo nosso). Tal preocupação já existia desde a administração do 

primeiro governador de Goiás,  Conde dos Arcos, que sugeriu, em 1753, a transferência da 

Capital para Meia Ponte (atual Pirenópolis) cujo clima e situação geográfica eram melhores 

do que os de Vila Boa (Palacin & Moraes, 1989, p. 106). Outros governadores, durante a 

fase imperial, também preocuparam-se não apenas com a salubridade do clima da Cidade 

de Goiás, mas também com a possibilidade do aumento do comércio,  sugerindo a 

mundança da Capital: Miguel Lino de Morais, em 1830, concluiu que a mudança  deveria 

ser efetuada para o Norte, nas proximidades de Água Quente, região mais povoada e de 

comércio mais franco. (Americano do Brasil, 1982, p.109) Couto Magalhães, governador 

de 1863-64, em seu livro Viagem ao Araguaia também escreveu: 

Quanto a insalubridade, não conheço, entre todos os lugares 
por onde tenho viajado (e não são poucos), um onde se 
reúnam tantas moléstias graves. Quase se pode assegurar que 
não existe aqui um homem são... Quanto às condições 
comerciais... Os meios de transportes são imperfeitos, a 

                                                          
8Correio Oficial  nº 116 de 10 de fevereiro de l866.  
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situação da cidade encravada entre serras, faz com que sejam 
péssimas e de difícil trânsito as estradas que aqui chegam. Em
uma palavra... Goiás não só não reúne as condições 
necessárias para uma capital, como ainda reúne muitas para 
ser abandonada.9

Não obstante as críticas de alguns presidentes da província e de alguns 

viajantes10, baseadas nos discursos  dos higienistas e  nos estudos topográficos, Goiás 

continuaria sendo a capital até o governo de Pedro Ludovico Teixeira, devido ao gasto 

público que acarretaria tal mudança11 e aos interesses econômicos e políticos dos 

habitantes da Cidade.  

Uma das preocupações da medicina social francesa, ou “urbana”,  ao final 

do século XVIII, era evitar o amontoamento dos cemitérios, sugerindo o caixão individual, 

as sepulturas reservadas às famílias, e a instalação de cemitérios na periferia das cidades, 

fora dos terrenos das igrejas. Foucault definiu assim esta preocupação: “Para que os vivos 

estejam ao abrigo da influência nefasta dos mortos, é preciso que os mortos sejam tão bem 

classificados quanto os vivos ou melhor, se possível” (1993, p. 90). 

No Brasil, a legislação para o estabelecimento de cemitérios fora dos 

templos, apareceu no Regimento das Câmaras (1º de outubro de 1828), mas deveria estar 

de acordo com as autoridades eclesiásticas:

Art. 66 Terão a seu cargo quanto diz respeito á policia e 
economia das povoações, e seus termos, pelo que tomarão 
deliberações, e proverão por posturas sobre os objectos 
seguintes: 
§ 2º Sobre o estabelecimento de cemiterios fóra do recinto 
dos templos, conferindo a esse fim com a principal autoridade 
ecclesiastica do lugar...
  

Contudo, continuava-se a efetuar sepultamentos  dos membros das 

confrarias e irmandades nos pátios das igrejas. Uma confraria é, segundo Frédéric Mauro, 

                                                          
9  Couto de Magalhães, Viagem ao Araguaia, São Paulo, Nacional/Brasília, INL, 1975, p. 109.

10Cf.  Saint-Hilaire Viagem à Província de Goiás, trad. Regina Regis Junqueira, Belo horizonte: Ed. Itatiaia, São Paulo: 
Ed. da USP, 1975, p. 51; Raymundo José da Cunha Mattos, Chorographia Histórica da Província de Goyaz, Goiânia, 
SUDECO, 1979, p. 27-28; Oscar Leal, Viagem às Terras Goyanas (Brazil Central), [Reprodução em fac-símile], 
Goiânia: Ed. UFG, 1980, p. 62.

11Cf. Luiz Palacin, Goiás 1722-1822: Estrutura e Conjuntura numa Capitania de Minas, 2ª ed, Goiânia, Oriente, 1976, 
p. 35.
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“uma associação de pessoas que querem venerar o mesmo santo” (1991, p. 53 e 238). Na 

verdade essas pessoas estavam ligadas por uma comunidade de vida profissional, ou por 

laços raciais, ou ainda, por riqueza e papel social. Fazer parte de uma confraria era uma 

forma de classificação de status social. Por outro lado, os indigentes eram enterrados no 

Cemitério dos Desvalidos, em São Paulo, e no Cemitério dos Pobres, na Cidade de Goiás, 

que se localizava na parte alta da cidade, próximo ao  atual Cemitério Público.

O hábito de enterrar os mortos no interior das igrejas trazia muitos 

inconvenientes aos fiéis que as frequentavam. No número 98 do jornal A Matutina 

Meiapontense, uma leitora sob o pseudônimo de “Roceira Zelosa” assim reclamou sobre o 

mal cheiro que exalava dos cadáveres em decomposição:

No dia 2 de novembro do corrente, dia em que se celebram os 
Divino Ofícios pelas almas dos nosso fiéis defuntos, me achei 
na Catedral desta Cidade de Goiás para enviar as minhas 
Orações ao Todo Poderoso, e eles as distribuir pelas almas, 
quando de improviso me vi atacada do mais execrando fedor 
que fedia-se por toda a igreja, de maneira que não só eu como 
as demais senhoras assaz fustigadas e possuídas de íntima dor 
de cabeça maldizíamos deste modo. Será possível que os 
homens estejam tão faltos de temor a Deus que se animem a 
encher a sua Santa Casa de cadáveres os mais odiondos? Será 
crível que estejam alucinados ou faltos de olfato para não 
sentirem o quão danoso é semelhante abuso para o bem 
público? 

Na Cidade de Goiás, a preocupação com o fim do amontoamento dos corpos 

nos cemitérios destinados aos indigentes e dos sepultamentos no recinto das igrejas, por 

parte das autoridades, aparece inicialmente na administração de D. José de Assis 

Mascarenhas (1839-45).  O relatório de seu substituto provisório no período de 19 de 

março a 11 de junho de 1842, Cel. Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, enviado à 

Assembléia Legislativa a 1º de junho de 1842  ilustra bem esta preocupação:

Não podendo a Camara Municipal desta Cidade construir 
pelas suas rendas hum Cemiterio, continua se a enterrar os 
Corpos dos desgraçados no Campo da Forca, aonde nao ha 
nem se quer uma cerca, que vede a entrada dos porcos, que 
continuamente estao a fossar as sipulturas, de maneira que as 
vezes chegao a apparecer os mesmos corpos, exalendo 
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sempre, e principalmente quando o Sol está mais ardente, 
hum fetido terrivel, o que na verdade he bem prejudicial.12

  

Posteriormente, a construção do cemitério tomou forma de lei na Resolução 

de 6 de julho de 1850 que autorizou o dispêndio de um conto de réis à junta do hospital de 

caridade, incumbida do levantamento dessa obra, e tornou-se uma realidade com a 

inauguração do Cemitério Público em 13 de agosto de 1858, ficando proibidos os 

sepultamentos nas igrejas a partir de 13 de fevereiro de 1859.13

O Regulamento do Cemitério da Cidade de Goiás publicado no Correio 

Oficial, nºs. 02 a 05 de 1859, dispunha sobre a administração, pessoal, sepulturas, 

enterramentos e o comportamento que os vivos deveriam manter dentro dos muros do 

cemitério. Tais disposições, que tornavam o cemitério um lugar disciplinado e 

esquadrinhado, versavam não apenas sobre a salubridade, mas também transformava-se 

num dispositivo ordenador e de classificação social dos indivíduos:

Art. 7º Cada área do cemitério será destinada para sepultura 
de cada uma das seguintes classes: 
1ª De adultos livres
2ª De menores livres
3ª De escravos adultos
4ª De ditos menores
5ª De adultos desvalidos
6ª De ditos menores
7ª Para sepultura por tempo de dez e mais annos
8ª Para ditas perpetuas
9ª Para depósitos de ossos
10 a 15 Para cemiterios particulares
16 Para vallas, quando se dê algum caso de mortalidade 
extraordinaria.14

Outra preocupação da medicina social urbana era com a organização das 

distribuições e sequências, isto é, organização dos espaços destinados aos mercados 

municipais,  matadouros, ordenação na utilização das águas, evitando que se aspirasse água 

                                                          
12Cf. Memórias Goianas III, Goiânia, Ed. UCG/Centro de Cultura Goiana, 1986, p. 209.

13Sobre a construção do Cemitério Público  na Cidade de Goiás: Americano do Brasil, Súmula de História de Goiás. 3ª 
ed. Goiânia: Unigraf, 1982, pp. 116, 120 e 123;  Joaquim Carvalho Ferreira. Presidentes e Governadores de Goiás.
Goiânia, Ed UFG, 1980, pp. 24 e 30 e Cristina de Cássia Pereira Moraes “As Estratégias de Purificação dos Espaços 
na Capital da Província de Goiás 1835-1843”, Goiânia, UFG/ICHL, 1995, (Dissertação, Mestrado em História), p. 92 
a 100 .

14Correio Official nº 02 de 29-jan-1859.
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de esgoto nas fontes onde se vai buscar água de beber, com os monturos de lixo. O 

Regimento das Câmaras, ainda no art. 66 § 2º, dispunha:

(...) sobre o esgotamento de pantanos, e qualquer estagnação 
de águas infectas; sobre a economia e asseio dos curraes, e 
matadouros públicos, sobre a collocação de cortumes, sobre 
os depositos de immundices, e quanto possa alterar, e 
corromper a salubridade da atmosphera.

Durante as décadas de 1850 e 1860, as autoridades provinciais  

preocuparam-se em dotar a cidade com  um espaço adequado para a construção do mercado 

público, atendendo ao § 8º da lei provincial  de 9 de novembro de 1857. Americano do 

Brasil escreveu que o primeiro mercado de  Vila Boa foi adaptado no governo Gama 

Cerqueira (1857-60), junto ao Teatro S. Joaquim, à margem do Manoel Gomes. O governo 

seguinte, Antônio Manoel de Aragão e Melo (1860-61), determinou a sua transferência 

para o Largo do Açougue, enquanto Couto Magalhães (1863-64) suspendeu sua construção 

por não achar o local apropriado.  Foi transferido para um prédio ( próximo ao local onde 

se encontra o mercado atual) adquirido da herança de Altino José de Artiaga, sendo 

sublocado para completá-lo, um sobrado fronteiro, pertencente à capela de S. Francisco, 

onde se alojavam os negociantes, durante o governo de Gomes Siqueira (1864-65) ( 

Americano doBrasil, 1982, p. 123 a 127).15

A construção do matadouro foi realizada somente no governo de Joaquim de 

Almeida Leite de Moraes (1881). Joaquim Carvalho Ferreira comentou o fato nos seguintes 

termos:

          Naquele período havia interesse na edificação do 
Matadouro que era uma das exigências da população
vilaboense. As rezes eram mortas em lugar impróprio, a carne 
conduzida para a residência dos fazendeiros, de onde no dia 
seguinte, saiam os vendedores oferecendo o produto ao 
consumidor. Não se examinava o gado, nem se conhecia o 
método de abate
         Em 1881, o Dr. Joaquim de Almeida Leite de Morais, 
determinou a construção do matadouro que era de alvenaria 
de pedra dividido em 3 compartimentos, curral para depósito 
de gado, seção de abate, e seção destinada ao retalhamento. 
Embora se utilizasse a água do rio Vermelho (que não era das 
mais puras) o matadouro representou uma conquista no setor 

                                                          
15 Ver também  Joaquim Carvalho Ferreira, Presidentes e Governadores de Goiás. Goiânia, Ed. UFG, 1980, pp. 30 a 37.
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da higiene e sua construção se deveu também à operosidade 
dos Drs. Joaquim Rodrigues de Morais e José Feliciano de 
Morais. Sua inauguração se deu em 1882.16

Quanto ao escoamento das “águas servidas” ou esgoto e ao hábito de lançar 

lixo  nos rios e córregos que atravessavam a cidade, houve um esforço da presidência da 

província em apoiar a Câmara Municipal, a fim de se evitar o surgimento de doenças, 

conforme podemos observar no ofício abaixo:

                     Saúde Pública

1ª Sm.                    Palácio, 28 de Agosto de 1886.

N. 7 

          Sendo da mais urgente necessidade de tomar-se d’esde 
ja, as devidas precauções hygienicas para a fim de evitar-se o 
quanto for possível, o apparecimento de enfermidades 
endemicas que tanto flagelão a população d’esta Capital, na 
estação calmosa, e sendo certo que a falta de asseio e limpesa 
dos rios e corregos que atravessão a Cidade, onde 
infelizmente se costuma fazer o deposito de aguas servidas e 

de lixo, recomendo á V. Mces. muito instantemente, que 
quanto antes tomem as mais energicas providencias para o 
fim de extirpar-se esse pernicioso costume de fazer deposito 
de lixo e materiais fecais nos ditos rios e corregos.

          Podem V. Mces. contar com o eficaz auxílio d’esta 
Província, para tudo quanto for mister, a fim de levar-se a 
efeito esta medida de tão grande utilidade para a salubridade e
bem estar dos habitantes d’esta Cidade.

Deus g. a Vmces.

           Luis Silverio Alves Cruz.

           Snr. Preste. e Vereadores da C. Mal. da Capal.17

Não obstante o esforço do governo provincial em promover a salubridade 

não só no espaço urbano da Capital e de seus arredores, bem como em toda a província, 

solicitando relatórios anuais sobre o estado sanitário e a saúde pública aos poucos médicos 

                                                          
16Ibidem, p. 49.

17AHEG, Códice nº 839, Assembleia/Câmara Municipal/Catequese/Correio/Eclesiástica/Saúde Pública, 28/08/1886.
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que haviam na Província, a situação da saúde pública continuava caótica, pouco se 

alterando durante todo o Império. Tomemos, por exemplo, o decênio de 1875 a 1885: 

comparando-se os resultados dos relatórios daqueles anos, os quais anotamos somente os 

dados referentes à situação da Capital:  

          No indicado periodo o estado sanitario da Capital e de 
algumas outras povoações da Província, donde chegarão 
noticias, não foi infelizmente satisfatório, mais de uma 
enfermidade concorreu para semelhante resultado […]18

Vejamos agora o relatório da Inspectoria de Hygiene Publica,  escrito em 

17de junho de 1885 pelo cirurgião Vicente Moretti Foggia:

      Entrando na ordem da hygiene pública e da saúde publica 
o exercicio da medicina, é do meu dever ponderar a V. Exª 
que o pessoal medico existente no Sul da Província consta 
apenas, como V. Exª não ignora, de um medico militar e do 
abaixo assignado, já de idade muito avançada que, por seus 
incommodos de saude, pouco serviço pode prestar, isto nesta 
Capital e um na Cidade de Catalão, natural dessa localidade.
          Quanto ao Norte não consta haver medico algum 
formado. Nesta circunstancia julgo ser de urgente necessidade 
de augmentar o pessoal medico, ao menos n’esta Capital, por 
meio d’algumas disposições legislativas, que convidem a 
algum profissional a vir estabelecer-se nesta Cidade, para 
evitar irregularidades, de que V. Exª está ao facto.19

Conforme os relatórios acima, o quadro da saúde e higiene pública pouco se 

alterou na Cidade de Goiás, no decênio 1875-85.  Havia faltava cômodos e médicos no 

Hospital de Caridade, desde a sua criação em 1825, fazendo com que o caráter 

assistencialista reservado aos pobres ficasse situado apenas na prática discursiva. O Padre 

Luiz de Camargo Fleury, presidente da província entre 1837-39, em seu relatório de 01de 

julho de 1838 descreveu esta situação: “Os enfermos pobres, que por falta de commodos 

no Edificio naõ podem ser nelle recolhidos para se curarem, saõ socorridos de remedios, e 

alimentados fora do Hospital.20 Embora não seja o nosso objetivo tratar especificamente de 

uma história da medicina em Goiás, mas a utilização do saber médico no controle da 

                                                          
18AHEG, Caixa 247, Relatório do Hospital S. Pedro, 01/05/1875.

19AHEG, Caixa 347, Inspectoria de Higiene Pública, Relatório do Hospital de Caridade, 17/06/1885.

20Cf.  também Cristina de Cássia Pereira Moraes, “As Estratégias de Purificação dos Espaços na Capital da Província de 
Goiás 1835-1843”, Goiânia: UFG/ICHL, 1995 (Dissertação, Mestrado em História), pp. 61,62, 72 e 79.
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população, reconhecemos a necessidade de analisar alguns dados presentes nos relatórios já 

mencionados. Por isso, trataremos, a seguir, das doenças nutricionais e infectocontagiosas 

que mais assolavam a Cidade de Goiás no século XIX que eram as que mais preocupavam 

as autoridades. 

Na segunda década do século XIX, Saint-Hilaire (1819) enumera as doenças 

que mais atacavam as pessoas na Cidade de Goiás: “diferentes tipos de hidropisia, 

principalmente a do peito. Quase todos os habitantes da cidade e de suas redondezas têm 

bócio, e muitas vezes essa deformidade, quando muita acentuada, dificulta a fala de seus 

portadores” (1975, p. 51).  Além do bócio, decorrente da falta de iodo no organismo, o dr. 

Pohl também relatou: 

Durante a estação chuvosa, com a violenta evaporação do 
solo, dominam a apoplexias nervosas e diariamente se dão 
casos dessas mortes inesperadas. A pessoa sai de casa com 
saúde e é trazida morta. Outras doenças mais comuns são 
hidropisia, gota, ataques catarrais com inflamação e, entre os 
negros, a elefantíase. A sífilis é espalhada de maneira 
impressionante. A varíola é rara, mas quando aparece assola 
terrivelmente, especialmente entre os índios (1976, p.124).   

Através dos inúmeros registros de óbitos do Hospital de Caridade São Pedro 

de Alcântara, no período de 1864 a 1900, que se encontram espalhados e sem catalogação 

na Fundação Educacional da Cidade de Goiás, podemos construir a seguinte tabela sobre as 

principais doenças infecciosas e/ou contagiosas que assolavam a Cidade de Goiás: 

      
Tabela 1

Principais Doenças  Infecciosas na Cidade de Goiás 1864-1900
Doenças Infecciosas Número de Óbitos %

Disenteria 82 26,0
Tuberculose 64 20,2
Pneumonia 40 12,7

Hepatite 32 10,2
Febre Palustre (malária) 28 8,8

Ulceração Sifilítica 18 5,7
Tétano 15 4,7

Febre Tifóide 13 4,1
Meningite 12 3,8

Reumatismo 12 3,8
Total Geral 316 100,0

Fonte: FFCC, Documentos Avulsos, Atestados de Óbitos do Hospital São Pedro
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Na tabela acima não foram incluídos os óbitos causados por doenças 

nutricionais (anemia profunda, caxequia, beribéri) que perfazem um total de trinta e quatro 

mortes no período assinalado, também não foram incluídos os óbitos cujas causas mortis 

não se enquadram como doenças infecciosas ou nutricionais (marasmo senil, afogamento, 

arma de fogo, esgotamento nervoso, etc) cujo número corresponde a trezentos e dois casos. 

O total estimado de falecimentos no período, portanto, é de 652 casos. Destes, os trezentos 

e dezesseis casos fatais de doenças infecciosas representam 48,4% do total de óbitos; 

enquanto os trinta e quatro falecimentos por doenças nutricionais correspondem a 5,2% e, 

os trezentos e dois  óbitos restantes, por sua vez, representam 46,4% do total dos mortos. 

As doenças como a malária, a febre tifóide, a pneumonia, a bronquite e a 

influenza (gripe)  eram muito frequentes devido às condições ambientais que favoreciam 

sua proliferação e eram definidas como doenças miasmáticas, isto é, eram adquiridas pela 

permanência em lugares de ar impuro. A malária (8,8% das doenças infecciosas), por 

exemplo, causada pela presença, no sangue, de protozoários do gênero Plasmodium,

transmitidos pela picada de mosquitos anofelinos infectados que se reproduzem nos 

charcos,  exigindo maiores cuidados com as instalações sanitárias. Do mesmo modo, a 

febre tifóide (4,1%) causada por um bacilo Bacterium typhosum ou Salmonella typhosa 

que vive e prolifera em dejetos (matérias residuais, como as fezes) do corpo humano, pode 

ser contraída por quem comer alimentos ou beber água contaminados por esses dejetos.

A disenteria (26%), maior causadora de óbitos no período 1864-1900, é 

uma doença grave que afeta o cólon ou intestino grosso. Há uma inflamação do cólon, com 

diarréia acompanhada de dores. Nas fezes se encontram sangue e muco, podendo, em 

certos casos, haver febre e delírio. Os tipos mais comuns de disenteria são a amebiana e a 

bacilar. Ambas são transmitidas pelos alimentos ou objetos contaminados que levamos à 

boca e podem ser evitadas por cuidados de limpeza e saneamento, exame cuidadoso das 

pessoas que manipulam alimentos, e purificação da água e tratamento dos esgostos. Sobre 

o tratamento dado aos dejetos humanos, Gilberto Freyre afirmou que: 

o sistema de saneamento nas cidades brasileiras foi  por 
muito tempo o do “tigre” - o barril que ficava debaixo da 
escada dos sobrados, acumulando matérias dos urinóis, para 
então ser conduzidos à praia pelos negros [...] o grosso do 
pessoal das cidades defecava no mato, nas praias, no fundo 
dos quintais e até nas praças. Lugares que estavam sempre 
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melados de excrementos ainda frescos. Isto sem falarmos da 
urina, generalizado como era o costume dos homens de 
urinarem nas ruas; e de nas ruas se jogar a urina choca das 
casas e sobrados sem quintal [...] o uso desses barris, em 
‘casinhas’ distantes do sobrado ou da casa, generalizou-se nas 
casas suburbanas da segunda metade do século XIX.  (1977, 
p. 197-198).

O aspecto sanitário da Cidade de Goiás não fugia às características acima 

descritas sobre as cidades brasileiras, favorecendo o aparecimento de doenças como a febre 

tifóide, a malária, a disenteria e até o cólera.  Conforme o ofício da Câmara Municipal à 

Inspetoria de Saúde Pública de 28 de agosto de 1886 era necessário que enérgicas 

providências fossem tomadas  “para o fim de evitar-se o quanto for possível, o 

aparecimento de enfermidades endêmicas que tanto flagelam a populaçào desta Capital [...] 

e para o fim de extipar-se esse pernicioso costume de fazer deposito de lixo e materiais 

fecais nos ditos rios e córregos”.21

Quanto às bronquites, seus agentes etiológicos (pneumococo, o Hemophilus 

influenzae ou Bacilo de Pfeiffer, os estreptocos e os estafilococos)  são encontrados na 

poeira domiciliar, sobretudo nas regiões  tropicais em que a umidade favorece a sua 

proliferação. Alguns casos de pneumonia possuem os mesmos agentes etiológicos das 

bronquites, outros, porém, têm como agentes etiológicos bactérias, protozoários simples, 

micoplasmas, etc. Não obstante a limpeza observada por Saint-Hilaire, a maioria das  casas 

era “construída de madeira e barro, de um só andar. Na estação chuvosa frequentemente 

nelas penetra água e então desabam muitos desses casebres mal construídos” (Pohl, 1976, 

p. 140-141). É bem provável que a estrutura das casas descrita por Pohl fizesse com que a 

umidade aumentasse durante a estação chuvosa (de setembro a março), causando o 

aumento dos casos de bronquites e pneumonias.22 Além disso, Cristina de Cássia Pereira 

Moraes, em sua dissertação de mestrado, mostra como o hábito de constução de alcovas no 

meio das casas devido ao “desconhecimento das causas de muitas moléstias que afligiam a 

população fazia crer que derivassem do aerismo responsável pela difusão de muitos males 

[...] ares que importavam assim afastar, principalmente à noite, evitando-se janelas” (1995, 

p. 24-25). Contudo, o ar não renovável das alcovas faziam com que elas ficassem 

impregnadas de um cheiro composto de sexo, de urina, de pé, de sovaco, de barata, de 

                                                          
21AHEG, Livro nº 839, Assembléia/ Câmara Municipal/Catequese/Correio/Eclesiástica/Estatística/Saúde Pública, 

28/08/1886.

22Cf. Relatório do Hospital de Caridade de 17/06/1885.
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mofo (Freyre, 1977, p. 295) que favorecia o desenvolvimento de miasmas, pulgas e 

percevejos (Moraes, 1995, p. 26). À medida que divulga-se a noção de que a  doença 

decorria da pobreza e das péssimas condições de moradia,  a  saúde e a salubridade 

tornaram-se questões da  arquitetura e não somente da medicina. Todavia, “a Cidade de 

Goiás parece conservada In vitro” (Moraes, 1995, p. 19 e 147). Enquanto nas cidades do 

Rio de Janeiro e São Paulo apareciam inovações arquitetônicas preocupadas com a 

circulação do ar, em Goiás,  permaneceu o traçado urbano irregular no centro da cidade e 

as formas tradicionais de arquitetura continuaram as mesmas até as primeiras décadas do 

século XX, quando surgiram as fachadas nos estilos Neoclássico, Eclético e  Art Nouveau, 

mas cujas plantas ainda obedeciam às formas da arquitetura colonial. Em consequência 

disso, se havia uma diferenciação de espaços urbanos entre espaços ricos e espaços pobres, 

ela poderia ser encontrada nos “ranxos de palha pelos subúrbios da cidade”23  contrastando 

com as casas feitas de taipa de pilão.

O tétano (4,7%) é causado por toxinas (venenos) produzidos pela bactéria 

chamada bacilo tectânico. Este se desenvolve no pó e em coisas sujas, não precisando de ar 

para viver. O germe penetra no corpo por uma abertura na pele. Qualquer objeto sujo, terra 

ou lama, pode conter os bacilos do tétano. Após cinco dias da infecção o paciente sente-se 

deprimido, com dor de cabeça e não tarda a ter dificuldade de abrir a boca ou de engolir. 

Ao cabo de algum tempo, todos os músculos do corpo se enrijecem, e os espamos podem 

dificultar a respiraçào. Se não for tratado, o paciente pode morrer de  exaustão (cansaço 

extremo). O tétano pode ser previnido, limpando-se toda ferida. Portanto, sua incidência 

também está relacionada com os hábitos de higiene. 

A hepatite (10,2%) é uma inflamação do fígado, cujos sintomas são 

reconhecidos quando há iciterícia, coloração amarelada da pele e dos tecidos, fraqueza e 

perda de apetite, náuseas e vômito. A maioria das hepatites são causadas por vírus, muitas 

vezes transmitidos por alimentos contaminados.

As demais doenças infecciosas mencionadas na tabela 1, constituem um 

grupo de doenças cuja transmissão nem sempre se relaciona com os hábitos de higiene e as 

condições de tratamento da água e o saneamento básico. Entre essas doencças encontramos 

a tuberculose, o reumatismo, a meningite e a sífilis.

                                                          
23AHEG, Caixa 247, Delegacia do Corpo de Saúde, Relatório do Hospital S. Pedro, 01/05/1875.
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A tuberculose (20,2%) é uma doença infecciosa do homem e dos animais, 

provocada por vários bacilos álcool-ácido-resistentes enquadrados no gênero 

mycobacterium. A forma clínica mais frequentemente observada na prática clínica é a 

pulmonar, geralmente provocada pelo mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch, que 

pode ser transmitido por contato com as bactérias espalhadas pelo tuberculoso ou pelo leite 

contaminado (bacilo de procedência bovina).

A origem dos reumatismos (3,8%) é praticamente desconhecida. Estes 

dividem-se em reumatismos articulares, não articulares, inflamatórios, degenerativos, ainda 

podemos juntar os pararreumatismos, o vasto grupo das artropatias metabólicas, 

neurogênicas (mal de Parkinson), infecciosas, vírus, as dependentes das doenças difusas do 

tecido conjuntivo, das hemopatas e reticuloses. 

A meningite (3,8%) constitui um processo inflamatório das meninges, 

membranas que envolvem o sistema nervoso em todo o eixo cérebro-espinhar, provocado 

por diversos microorganismos, tais como vírus, bactérias, fungos e protozoários.

A sífilis (5,7%) ou “mal de lues” é uma doença venérea devido à infecção 

do sangue pelo Treponema pallidum e transmitida, na maioria das vezes, durante o ato 

sexual. O signo clínico inicial é o nódulo, às vezes ulcerado (cancro), com bordos duros e 

superfície lisa, de cor rósea (período primário). Após algumas semanas, o Treponema entra 

na corrente sanguínea (período secundario), o que provoca o aparecimento de uma 

manifestação eritomaculosa ou roseóla, placas mucosas e sifílides cutâneas. Anos depois, a 

sífilis atinge outros tecidos e, quando compromete o sistema nervoso, pode levar o paciente 

à paralisia geral progressiva e, consequentemene à morte. Embora longe de ter sido 

exterminada, a incidência da sífilis diminuiu com o emprego de métodos terapêuticos 

modernos, sobretudo a penicilina. Ultimamente verificou-se um novo aumento de 

incidência da moléstia devido à pouca higiene de certos jovens e ao fortalecimento 

orgânico do Treponema, que resiste a antibióticos cada vez mais potentes.  

Em princípios do século XVIII já o Brasil é assinalado por livros 

estrangeiros como terra da sífilis por excelência (Freyre, 1992, p. 319). Aliás, para Gilberto 

Freyre “a civilização e a sifilização andam juntas: o Brasil, entretanto, parace ter-se 

sifilizado antes de se haver civilizado”: 

A marca da sífilis, notou Martius, que o 
brasileiro ostentava como quem ostentasse uma ferida de 
guerra [...] A maior parte dos habitantes não a consideram 
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uma moléstia vergonhosa e não tem grande cuidado (ibidem, 
p. 47). 

A instituição da escravidão e não a raça negra, como afirmam muitos 

viajantes europeus, era a causa da depravação sexual e moral, bem como a responsável pelo

alastramento da sífilis. “Não há escravidão sem depravação sexual, é da essência mesma do 

regime” (ibidem, p. 316).  Em 1823, José Bonifácio de Andarada e Silva, em representação 

à Assembléia Constituinte dizia: 

    que educação podem ter as famílias que se servem com 
esses infelizes sem honra, sem religião? que se servem com 
as escravas, que se prostituem ao primeiro que as procura? 
Tudo se compensa nesta vida. Nós tiranizamos os escravos e 
os reduzimos a brutos animais; eles nos inculcam toda a sua 
imoralidade e todos os seus vícios. E, na verdade, senhores, 
se a moralidade e ajustiça de qualquer povo se fundam, parte 
nas usas instituições religiosa e políticas, e parte na filosofia, 
por assim dizer, doméstica de cada família, que quadro pode 
apresentar o Brasil quando o consideramos de baixo desses 
dois pontos de vista.24

O discurso acima representa uma tendência abolicionista que se 

fundamentava mais na autodefesa da classe e da raça que no interesse pela sorte os 

oprimidos. A condenação médica à escravidão também via no escravo uma enorme fonte 

de males. O escravo além de corromper o branco, transmitia-lhes as suas doenças, 

prosmicuindo o ambiente interno das casas, retirando a intimidade das famílias. Sobre o 

aspecto do papel do escravo como responsável pela escassez do sentimento de intimidade 

das famílias em seus lares, voltaremos a tratar no terceiro capítulo.

Conforme a tabela 1, a maioria das doenças infecciosas que assolavam a 

cidade de Goiás, na segunda metade do século XIX, estavam relacionadas com as 

condições ambientais, sendo por isso classificadas pela medicina social daquele período 

como doenças miasmáticas, isto é, doenças que seriam adquiridas pela permanência em 

lugares impuros. A conclusão óbvia que podemos tirar desses dados é que as condições 

sanitárias e os hábitos de higiene (ou a falta deles) eram responsáveis pela proliferação dos 

diversos agentes etiológicos que causavam inúmeras doenças infecciosas que assolavam a 

população da Capital da província de Goiás.  

                                                          
24José Bonifácio, Representação à Assembléia Constituinte, citado por Gilberto Freyre, Casa Grande & Senzala, 28ª ed, 

Rio de Janeiro, Record, 1992, p. 350-351.
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Segundo o relatório de saúde de 1875, ao qual já nos referimos 

anteriormente, o  beribéri  e a caquexia atingiam principalmente a classe pobre. No 

levantamento do número de casos fatais de doenças nutricionais, no período de 1864-1900, 

somaram trinta e quatro dentre um total de seiscentas e cinquenta e duas mortes, ou seja, 

5,2% dos óbitos ocorridos.25  Ambas as doenças ocorrem devido à deficiência nutricional, 

sendo o beribéri decorrente da falta de tiamina ou vitamina B1 no organismo causando uma 

intensa fraqueza, cujos sintomas são a rigidez das pernas, paralisia e dor. O tecido muscular

vai-se atrofiando e o indivíduo fica anêmico. Nos casos avançados o beribéri ataca o 

sistema nervoso e pode também afetar pessoas que tomam álcool em excesso durante 

muito tempo, uma vez que a bebida toma o lugar de alimentos importantes. Já a caquexia 

caracteriza-se por um estado de desnutrição profunda e magreza doentia devido à 

insuficiência da dieta alimentar.

A alimentação dos habitantes de Vila Boa foi descrita por Saint-Hilaire 

como a “de todos os brasileiros do interior,  constituindo a sua base a farinha de mandioca 

ou de milho” (Saint-Hilaire, 1975, p. 52), enquanto Pohl  relatou a seguinte dieta: feijão, 

toucinho, legumes, carne seca, raramente fresca, galinha, arroz, açúcar de cana; açúcar nas 

frutas em conserva, mandioca e milho (Pohl, 1976, p. 145). Entretanto, Gilberto Freyre 

observou que o regime de economia privada das casas-grandes fez do abastecimento de 

víveres e de alimentação das famílias ricas, um problema de solução doméstica ou 

particular, enquanto tornava-se  desprezível o problema da alimentação da gente mais 

pobre das cidades, isto é, os brancos, os pardos, os pretos livres, os moradores dos cortiços, 

a gente dos mucambos que tiveram de ir se contentando com o bacalhau, a carne-seca, a 

farinha e as batatas menos deterioradas que compravam nas vendas e quitandas (1977, p. 

165-166), com os preços variando ao sabor dos interesses exclusivos da monocultura 

latifundiária  como das explorações de açambarcadores de contratos de carne e de peixe 

(ibidem, p. 173).  Aliás, conforme Caio Prado Jr., desde os primeiros tempos da Colônia a 

população livre e pobre das vilas e arraiais sofria com a precariedade do abastecimento e 

alta de preços dos gêneros alimentícios (s/d, p. 41-46).  

Embora Gilberto Freyre tenha analisado a região da plantation açucareira 

nordestina, o problema do abastecimento das regiões mineradoras também promovia 

                                                          
25FCCC, Documentos Avulsos, Atestados de óbitos do Hospital S. Pedro de Alcântara.
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períodos de escassez e carestia dos alimentos, cujas maiores vítimas encontravam-se na 

população livre e pobre das vilas e arraiais mineradores. Laura  de Mello e Souza e Gilka 

Vasconcelos Ferreira de Salles corroboram aquela visão. A primeira, analisando o 

abastecimento de alimentos em Minas Gerais na passagem do século XVII ao XVIII, 

verificou um período de fome em 1697-1698 e 1700-1701, decorrente da  única 

preocupação em extrair o ouro. Para resolver esse problema, o abastecimento daquela 

capitania foi suprido pela Bahia, contudo a concentração de riquezas e a estratificação 

social fizeram com que a fome voltasse a atuar em seu cículo costumeiro: o da pobreza 

(1990, p. 25-26). 

Na Capitania de Goiás, durante o século XVIII , segundo Gilka V. F. de 

Salles, a crise alimentar, decorrente do aumento populacional constante e a irregularidade 

nos abastecimentos, impeliu à formação de lavouras que, com o tempo, passaram a 

coexistir com as atividades mineradoras (1992, p. 63). Após o declínio da mineração, a  

economia goiana voltaria-se para a agropecuária extensiva, mas a herança da mineração e a 

economia de abatança, definida por Paulo Bertran como uma economia de subsistência na 

qual apenas  alguns produtos excedentes são vendidos no mercado (1978, p. 66-67), 

contribuíram para a continuidade dos altos preços dos gêneros alimentícios.

O problema da carestia dos gêneros alimentícios na Cidade de Goiás, a 

partir da segunda metade do século XIX,  foi analisado pelo subdelegado João Rodrigues 

Jardim ao chefe de Polícia da província Olegário Herculano d’Aquino e Castro em ofício 

datado em 10 de janeiro de 1858, no qual divide as causas da carestia dos alimentos em 

duas categorias: de um lado as  gerais  e duradouras  e, do outro lado, as especiais que 

podem ser mais ou menos duradouras ou passageiras:

Entre as primeiras é, sem dúvida, a diminuição que tem 
havido na producção dos generos, em consequencia da falta 
muito sensivel de braços escravos, pois que é bem sabido 
que, depois da completa cessação de importação de 
Africanos; de outras provincias concorrerão á esta pessoas, 
umas para supprirem de numero necessario de escravos seus 
estabelecimentos de agricultura, e outras demandando-os por 
especulação, e obtiverão exportar um grande numero d’elles 
em relação aos que havião; [...]26

                                                          
26AHEG, Caixa 117 Documentos Avulsos, Ofício ao Chefe de Polícia da Província de 10/01/1858.
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A abolição do tráfico negreiro em 1850 com a Lei Eusébio de Queirós 

tornou difícil a reposição da mão-de-obra escrava, sobretudo na região da economia 

cafeeira. Tornou-se consensual entre os historiadores a afirmação de que para contornar 

esse problema foi estabelecido o tráfico interprovincial de escravos com as províncias 

setentrionais para as regiões mais prósperas do sul27. Conforme observamos no documento 

acima, tal expediente acabava tornando-se um problema para os lavradores das províncias 

exportadoras de escravos. O referido documento ainda prossegue a relatar entre as causas 

gerais ou duradouras: 

[...] e pela quasi impossibilidade de obter-se braços livres 
para substituirem àquelles, ja por que é difficil encontrar-se 
camaradas que se sujeitem ao pesado trabalho da lavoura, 
como por que os que se encontra exigem taes salarios, que 
tornão maiores do que os lucros os gastos para a produção. 
Outra é ainda o exorbitante preço do ferro e do aço, e a 
absoluta falta de officiaes que possão satisfatoriamente 
ministrar as ferramentas indispensaveis para a lavoura, como 
das que podião concorrer com meios industriosos se podesse 
obter com mais facilide  a producção; e não posso omittir, 
tambem como cauza, a ignorancia dos nossos lavradores, que, 
rotineiro, não podem buscar recursos, que possão tornar 
menos sensiveis os meios de que até agora dispunhão (fallo 
do numero de braços) [...].28    

Quanto à recusa do trabalhador livre em submeter-se às demandas dos 

fazendeiros trataremos mais adiante, sobre os diversos discursos que se formaram sobre 

esta camada da população. Por ora, apenas relataremos como essa recusa ao trabalho foi 

responsabilizada como uma das causas da carestia dos alimentos.

Entre as causas especiais, mais ou menos duradouras ou passageiras, de que 

trata o ofício  ao chefe de polícia da província de 10 de janeiro de 1858, estavam a própria 

dinâmica do mercado, baseada na lei da oferta e da procura; a falta de trabalhadores e 

dificuldades de transporte decorrentes da falta de estradas “que se prestem aos transportes 

por meio de caros, que são os mais commodos e vantajosos”. Especificamente sobre a 

dinâmica do mercado, acontecia que os lavradores, aconselhando-se uns aos outros, 

buscavam plantar o produto que obteve maior lucratividade no mercado, devido à sua 

escassez no ano anterior. Contudo, tal procedimento causava a abundância do produto que 

                                                          
27Cf. Caio Prado Jr. História Econômica do Brasil. São Paulo: Círculo do Livro, s/d, p. 189. 

28AHEG, Caixa 112 Documentos Avulsos,  Ofício ao Chefe de Polícia, 10/01/1858.
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todos plantaram, baixando os seus preços, enquanto que os demais produtos, esquecidos 

que foram pelos produtores, tinham os seus preços elevados. Deste modo, observamos 

como a carestia dos gêneros alimentícios afetando principalmente a gente livre e pobre da 

cidade contribuía para  o aparecimento de enfermidades ligadas à deficiência nutricional.

Contra a carestia dos gêneros alimentícios apareceu no Correio Oficial nº 92 

de 11 de dezembro de 1875 uma reclamação em forma de trova, a qual culpava os 

atravessadores do mercado público pelo preço abusivo dos produtos:

Ao Mercado

De ambiciosos taverneiros,
Se  enche o nosso mercado,
Qual de urubús em cardume,
Tudo deixão devorado.

Enchotar essas arpias,
Deve quem pode mandar;
Se não quizer vêr o povo,
Com fome andar a bradar.

Que o roceiro venda o genero,
A quem o quizer comprar;
De uma arroba para baixo,
Até elle se acabar.

Quem tem venda, vá buscar
A S. Paulo, o que quizer;
Para em sua caza vender,
Pelo preço que puder.

           Um pobre christão.29

A trova acima culpava os taverneiros pela alta de preços e não as condições 

de produção dos alimentos, nem as condições de transporte que encareciam o frete sobre as 

mercadorias. A falta de estradas e as péssimas condições daquelas que haviam sempre 

foram motivos de queixa por parte dos viajantes, autoridades até o início do século XX 

quando foram construídas as primeiras ferrovias no Estado de Goiás e novas estradas por 

onde passavam tropeiros, carros-de-boi e  caminhões interligando o Sudoeste e Sudeste 

goiano a Minas Gerais e são Paulo. Além disso, na segunda estrofe o “pobre cristão” 

solicitava a intervenção do Estado “quem pode mandar” contra os preços abusivos. Ora, 

                                                          
29Correio Official nº 92 de 11/12/1875.
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isso contrariava os princípios liberais defendidos pela Constituição de 1824. No discurso 

das autoridades, somente o crescimento da produção e o consequente aumento da oferta 

dos alimentos haveria a baixa de preços.

Os  taverneiros, sentindo-se ofendidos trataram logo de responder às queixas 

e acusações do pobre cristão, no mesmo jornal através do exemplar nº 94 de 18 de 

dezembro de 1875:

Ao Pobre Christão

Protestante embusteiro,
Apparece no mercado,
Qual gavião disfarçado,
A tudo deixa unhado.

O roceiro deve vender,
A quem tiver o dinheiro
De uma libra para cima
Findo o prazo ao taverneiro.

Não tem venda, previna-se
A taverna não confia
Do poeta preguiçoso,
O pão nosso de cada dia.

         Os urubús.30

  Os taverneiros, evidentemente defendiam o princípio liberal de não 

intervenção no mercado. Podemos perceber essa defesa nos seguintes versos: “o roceiro 

deve vender a quem tiver o dinheiro”. Por outro lado, eles colocavam a culpa da 

incapacidade de o “o pobre cristão” sustentar-se com o “pão nosso dia cada dia” à sua 

indolência. A desqualificação de seu opositor prossegue ao chamar o “pobre cristão” de 

“protestante embusteiro”. O governo brasileiro considerava o catolicismo a religião oficial 

do Estado e, sendo o Brasil um país de tradição católica, chamar de protestante a alguém 

que se considerava cristão equivaleria ofender e desqualificar essa pessoa. A respeito dos 

discursos sobre a indolência dos trabalhadores, voltaremos a tratar oportunamente.

      Se as práticas normativas da medicina social praticada na Cidade de Goiás, 

na segunda metade do século XIX, exerciam um poder disciplinador  sobre o indivíduo e  a 

população com o objetivo de gerir o corpo social, por outro lado, essa relação de poder 

encontrava  uma resistência difusa  à medicalização, a qual podemos notar se retornarmos a 

nossa atenção aos relatórios médicos dos anos de 1875 e 1885. Naqueles relatórios  

                                                          
30Correio Official nº 94 de 18/12/1875.
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observamos que os velhos hábitos de jogar e/ou amontoar lixo nos quintais ainda 

persistiam, apesar das estratégias de higienização dos espaços público e privado:

[...] finalmente o maior asseio, maximo em todos os bairros, 
bêccos e fundos de quintaes, amontoados de lixos; entulhar-
se todos os charcos d’esta Cidade com a terra das obras da 
Matriz. D’estarte a saude publica melhorará 
consideravelmente, e teremos abundancia, com que bem 
dizemos ainda mais a sabia administração de V. Exª [...]31

Contudo, ao confrontarmos os discursos dos relatórios médicos com o 

discurso das autoridades administrativas e policiais, que estudaremos a seguir, observamos 

que o controle exercido sobre o corpo e os atos dos trabalhadores não se fazia apenas pela 

repressão, mas pelo aproveitamento e aperfeiçoamento de suas pontencialidades como 

força de trabalho, diminuindo sua capacidade de resistência. Percebemos que o saber 

médico, materializado em práticas discursivas, tornou-se um “dispositivo”32 político que se 

articulava com a estrutura econômica e,  portanto, não sendo neutro, exercia um

determinado poder.

Outro exemplo da resistência contra as práticas sanitaristas praticadas na 

antiga capital de Goiás ocorreu no governo de Augusto Ferreira França (1865-67) que, a 

fim de higienizar a cidade, mandou plantar árvores em todas as praças e ruas de Vila Boa, 

mas encontrou forte resistência dos dendrófobos ou dendoclastas, isto é, inimigos das 

árvores que destruíram o  seu plantio várias vezes (Americano do Brasil, 1982, p. 128). O 

plantio de árvores representava tanto uma estratégia de higienização, por acreditar-se que 

as árvores purificariam o ar, eliminando os seus miasmas, quanto um esforço de embelezar 

a cidade. Maria Sylvia de Carvalho Franco, utilizando-se do relato de alguns viajantes do 

século XIX, demonstrou como a população via no plantio de árvores uma atividade ligada 

ao prazer e ao cultvio refinado do ócio:

“Talvez se comece a conhecer seus moradores ao se prestar 
atenção a um dos aspectos de sua construção, isto é, essas 
casa foram, em regra, destituídas de jardins grandes. John 
Codman nota a completa “ausência de piazzas e árvores. 

                                                          
31Ibidem.

32O termo dispositivo sugere um conjunto heterogêneo de elementos discursivos ou não, cujas relações levam a mudanças 
de posição e de funções que também podem ser muito diferentes e, que tem como função principal responder a uma 
urgência, isto é, uma função estratégica dominante. Cf. Michel Foucault, Microfísica do Poder,Trad. Roberto 
Machado, 11ª ed., Rio de Janeiro, Graal, 1993, p. 244. 
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Estranhamente, elas sempre faltam às casas brasileiras. Essa 
carência de sombra dá a todas as casas brasileiras um exterior 
desagradável. Isto deve ser ocasionado por um amor etíope 
pelo sol” [...] “A aparência de uma fazenda-fábrica raramente 
é alegre” [...]  (1983, p. 180)  

A análise de Maria Sylvia C. Franco constatou que a ausência de árvores nas 

casas dando-lhes um aspecto de austeridade e despojamento associava-se à idéia de que o 

tempo e o trabalho não deveriam ser desviados para a superfluidades que o plantio de 

árvores representava (ibidem, p. 181). Além disso, no terceiro capítulo, veremos como a 

austeridade do interior das casas, desde os tempos coloniais até a primeira metade do 

século XIX, era consequência da escassez do sentimento de intimidade que os moradores 

experimentavam no interior das casas.

A pouca importância dada ao plantio de árvores  pela administração pública 

poderia, aos olhos de  parte da população, representar um deperdício do erário público em 

causas supérfluas. Deste modo, a fim de prevenir-se contra a ação dos “dendrófobos” a 

Câmara incluiu nas posturas policiais elaboradas sob o acto nº 2893 de 23 de junho de 

1881, o seguinte artigo:

Art. 26 Todo aquelle que arrancar, cortar ou por qualquer 
sorte damnificar as arvores que foram plantadas para 
aformoseamento das ruas e praças será multado em 20$000 
por cada arvore que daminificar, e todo aquelle que amarrar  
animal nas mesmas arvores erá multado em 5$000.33  

As práticas sanitaristas da medicina social, cujo saberes constituíam-se fora 

do aparelho do Estado, mas implicavam na sujeição dos corpos e na reordenação dos 

espaços,  à medida que evidenciavam um lucro econômico e uma utilidade política, foram 

colonizadas e sustentadas por mecanismos globais do Estado. O artigo 26 das posturas 

policiais de 1881 mostra como uma estratégia disciplinar, que tem como via de regra a “lei 

natural”, isto é, a normatização,  poderia  justapor-se ao discurso  jurídico da soberania e da 

lei, ou melhor, a lei passava a ser utilizada como uma  tática destinada a atingir uma 

finalidade específica. A este respeito, Michel Foucault descreve como a partir do século 

XVIII, o Estado vai se governamentalizando, utilizando a soberania e as disciplinas como 

                                                          
33Correio Official nº 49 de 07/07/1881.
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mecanismos para gerir o corpo social. (1993, p. 290-292). As estratégias sanitaristas na 

Cidade de Goiás, durante o II Império, tanto as que se situaram num nível discursivo 

quanto as que foram efetivadas pelo governo, visavam não só disciplinar os indivíduos a 

fim de desenvolver suas potencialidades e diminuir sua capacidade de resistência, mas 

também tinham como alvo a população em geral. Percebemos no ofício do presidente 

Augusto Ferreira França de 09 de fevereiro de 1866 ao médico Antônio de Jesus e Souza, 

bem como nos relatórios de saúde de 1875 e 1885, um esforço de construir estatísticas 

sobre as regularidades da população: número de mortos, de doentes, as epidemias, a 

mortalidade endêmica sem, contudo, lograr êxito, uma vez que para vários casos de 

doenças não se levantou o número deles, mas utilizou-se os artigos indefinidos alguns e 

algumas:

Na deficiência de informações e dados para organizar um 
relatorio completo do estado sanitario da Província no 
periodo decorrido da data do ultimo relatorio até hoje [...]
Aparecerão já com as primeiras friagens, e continuarão 
alguns casos de bronchites e coryzas, felizmente passageiras 
e benignas, como sempre, salvo quando se complicão com 
embaraço e irritações gastrointestinaes com alguãs
predisposições tuberculosas, e que nellas degenerão-se; esses 
casos do anno corrido até o presente forão menos numerosos 
do que nos penultimos, e assim quanto as pleuropneumonias; 
(grifo nosso).34

Essas variáveis que incidem sobre a população e produzem efeitos 

econômicos específicos e, através da constituição de uma economia política, forma-se toda 

uma teia de observações sobre as condições e os modos de vida e, por conseguinte, a 

formação de estratégias que têm por objetivo gerir minuciosamente a vida do corpo social.

Assim, a população torna-se o principal objetivo do governo, como “sujeito 

de necessidades, de aspirações, mas também como objeto nas mãos do governo; como 

consciente, frente ao governo, daquilo que ela quer e inconsciente em relação àquilo que se 

quer que ela faça” (Foucault, 1993, p.288-289). Nesse caso  não se trata de impor uma lei 

aos homens, mas de dispor as coisas, isto é, utilizar mais táticas, ou utilizar ao máximo as 

leis como táticas. Trata-se de um triângulo: soberania-disciplina-gestão governamental, que 

tem na população seu alvo principal e nos dispositivos de segurança seus mecanismos 

                                                          
34Ibidem.
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essenciais (ibidem, p. 284-291). Isso significa admitir que o Estado não possuía apenas um 

determinado número de funções, como, por exemplo, o desenvolvimento das forças 

produtivas, a reprodução das relações de produção, concepção do Estado que o torna 

absolutamente essencial como alvo de ataque e como posição privilegiada a ser ocupada. 

(ibidem, p. 292). O Estado possuía, além destas funções, uma pluralidade de fins 

específicos, como, por exemplo, fazer com que se produza a maior riqueza possível, que se 

forneça às pessoas meios de susbistência suficientes e, mesmo na maior quantidade 

possível, que a população possa se multiplicar, etc.

As estratégias higienistas, portanto,  quando apropriadas pelo Estado a fim 

de atingir finalidades específicas que têm como alvo a população em geral, procuram 

melhorar as condições de vida através do controle dos surtos epidêmicos, da baixa da taxa 

de morbidade e o aumento da duração média de vida. Contudo, essas práticas, objetivando 

disciplinar o indivíduo, tornando-o uma força produtiva e eliminando ou pelo menos 

diminuindo sua capacidade de resistência, encontravam na persistência de velhos hábitos e 

costumes, como o de atirar lixo e dejetos nos fundos de quintais e córregos, um  obstáculo 

aos seus objetivos normalizadores. 

Sobre as resistências às estratégias higienistas efetivadas pelo Estado, poder-

se-ia dizer que elas persistiam devido ao fato de que muitas delas ficaram restritas aos 

discursos e não se efetivaram. Conforme os relatórios médicos, faltavam recursos para 

promovê-las. Além disso, os relatórios dos Presidentes de Província  sempre reclamavam 

dos poucos recursos  que a administração provincial dispunha  para cumprir os orçamentos 

aprovados pela Assembléia Legislativa. Deste modo, o Estado não criava condições para 

que a população tivesse acesso à educação e aos  benefícios que os saberes médicos 

poderiam lhes proporcionar, ou talvez em virtude de a maioria da população ser 

predominantemente rural, não compreendia a importância da educação35. Sem dúvida, 

todas essas condições contribuíram para que os velhos hábitos persistissem, mas a adoção 

de novos hábitos constituiu no abandono dos antigos hábitos, na negação de determinados 

valores e hábitos sob os quais os indivíduos viveram e constituíram suas individualidades. 

Não obstante, a ação das resistências à disciplinarização, as práticas normativas agindo 

ininterruptamente, reprimindo e desqualificando os comportamentos indesejados, 

                                                          
35Sobre a educação na Cidade de Goiás, no período imperial, faremos uma breve exposição no quarto capítulo.
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prometendo recompensas que poderiam ser alcançadas mediante a dócil sujeição dos 

indivíduos a elas, acabariam se impondo ao corpo social.

Quando iniciou seus estudos sobre o poder, Michel Foucault  utilizou como 

precaução metodológica não tomar o poder no seu centro, isto é, no Estado, mas sim nas 

suas extremidades, nas práticas disciplinares, por exemplo, realizando uma análise de  

baixo para cima, tentando enxergar  o poder como relações e abandonando a idéia do poder 

como algo a ser possuído ou não. O poder passa então a ser visto como criador de saberes e 

de individualidades, agindo no comportamento dos indivíduos e deixa de ser visto somente 

como repressão, como algo que sempre diz não. Entretanto, Foucault não descarta a 

repressão exercida sobre os indivíduos sob a forma de coerção nem a dominação de uma 

classe sobre as outras. As relações assimétricas de poder não só reprimem, mas produzem 

prazer, saber, etc., e não atuam somente a partir de um centro, ou de uma classe que detém 

o poder em detrimento de outras, mas sob formas múltiplas de dominação que podem se 

exercer na sociedade.

Em nossa análise, vimos até agora estudando como os discursos e práticas 

higienistas incidiam sobre o espaço urbano e  tornaram-se um dispositivo para a razão 

governamental do Estado  no controle da população da Cidade de Goiás durante o Império. 

Porém o esquadrinhamento do espaço urbano não se fazia apenas pela justaposição da  

vigilância sanitária, dos conhecimentos da engenharia e da medicina, mas também pela 

utilização da lei, isto é, do discurso jurídico como estratégia de controle do corpo social e 

como coerção disciplinadora a fim de manter a ordem. Para isso  não bastava punir, era 

preciso previnir. Deste modo, as autoridades administrativas e policiais elaboraram um 

discurso sobre as camadas pobres, desqualificando-as e procurando induzí-las ao trabalho.
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CAPÍTULO II

DO ÓCIO AO OFÍCIO

(O discurso jurídico da Lei e a normalização do trabalho e do lazer no espaço público

da Cidade de Goiás durante o Império)

Ao mesmo tempo em que as posturas policiais das Câmaras Municipais 

procuravam ordenar o espaço público urbano através dos discursos normativos da higiene e 

da salubridade, procuravam também esvaziar aquele espaço, retirando dele a aglomeração 

dos elementos considerados perigosos pelas elites porque se recusavam a trabalhar: 

camaradas, agregados, vadios, mendigos, prostitutas, imigrantes de outras províncias, etc.
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A sociedade escravista brasileira, além das camadas básicas dos escravos e 

dos senhores, deu origem a um enorme contingente  de homens livres e expropriados que 

não conheceram os rigores do trabalho forçado e não se proletarizaram. A agricultura 

mercantil e escravista colocou-os à margem dos processos essenciais à sociedade. “A 

agricultura mercantil baseada na escravidão simultaneamente abria espaço para sua 

existência e os deixava sem razão de ser” (Franco, 1983, p. 14). Sobre essa camada 

intermediária, Laura de Mello e Souza , citando Caio Prado Jr., observou que “essa camada 

não possui estrutura social configurada, caracterizando-se pela fluidez, pela instabilidade, 

pelo trabalho esporádico, incerto e aleatório” (Mello e Souza, 1990, p. 63), assumindo, aos 

poucos, o caráter de desclassificação.36   

Durante o escravismo, os trabalhadores livres e pobres empregados na 

agricultura de subsistência eram designados como agregados, camaradas e sitiantes. Os 

agregados ou moradores eram, segundo Saint-Hilaire, “os homens que se estabelecem em 

terras alheias” (1975, p. 64). Seus traços característicos eram: em troca da concessão de um 

pequeno lote de terra prestavam serviços não-econômicos e, na maioria das vezes, pagavam

ao proprietário uma renda da terra diminuta. Além disso, como pequenos cultivadores não-

escravistas,  que viviam de “favores” dentro ou  na periferia dos latifúndios, os agregados 

se sustentavam de paupérrima economia natural, que mal permitia a formação de 

ocasionais excedentes comercializáveis que, conforme já vimos, dificultava o abstecimento 

de gêneros alimentícios. A intensa mobilidade espacial constituiu outra característica 

repetidamente assinalada na condição dos agregados: entre proprietários e agregados não se 

formalizava um contrato escrito e legalizado, mas apenas um acordo verbal que poderia ser 

rompido a qualquer momento de acordo com o arbítrio do  proprietário. A fixação ou a 

expulsão dos agregados estavam submetidas aos interesses dos proprietários. Jacob 

Gorender salientou este aspecto ao afirmar que “uma vez que precisasse dos terrenos 

cedidos a fim de expandir a produção de cana ou café, o plantador não vacilava em violar 

os compromissos morais assumidos e expulsava o agregado e sua família”(1980, p. 295).

Os camaradas eram trabalhadores que recebiam um salário e se mantinham

submissos aos donos de terra que os contratavam. O contrato também era verbal. Os 

                                                          
36 Adotamos o conceito de “desclassificação social” utilizado por Laura de Mello e Souza, Desclassificados do ouro: a 

pobreza mineira no século XVIII, Rio de Janeiro, Graal, 3ª ed., 1990, p. 14: “não é qualquer  não-inserção que conta -
a feiticeira, a do louco, a do oniromancista, todas elas circunstanciais e esporádicas -, mas a não-inserção motivada 
por dados estruturais: a pobreza, torna-se, assim, o primeiro - mas não o único - dentre os agentes desclassificatórios”. 
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sitiantes, por sua vez, constituíam pequenos agricultores, proprietários das terras 

localizadas às margens dos latifúndios. Saint-Hilaire os descreveu como verdadeiros 

camponeses: “... não possuem escravos e são eles próprios que plantam e colhem, vivendo, 

geralmente, em grande penúria.” (Saint-Hilaire, 1972, p. 249) Suas relações com os 

fazendeiros também possuíam o caráter de dominação pessoal e, ao mesmo tempo, de 

associações morais como o compadrio. Os laços entre padrinho e afilhado estabeleciam 

uma relação de poder e sujeição entre indivíduos que não se vêem como essencialmente 

diferentes, mas como potencialmente iguais. Maria Sylvia de Carvalho Franco salientou 

essas relações que se baseavam “no reconhecimento recíproco daquele que une como 

portadores dos mesmos atributos de humanidade, (e que) só poderia ser transposto para o 

esquema de dominação e assim integrado à ordem estabelecida se a hierarquização social, 

por sua vez não implicasse em distinções precisas quanto à concepção honorífica e ao 

destino dos homens livres” (1983, p. 80). Mas não era apenas no plano do comportamento 

expresso que a admissão de humanidade  era observada; ela projetava-se ao nível da 

consciência do fazendeiro (Ibidem, p. 85). Em outras palavras, o fazendeiro reconhecia no 

agregado e  no sitiante a sua humanidade e, por isso, em sua consciência, respeitava os 

laços morais que os uniam, embora quando os interesses econômicos prevaleciam, não 

hesitava em romper esses laços. Porém, não estamos distantes da concepção de Caio Prado 

Jr. que afirmou “trabalhadores escravos ou pseudolivres; proprietários de pequenas glebas 

mais ou menos dependentes; ou simples rendeiros, todos em linhas gerais se equivalem.

Vivam do seu salário, diretamente de suas produções ou do sustento que lhes concede o 

senhor, suas condições materiais de vida, sua classificação social é praticamente a mesma” 

(1975, p. 27) (grifo nosso).   

Os homens pobres eram equiparados pela Lei aos seus superiores e, como 

qualquer deles, eram “testemunha jurada aos Santos Evangelhos” capaz de discernimento e 

digno de crédito, essencialmente diverso do escravo, apenas informante não juramentado. 

O discurso da lei, bem como as associações contratuais e morais que  uniam homens 

pobres e livres e senhores de terras, reconhecia a igualdade jurídica entre eles. Contudo, era 

na esfera do trabalho que escravos e homens livres, realizando muitas vezes as mesmas 

tarefas, se equivaliam. As marcas de diferenciação no ajustamento de livres e escravos 

atenuavam-se através do trabalho comum nas lavouras e oficinas, cuja organização e 

dinâmica dos grupos de trabalho eram semelhantes (Franco, p. 95 e 199). Nas cidades, os 
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ofícios manuais eram exercidos tanto por homens pobres quanto por escravos. Sendo que 

os primeiros compunham um número menor que os segundos.37

Paradoxalmente, as autoridades administrativas, policiais e judiciárias 

reconheciam a igualdade jurídica e a mesma essência humana entre os pobres livres e a 

elite, ao mesmo tempo que os desclassificavam como vadios e vagabundos. Essa 

desclassificação repousava no fato de muitos homens e mulheres livres e pobres  não se 

inseriam nos padrões de trabalho ditados pela obtenção de lucro imediato. A 

estigmatização do trabalho manual, considerado tarefa de escravos e, portanto, um meio de 

subsistência aviltante, e as condições materiais de existência que também os nivelam aos 

escravos, fazia com que muitos recusassem a se submeter a algum senhor,  e executar 

algum ofício manual, mesmo que de forma autônoma.  Os ofícios manuais, devemos 

salientar, eram estigmatizados pela própria elite. Na época colonial, lembramos mais uma 

vez, até os médicos eram desprestigiados por sua profissão. Havia também aqueles que 

trabalhavam esporadicamente apenas para conseguir seu sustento e ficavam perambulando 

pelas matas, fazendas e cidades. Por tudo isso, a elite via nessa camada da população uma 

enorme quantidade de vadios.

Na Cidade de Goiás, era comum o trabalho nas obras públicas, tanto de 

homens livres quanto o de prisioneiros -calcetas ou galés- e de escravos. Em decorrência 

disso, o  aviltamento do trabalho fazia com que artesão livre  se envergonhasse de carregar 

na rua os próprios instrumentos da profissão e precisava contratar um escravo “ para que 

lhe carregasse o martelo,  a talhadeira e uma outra ferramenta pequena” (Lucock, 1951, p. 

53). Por outro lado, numa sociedade onde o setor dominante se propunha enriquecer 

produzindo, o trabalho não poderia ser descartado, o menosprezo pelo trabalho manual 

limitou-se aos estereótipos de status, sem atingir o sistema ocupacional. “Correlatamente, 

não se determinou um conceito geral depreciativo do trabalho. Dessa maneira, atenuaram-

se os efeitos da escravidão, embora sua presença introduzisse inevitavelmente a noção de 

degradação do trabalho” (Franco, 1983, p. 201-203).    

Durante o início da mineração, na Capitania de Goiás, quase não houve a 

preocupação com a lavoura devido ao desejo de enriquecimento rápido.  Conforme já 

afirmamos anteriormente, a crise alimentar,  resultante do aumento populacional constante 

                                                          
37Cf. Jacob Gorender, O Escravismo Colonial, São Paulo, Ática, 1980, p. 453-455.
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e da irregularidade nos abastecimentos, impeliu à formação de lavouras que, com o correr 

do tempo, passaram a coexistir com as atividades mineradoras. A pecuária, por sua vez, 

desenvolveu-se principalmente nos Julgados do Norte em locais afastados dos núcleos 

mineradores devido à proibição imposta pelo governo ao pastoreio no âmbito das minas. 

Além disso, o gado não representava o interesse básico dos mineiros (Salles, 1992, p. 68).  

A decadência da atividade mineradora, a partir da segunda metade do século 

XVIII, fez desaparecer muitos arraiais e provocou muitas alforrias de escravos à medida 

que o ouro deixava de ser uma atividade lucrativa. Luís Palacin descreve a nova 

configuração que adquire a Capitania com a decadência da mineração como “a ruralização 

da vida: de uma população radicada nos centros urbanos - por pequenas que estas 

povoações fossem - passa-se a uma dispersão atomizada  da população pelos campos” 

(1972, p. 197-198).  Esse processo de ruralização que levou viajantes, cronistas e  alguns 

historiadores a elaborar o discurso da decadência que assolou Goiás durante um século e 

meio. A atual historiografia goiana tem, a partir dos trabalhos de Paulo Bertan e Nasr 

Fayad Chaul, criticado essa visão. Houve decadência sim, mas apenas das atividades 

mineradoras.  Os antigos mineradores foram, aos poucos, ingressando nas atividades 

agropecuárias extensivas, caracterizadas por Paulo Bertran como uma economia de 

abastância, “vez que seu mercado só raras vezes ultrapassa as barreiras extra-regionais pelo 

proibitivo da relação preço/custo do transporte” (Bertran, 1978, p. 66-67).

Com a queda da mineração, o conceito de decadência estendeu-se às 

transformações geográficas, econômicas e culturais que se seguiram, resultando no 

discurso da decadência e da vitimização elaborado pelos viajantes, cronistas e autoridades 

administrativas e, contemporaneamente, por parte de alguns historiadores goianos “com 

base no isolamento da Província, através da visão euopeizante dos que vieram a Goiás e do 

que pensavam ali ter existido (o fausto e a riqueza) na sociedade mineradora” (Chaul, 

1995, p. 61).

À visão de decadência, os viajantes europeus que passaram por Goiás, 

durante o século XIX, elaboraram um discurso sobre a ociosidade do povo, “refletido na 

preguiça da gente do sertão de Goiás e na carência de capital e mão-de-obra, elementos 

capazes de elevar a produção agrícola e comercial da região. Era de difícil compreensão, 

uma terra de tamanho potencial ser envolvida, em todos os seus aspectos, pelo ócio e o 
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marasmo de seu povo” (ibidem, p. 33). Pohl, dentre outros viajantes, assim descreveu a 

ociosidade do povo goiano: 

[...] estes homens, apesar de necessitados, trabalham somente 
a seu bel-prazer. Enquanto têm uns inténs no bolso, não 
mexem as mãos. Conheci alguns desses elementos que 
tiravam a roupa suja e ficavam debaixo de uma árvores até 
que a negra a lavasse e secasse ao sol; então tornavam a vestí-
la e enregavam-se à ociosidade, sem se animarem para 
melhorar a sua sorte.38

O atraso e a decadência também eram explicados pela falta de estradas, pela 

incapacidade do povo em se superar, mas a indolência foi apontada inúmeras vezes como 

causa da decadência da Capitania. Analisando o discurso dos viajantes sobre a indolência 

dos goianos, Elianda F. Arantes Tiballi considerou que:

uma economia agrária pautada pela agricultura e pela 
pecuária extensivas, dispensa o trabalho diário... para o 
europeu, vindo de um mundo capitalista, era impossível 
perceber que o goiano do século XIX, antes de ser indolente, 
era um trabalhador condicionado pelo estágio em que se 
encontrava, o modo pelo qual produzia os bens necessários 
para a sua sobrevivência.39

Os viajantes europeus, no seu discurso sobre a indolência, não lograram 

compreender o aviltamento que o trabalho manual significava para os homens livres numa 

ordem escravocrata. Tal fato foi, amiúde, estranho a esses cronistas, como na situação 

relatada por Mawe em que este se viu embaraçado ao elogiar os doces que lhe haviam sido 

servidos, supondo fazer um cumprimento à dona da cassa: “presumi que os frutos tivesem 

sido conservados sob sua direção imediata; mas ela assegurou-me que não, e fez notar que 

suas negras faziam toda espécie de trabalho. Percebi, ou imaginei, que ela ficou ofendida 

com minha observação”.40A este respeito, Pohl também observou na Cidade de Goiás que 

“o ócio é a máxima felicidade dessa gente. O próprio soldado raso, tendo de levar uma 

                                                          
38Johann Emanuel Pohl, Viagem no interior do Brasil, Belo Horizonte, Ed. Itatiaia, São Paulo, Ed. da USP, 1976, p. 142. 

Cf. também Luiz D’Alincourt, Memória sobre a viagem do porto de Santos à Cidade de Cuiabá, Belo Horizonte: Ed. 
Itatiaia; São Paulo: Ed. da USP, 1975, p. 96 ; Oscar Leal, Viagem às Terras Goyanas (Brazil Central) [Reprodução 
em fac-símile], Goiânia, Ed. da UFG, 1980, p. 26;  e Nasr Fayad Chaul, “Caminhos de Goiás: da construção da 
‘decadência’ aos limites da modernidade”, São Paulo, FFLCH/USP, 1995 (Doutorado em História), p. 18-42. 

39Elianda Figueiredo Arantes Tiballi, “A expansão do povoamento em Goiás Século XIX”, Goiânia, ICHL/UFG, 1991. 
(Mestrado em História), p. 65. 

40John Mawe, Travels In the interior of Brazil, citado por Maria Sylvia de Carvalho Franco, Homens Livres na Ordem 
Escravocrata, 3ª ed., São Paulo, Kairós, 1983, p. 201.
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carta da Fazenda Real ao Palácio do Governo, a apenas duzentos passos de distância, não a 

leva ele próprio. Manda-a por um  negro escravo e a toma à soleira do edifício” (1976, p. 

141).    

Durante o século XIX, na Cidade de Goiás, as autoridades administrativas e 

policiais representando os interesses das elites dominantes, elaboraram um discurso 

desclassificatório dos trabalhadores livres chamando-os de vadios, ou seja, aqueles que se 

recusavam a trabalhar, não cumprindo o contrato de trabalho. Os argumentos usados pelas 

autoridades são semelhantes ao discurso sobre a falta de braços em toda a Província, o que 

era atribuído à preguiça e a indolência natural do trabalhador. “É interessante que, em 

diversas Províncias, a depreciação do trabalhador livre, pressupunha a legitimação da 

escravidão” (Moraes, 1995, p. 112). O Presidente da Província Cunha Mattos, em 1824, 

referiu-se assim aos  homens que se recusavam ao trabalho: 

Uma incalculável quantidade de vadios giram constantemente 
pelas fazendas, armados de violinha ou de espingarda, aquela 
para lhes dar meios de sustentação em ociosidade, e esta para 
lhe dar carne de veado ou de porco do mato para se 
sustentarem; os pobres lavradores são perseguidos por estes 
aventureiros [...] Esta praga, estes sanguessugas dos 
verdadeiros lavradores deve acabar: uma polícia rigorosa 
deve obrigá-los a trabalhos honestos e a viver pela cultura das 
terras: se assim acontecer não só haverá muitos mantimentos 
sobejos na Comarca de Goiás, caso que agora não se verifica, 
mas ainda se poderão fazer grandes exportações para a 
comarca do norte e para os lugares mais próximos das 
províncias contíguas que deles tem muita necessidade (1979, 
p. 77)41

Após o declínio da mineração, foi constante o déficit da mão-de-obra 

escrava na Província de Goiás, em virtude da organização da agricultura extensiva e da 

pecuária que exigem pouca mão-de-obra: “Goiás viu predominar uma economia de 

subsistência que teve por base a agropecuária. Entende-se aqui por economia de 

subsistência, não de pura subsistência, mas sim uma economia em que havia produção para 

o mercado, seja externo ou interno, mas não em grau suficiente para fazer frente às 

necessidades básicas da Província.”42  Além disso, conforme já vimos no Ofício ao Chefe 

                                                          
41Cf. Relatório do Presidente Jozé Rodrigues Jardim de 01/06/1835, citado em Memórias Goianas III, Goiânia, Ed. 

UCG, 1986, p. 28.  

42Eurípedes A. Funes, Goiás 1800-1850: Um Período de Transição da Mineração à Agropecuária, Goiânia, Ed. UFG, 
1986,  p. 62.



62

62

de Polícia da Província de 1858,  Goiás estava entre as províncias que exportavam escravos 

para as províncias do Centro-Sul de economia mais dinâmica, após o término do tráfico 

africano.

A tabela 2 nos mostra como a proporção do trabalho escravo foi 

diminuindo, na Cidade de Goiás, ao longo do século XIX:  

Tabela 2

Proporção da População Escrava na Cidade de Goiás 1804-1872

Ano                     População Livre Escravos População Total   % de Escravos

1804 (a) 4.992 4.432 9.424 47,0

1832 (b) 11.076 2.975 14.051 21,1

1848 (b) 13.478 2.096 15.524 13,5

1872 (c) 16.305 1.422 17.727 8,0

Fontes: (a)J. E. Pohl Viagem no interior do Brasil, p. 141.
             (b)ANRJ, Códice 808, volume 1, folha 96 e 117, citado por Cristina C. P. Moraes, 1995, p. 111.
             (c)Censo do Império do Brasil de 1872.  
   

De 1804 a 1848, o número de escravos diminuiu em 67% e, em relação à 

população total da cidade, caiu de 47% para 21,1%. No período de 1848 a 1872, a 

população escrava decaiu em 67,8%, e a porcentagem de escravos em relação à população 

total  caiu de 13,5% para 8,0%. Contudo, a mão-de-obra escrava nos centros urbanos não 

estava, evidentemente, empregada nas atividades da agropecuária, muitos possuíam o 

ofício de carpinteiros, calceteiros, impresores, alfaiates, sapateiros, barbeiros, cabelereiros, 

curtidores, ferradores, cozinheiras, lavadeiras, engomadeiras, amas-de-leite, prostitutas, etc 

(Gorender, 1980, p. 451-467). A explicação para a queda do seu número, conforme citamos 

acima, pode ser explicada pela ruralização ocorrida na transição da mineração para a 

agropecuária de subsistência; pelo término do tráfico negreiro que impediu a reposição de 

novos contigentes de escravos, aliás, no caso de Goiás, houve foi a exportação dos que 

haviam para os centros de economia mais dinâmica. Porém, outras causas poderiam 

explicar a queda no índice da mão-de-obra escrava: os escravos de ganho, que eram 

alugados por seus senhores nos mais diversos ofícios, tinham sem dúvida a possibilidade 

de juntar dinheiro e se resgatar da escravidão, ou ainda, o grau de interesse na procriação 

dos escravos e as alforrias (ibidem, p. 333-358).
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Frente a essa significativa queda na participação da mão-de-obra escrava no 

mercado de trabalho na cidade de Goiás, fazia-se necessário, portanto, usar de todas as 

estratégias para que o trabalhador livre assumisse o seu papel enquanto gerador de riquezas 

que seriam apropriadas pelas camadas dominantes. Estratégias que, embora tenham sua 

genealogia em função de outras formas de sujeição e exclusão, quando demonstram sua 

utilidade política e econômica, são colonizadas pelo Estado a fim de prevalecer os seus 

interesses. Porém, a resistência dos camaradas e agregados a uma disciplinarização do 

trabalho, pelo aviltamento que o trabalho manual representava, levou à formação de 

discursos, formulados pelos viajantes e autoridades administrativas sobre sua  indolência 

natural, desqualificando-os  como vadios. Nem todos os discursos sobre os agregados 

eram desclassificatórios, no relatório médico da Delegacia de Corpo de Saúde de 1875 o 

discurso sobre os pobres possuía um caráter assistencialista, considerando-os vítimas

Pelo abandono em que ficão miseravelmente em seus ranxos 
de palha pelos suburbios da Cidade, quando ja não podem 
esmolar e não poucos cazos os que morrem a mingoa em seus 
proprios sitios ou agregados, deixando isolada sua mizerrima 
familia alguns pobres lavradores, que apenas não podião 
trabalhar por passarem mal, como tenho alguãs vezes 
observado, e sido informado de outras.43

    Tais discursos médicos ainda sugeriam colocar os pobres, principalmente os 

inválidos, sob a proteção das autoridades:

limitar-me-hei a alguãs indicações reiterando as principais 
que em outras tenho feito em cumprimento as ordens de V. 
Eª, a bem do serviço publico humanitario, cujas despezas me 
parecem as mais produtivas, e necessarias a poupar-se 
habitantes trabalhadores, de que tanto necessitamos, assim 
como o grande bem que resulta da saude em geral. Por tanto 
seja-me licito neste ensejo renovar o meu pedido a V. Eª a 
respeito da amplidão e arejamento do Hospital de Caridade; 
mais alguma providencia a favor de certos invalidos, 
approveitando-lhes os serviços que poderem prestar de 
preferencia a qualquer outro, como V. Eª ja tem feito a 
alguns, toda proteção possivel aos pobres lavradores, a fim de 
melhorar sua triste sorte e a carestia de varios generos 
alimenticios que tanto nos affectão.44

                                                          
43AHEG, Caixa 247, Delegacia do Corpo de Saúde, Relatório do Hospital S. Pedro, 01/05/1875.
44Ibidem.
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Por outro lado, o discurso das autoridades administrativas e judiciais sobre 

os agregados era bastante diferente:

Relatório da Polícia Administrativa e Judiciária - Anno 1881

       Vagabundagem

          Eis um assumpto que deve occupar seriamente a 
attenção do administrador  de nossa Província e que muito me 
tem impressionado.
          A lavoura, a industria pastoril, o serviço domestico, 
reclamam braços; elles estão entregues á mais animosa 
ociosidade. Por muitas vezes homens robustos e mulheres 
ainda capazes do trabalho tem apparecido no meu gabinete  
pedindo esmolas! Uma dellas, andava com uma subscripção 
para fazer duas casas, uma para si e outra para allugar! 
Encontrei frequentemente, no centro das ruas da Capital, dous 
homens sentados, tendo entre si um banco, transformado em 
mesa de jogo! […]
          Ao atravessarmos qualquer fazenda, aqui e alli - por 
toda a parte, encontramos pequenas e miseraveis choupanas -
são os agregados.
          E, em regra, estes, querem dizer - criminosos - que alli 
vivem abrigados á sombra de um poderoso patrão. Chegar a 
qualquer hora do dia n’uma dessas choupanas e ahi 
encontrareis o homem entregue á ociosidade. Durante a 
minha viagem para esta Capital, não cheguei a uma só casa 
situada á beira da estrada que não encontrasse o proprietário 
em pleno descanço de um trabalho que nunca teve!

          Como dominar, portanto, a vagabundagem?45

O relatório do delegado de polícia, além da habitual litania da falta de braços 

enquanto havia muitos homens e mulheres robustos que se recusavam ao trabalho honesto, 

desclassificou os agregados como criminosos. Maria Sylvia de Carvalho Franco, 

analisando as relações entre os agregados e os fazendeiros, concluiu que, em troca do 

benefício de poder morar em terras alheias, os agregados eram utilizados como vigilantes 

das fazendas e “para os misteres violentos, implícitos na concessão da moradia, não foram 

mobilizados indivíduos marginais, mas homens que pareciam viver dentro da normalidade 

e procuravam garantir um teto para si e para os seus, o que estava na dependência de 

também defenderem os interesses alheios” (1983, p. 143-144). A identificação dos 

                                                          
45AHEG, Caixa 305, Relatório da Polícia Administrativa e Judiciária de 1881.
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agregados como criminosos seria o reflexo da utilização dos agregados no exercício da 

violência a fim de defender os interesses dos fazendeiros. 

Outro aspecto a ser destacado no relatório do delegado de polícia é a 

superposição das referências  do poder disciplinador e  dos temas jurídicos da soberania 

(Foucault, 1993, p. 190). O  discurso da disciplina  procura  induzir ao trabalho  e até 

extrair mais trabalho dos corpos e não se refere à lei e ao direito, mas o da “regra natural”, 

isto é, da normalização:

Chamal-os, portanto, ao trabalho, é obrigal-os á regeneração e 
concorrer directa e poderosamente para os melhoramentos 
dos costumes publicos, e melhor e mais efficaz 
desenvolvimento das forças que cooperam para o progresso e 
prosperidade social [...]46

Enquanto o discurso jurídico da  lei visava a garantia dos  direitos soberanos 

do indivíduo através da repressão: 

A vagabundagem é uma chaga social, e cumpre extinguil-a, 
chamando aquelles que infelizmente a ella se entregam, ao 
trabalho honesto, que é a mais solenne garantia da ordem 
social. O vadio, o mendigo, o vagabundo, o bêbado habitual, 
são em regra, os que constantemente trazem perturbada a 
ordem publica, ameaçando a segurança dos direitos 
individuais e os offendendo [...].
Não precisamos de novas leis; as que temos, obra de nossos 
maiores, consagram providencias úteis, revellando a 
sabedoria previdente com que elles legislataram para muitas 
gerações.
Faltam-nos apenas os executores. (grifo nosso)47

O reconhecimento dos mendigos ao lado dos vadios, vagabundos e bêbados 

habituais  como os que “constantemente trazem perturbada a ordem pública”, pelo relatório 

policial de 1881, revela as transformações ocorridas na forma como eram tratados os 

mendigos durante o século XIX. Walter Fraga Filho, estudando os mendigos, moleques e 

vadios da Bahia no século XIX, argumenta,  através da tese de Michel Mollat Os pobres na 

Idade Média, que os pobres eram tolerados apenas porque, de acordo com a tradição 

cristã, a caridade era um meio de garantir um lugar no céu. Assim devido a uma 

necessidade espiritual, a elite tolerava aqueles mendigos que não podiam trabalhar e 

                                                          
46Idem. 

47Ibidem.
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comportavam-se de maneira humilde e resignada. Mas as autoridades condenavam aqueles 

que se rebelavam praticando “obscenidades e torpezas”. A tolerância em relação a alguns 

mendigos não os faziam menos hostilizados que os outros pobres pelos grupos dominantes 

(1996, p. 35-60). Da caridade cristã mesclada com a repulsa, a mendicância passa a ser 

confundida com a vadiagem e a ociosidade, como disseminadora de doenças e 

imoralidades, merecendo maior controle das autoridades, sobretudo da polícia. Como a 

polícia não tinha condições de sustentar tantos indigentes nas prisões, as autoridades 

promoveram o confinamento dos mendigos junto a instituições de caridade. Aqui se 

percebe a inserção da administração das instituições asilares religiosas, através das alianças 

que se esabeleciam entre as obras de caridade e o governo. A responsabilidade de zelar 

pelos órfãos e mendigos era nitidamente da Igreja que, para tanto, contava com subsídios 

provenientes dos cofres públicos. Tais locais de confinamento objetivavam o controle 

sobre os mendigos e promover a sua exclusão das ruas, afastando o perigo que 

representavam para os bem-nascidos. A identificação entre mendigo e vadio ocorreu 

sobretudo após o fim do tráfico negreiro e, ainda mais após a abolição, com a elite tratando 

de dissseminar o valor do trabalho disciplinado paras os homens pobres e livres. É nesse 

sentido que ocorre a criminalização da vadiagem e da mendicância. (ibidem, p. 135-178).

O Código Criminal de 1830 que vigorou durante todo o Império, na sua 

parte quarta que trata dos crimes policiais, capítulo IV sobre os vadios e mendigos, 

determinava que:

Art. 295. Não tomar qualquer pessoa uma occupação honesta, 
e util, de que possa subsistir, depois de advertido pelo Juiz de 
Paz, não tendo renda sufficiente.
   Pena - de prisão com trabalho por oito a vinte e quatro dias.
Art. 296. Andar mendigando:
  1º Nos lugares, em que existem estabelecimentos publicos 
para os mendigos, ou havendo pessoa, que se offereça para 
sustental-os.
  2º Quando os que mendigarem estiverem em termos de 
trabalhar, ainda que nos lugares não hajam os ditos 
estabelecimentos.
   3º Quando fingirem chagas, ou outras enfermidades.
  4º Quando mesmo invalidos mendigarem em reunião de 
quatro, ou mais, não sendo pai, e filhos, e não se incluindo 
tambem no numero dos quatro as mulheres, que 
acompanharem seus maridos, e os moços, que guiarem os 
cégos. 
  Pena _ de prisão simples, ou com trabalho, segundo o estado 
das forças do mendigo, por oito dias a um mez. 
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Na legislação acima percebemos os esforços em disciplinar a mendicância, 

proibindo sua prática em grupo (art. 296, § 4º); em excluí-la das ruas, onde houvesse 

estabelecimentos para acolher os mendigos (art. 296, § 1º); e mais ainda eliminá-la,  com o 

constrangimento aos vadios, que podendo trabalhar não o faziam, preferindo a mendicância 

(art. 295 e 296, §§ 2º e 3º).    

Ao confrontarmos os discursos do relatório médico com o discurso do 

relatório policial, perceberemos que, no processo de governamentalização do Estado, não 

havia apenas a justaposição das disciplinas e da soberania, mas também havia o confronto 

de dois tipos de discursos absolutamente heterogêneos (Foucault, 1993, p. 190). Um 

discurso médico assistencialista que descreve os pobres como vítimas, em contraposição a 

um discurso jurídico que ao mesmo tempo em que propõe uma normalização decorrente da 

invasão das técnicas disciplinares no campo do direito, procura reafirmar os direitos 

soberanos do indivíduo através da repressão dos comportamentos que ameaçam a ordem 

pública. Contudo, quando comprovada a incapacidade para o trabalho, o mendigo 

continuava a ser tolerado. No suplemento ao Correio  Oficial de nº 58 de 10 de agosto de 

1881, lemos o seguinte apelo:

Um appelo aos corações bemfazejos e christãos. A infeliz 
Theodora, moradora no becco da Villa Rica, não podendo 
mais esmolar pelas ruas, como até ha pouco o fazia, em 
consequencia de haver-se aggravado bastante o enorme 
aleijão que tem, supplica ás almas charitativas que não se 
esqueçã d’ella com o pão diario e roupas servidas, 
promottendo a todos dirigir incessantemente rogos á Deus em 
favor de seus bemfeitores.48

A fim de reforçar nossa agurmentação, vejamos a seguir o poema 

macarrônico de Lúcio de Mendonça que, onze anos antes do pedido de ajuda à infeliz 

Theodora, exortava a resignação dos mendigos à sua triste sorte:

O Mendigo

Oh! em nome de Deus, bendicto sejas,
Tu que vive á porta das igrejas
A mendigar o pão...
Que levantas a fronte radiante
Dos insultos que tens a cada instante
Da cega multidão!

                                                          
48Suplemento ao Correio Official nº 58 de 10/08/1881.
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Não sucumbas, mendigo: a vida é isto!
Houve também um pobre - JesusChristo,
O filho de Bethlem...
Era um pobre e se chama a Eternidade!
Era um pobre... e nos deo a liberdade!
E era um Deus tambem!

Era um pobre sublime o Nazareno!
De seu throno... de nuvens? -não- de feno
- vio a seus pés os reis!
Mostrava ao mundo o céo a cada instante
E o mundo o que lhe deo? - cruz infamante
Que divina se fez!

Segue do redemptor os duros passos,
Que lá -no marco extremo- estão seus braços
Para todos que veem!
São degraus para o céo tristes dias:
Soffre... o mundo transborda de agonias
-Vasta Jerusalem!

A turba pharisaica te apedreja?
-Perseguida andorinha- voa á igreja...
Abrigate nos céus!
Tua alma na agonia desfalece!
Cobra valor!.. envolve-a n’uma prece,
Atira-a para Deus! 

Abençoa teu Deus mendigo - ficta
                                             a noite é fria

Chovem neves d’inverno...
Aspero vento sopra, e assobia
Nos ramos do pinhal...
Chovem neves d’inverno... ai do mendigo!
Dize: -nuca tiveste o manto amigo
De um tecto paternal?

Onde, á noite, cercando o lar aceso,
Reune-se a familia... enquanto ao peso
Dos tredos vendavaes,
Agonisão as árvores lá fora...
-O lar!... sempre inundado de uma aurora
De benção e de paz!...

Abençoa teu Deus mendigo - ficta
Os olhos nessa aboboda infinita,
Que vês rutilar!
É lá que mora a eterna felicidade!
Aquelle reino é teu, mendicidade!
O sol é teu lar!

     Agosto de 1870
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     Lúcio de Mendonça.49

O poema acima nos permite observar como parte da elite vilaboense 

considerava como a maneira correta de tratar os mendigos. As imagens utilizadas são 

recorrentes à tradição católica: a resignação diante as dores desse mundo como um meio de 

se conquistar a beatificação e um lugar no paraíso celeste. A imagem do sacrifício de Jesus 

Cristo reforça a idéia da resignação e da futura bem-aventurança,  bem como a sua 

identificação como “pobre” e a exortação a abençoar a divina providência que deixa o 

mendigo passar por dificuldades neste mundo, contribuem para reduzir a capacidade de 

resistência e revolta das camadas populares, especialmente aqueles que se entregavam à 

mendicância.

Diversamente do que ocorreu em outras Províncias, em Goiás não existiu, 

ao tempo do Império, instituições asilares para acolhimento dos mendigos. Para aqueles

que eram reconhecidamente mendigos havia a caridade cristã, conforme corroboram as 

fontes citadas acima. Quanto aqueles que praticavam a mendicância, mas eram 

reconhecidos como vadios, havia a  repressão da lei e da polícia e o confinamento 

correcional na Cadeia Pública. Na década de 1870, foi criada uma institiuição para abrigar 

meninas órfãs, cujo sustento era feito por doações de particulares e pela administração 

provincial e que teve a  curta duração de apenas um ano. Voltaremos a tratar dessa 

instituição mais adiante neste capítulo.

Não osbtante a repressão dos comportamentos divergentes, as leis 

procuravam não apenas reprimir e punir tais comportamentos, mas gerir todo o corpo 

social, criando positividades e normalizando as práticas sociais.  A esse respeito, Durkheim 

considera que “a pena  não serve -ou só serve secundariamente - para corrigir o culpado ou 

para impedir seus possíveis imitadores; sob esse duplo ponto de vista sua eficácia é 

duvidosa e, de qualquer modo medíocre. Sua verdadeira função é de manter intacta a 

coesão social” (1960, p. 73-78). Os objetivos, portanto, eram a acomodação dos indivíduos,

a diminuição da sua capacidade de revolta e o aperfeiçoamento gradual e contínuo de suas 

capacidades, transformando-os em força de trabalho útil e dócil.  Contudo, tais objetivos só 

                                                          
49Correio Official nº 372 de 02/06/1871.



70

70

seriam alcançados mediante a uma vigilância contínua, o estabelecimento de técnicas de 

poder mais eficazes e menos dispendiosas, isto é, através das práticas disciplinadoras 

(Foucault, 1993, p. 8).

A partir do discurso das leis, procuraremos analisar como as autoridades 

administrativas, judiciárias e policiais, procuraram organizar o espaço público na Cidade de

Goiás, durante o Império, procurando esvaziar as praças e ruas dos elementos considerados 

perigosos pela elite. Primeiramente, conforme já vimos,  a Lei  Regulamentar ou 

Regimento das Câmaras Municipais de 1º de Outubro de 1828 retirou das câmaras  muitas 

de suas atribuições consolidadas desde o início do período colonial. Assim,  as leis e 

deliberações das câmaras foram elaboradas de acordo com a Constituição de 1824, os 

decretos e leis imperiais, o Código Criminal de 1830, o  Código do Processo Civil, de 

1832, o Regimento de 31 de Janeiro de 1842, entre outros.

No Título III da Lei de 1º de outubro de 1828 (Regimento das Câmaras) que 

trata das posturas policiais encontramos ainda no art. 66 as seguintes disposições a respeito 

do esvaziamento do espaço público dos elementos pertubadores da ordem e da moral 

pública:

Art. 66. Terão a seu cargo tudo quanto se diz respeito á 
polícia, e economia das povoações, e seus termos, pelo qie 
tomarão deliberações, e proverão por suas posturas sobre os 
objectos seguintes:

§ 3º Sobre edificios ruinosos, escavações, e precipicios nas 
vizinhanças das povoações, mandando-lhes pôr divisas para 
advertir os que transitam; suspensão e lançamento de corpos, 
que possam prejudicar, ou enxovalhar aos viandantes; cautela 
contra o perigo proveniente da divagação de loucos, 
embriagados, animaes ferozes, ou damnados, e daquelles, 
que correndo, podem incommodar os habitantes, providencias 
para acautelar, e atalhar os incendios.   
§ 4º Sobre as vozerias nas ruas em horas de silencio, 
injurias e, obscenidades contra a moral publica. (grifo 
nosso).

Para nos aprofundarmos nos discursos das leis referentes ao esvaziamento 

das praças e ruas dos elementos considerados perigosos para a elite, isto é, os mendigos, 

vadios, vagabundos, bêbados e prostitutas, teremos que examinar alguns dos elementos que 

compunham a organização judiciária  do Brasil durante o Império.
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O Código do Processo Criminal de 1832, lei eminentemente liberal, 

conservou em cada distrito administativo os juízes de paz , cargo de eleição local, criado 

por lei de 15 de outubro de 1827, com o escrivão, inspetores de quarteirão e oficiais de 

justiça (art. 4º); o juiz de paz passava a exercer a instância primeira da justiça, 

concentrando atribuições  judiciárias e policiais. A par desses, figuravam os juízes 

municipais, nomeados pelo presidente da província entre os portadores de diploma em 

Direito ou dentre os advogados constantes de uma lista apresentada pela Câmara Municipal 

(art. 33 e 34). Competia  a estes magistrados a jurisdição policial, substituir os juízes de 

direito, dar execução às suas sentenças ou às dos tribunais superiores no direito criminal, 

preparar e instruir as causas até a final sentença exclusive, e fazê-las executar no direito 

cível. Em cada Comarca havia juízes de direito nomeados pelo imperador e escolhidos 

entre os bacharéis formados, que, alé de jurisidção cível, presidiam as sessões do Tribunal 

do Júri. (art. 44 a 47). Com essa lei também foram criados os promotores de justiça,

incumbidos, principalmente, de produzir a acusação dos delinquentes e fazê-los condenar 

(Fleiuss, 1925, p. 208).

As normas e recursos do processo comum e o especial de responsabilidade, 

caução, habeas-corpus, alistamento de jurados, sorteio e formação do júri, etc., foram 

prescritos pelo Código do Processo Criminal. No regime dessa lei judiciária, conservaram-

se as varas privativas do cível, dos órfãos, da provedoria das capelas e resíduos, os 

tribunais da Relação e o Supremo Tribunal de Justiça. Extinguiram-se, porém, as seculares 

ouvidorias de comarca do antigo regime e toda e qualquer juridição criminal, exceto a dos 

juízes militares que continuaram a julgar os crimes puramente militares,  e os juízes 

eclesiásticos que se limitavam a julgar, pelos cânones, a matéria puramente espiritual (arts. 

8º e 325). Suprimiu-se também a jurisdição ordinária dos corregedores e ouvidores de 

segunda instância e os chanceréis, determinando-se que as Relaçõs fossem presididas pelo 

mais antigo dos seus desembargadores, nomeado pelo Governo, por tempo de três anos 

(ibidem, p. 209).

Durante o Período Regencial, além do Ato Adicional de 1834 e da criação 

da Guarda Nacional em 1831, o Código do Processo Criminal constitui-se também  como 

passo fundamental para o fortalecimento do poder local. A criação do júri popular, a 

instituição do habeas-corpus, o fortalecimento do poder dos juízes de paz, representando a 

justiça eletiva, foram reconhecidas como a democratização da justiça, mas degeneraram 
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facilmente, na ordem agrário escravista, em instrumentos do mandonismo local (que 

controlava as eleições e o júri) e da luta das facções locais (Peres Costa, 1996, p. 49-50). 

Um dos representantes do Regresso Conservador, o Visconde do Uruguai, denunciou este 

aspecto:

Os juízes-de-paz, que a Constituição parece haver querido 
reduzir à conciliação, são de eleição popular. A nossa 
legislação atual depositou nas suas mãos toda a autoridade 
criminal, e exclusivamente a arma da pronúncia, de todas a 
mais terrível. As câmaras municipais [...] são as que 
propõem, em lista tríplice, os juízes-de-paz, de órfãos e 
promotores, e organizam a lista dos jurados. Assim, quase 
toda a justiça nasce, forma-se nos municípios, por uma 
maneira quase independente [...] Releva observar, pois, que 
um abuso muito arraigado tem torando nossas autoridades 
eletivas mais políticas que judiciárias. As pequenas facções 
que nas localidades disputam as eleições [...] não cometem 
tantos excessos para que a eleição recaia no homem mais 
capaz de administrar justiça e mais imparcial; mas sim para 
que sejam eleitos homens do partido, mais decididos, mais 
firmes, mais capazes de corar por quaisquer considerações 
para o servir, e para abater e nulificar o contrário [...] Nas 
eleições [...] prepondera um partido, e não é necessário que 
seja político; basta seja de famílias ou nascido de intrigas e 
rivalidades do lugar. Faz quatro juízes -de-paz [...] e uma 
câmara municipal sua. Está tudo vencido, e é consequência 
necessária que o juiz-de-paz e o promotor hão de ser do 
mesmo partido. A apuração dos jurados há de lhes ser 
também a mais favorável possível [...]50

O regresso Conservador articulando a maioridade do jovem imperador a fim 

de impor as medidas centralizadoras que poriam fim às lutas entre as facções locais e que 

debordavam perigosamente para as camadas subalternas como na Cabanagem do Pará 

(1835-1840), ou na Balaiada no Maranhão (1838-1841) e às lutas entre os interesses locais 

contra o poder central como na Revolução Farroupilha (1835-1845). Todavia, era preciso 

reformar os dispositivos jurídicos que permitiam a autonomia dos poderes locais: o Ato 

Adicional, o Código do Processo Criminal e a Guarda Nacional. A reforma do Código do 

Processo Criminal de 1832, efetivada através da Lei de 3 de dezembro de 1841 e do 

Regulamento nº 120 de 31 de janeiro de 1842, e  a Lei Interpretativa do Ato Adicional e a 

                                                          
50Paulino J. S. de Souza (Visconde do Uruguai). Ensaios de direito administrativo. Rio de Janeiro: s. e., 1862, vol II., p. 

204, citado por Wilma Peres Costa, A Espada de Dâmocles: O Exercíto, a Guerra do Paraguai e a Crise do Império, 
São Paulo, Ed Hucitec/Unicamp, 1996, p. 49-50 .
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reformada da Guarda Nacional em 1850, reconstituíram as bases da autoridade do governo 

central no país.  

O regulamento nº 120 de 31 de janeiro de 1842 reflete o forte princípio de 

autoridade em que se inspirou. Em seu Capítulo II ocupa-se da organização da polícia civil, 

no município da Corte e em cada província, composta de um chefe com os delegados e os 

subdelegados necessários, com jurisdição policial no crime e nomeados pelo imperador ou 

pelo presidentes de província (arts. 4º e 6º). Nas Províncias do Rio de Janeiro, Bahia, 

Alagoas, Paraíba, Ceará, Maranhão Pernambuco, Minas Gerais, Pará  e São Paulo, os 

chefes de polícia não acumalariam outras funções; nas outras, poderiam exercer 

conjuntamente as de juiz de direito da Capital (art. 5º). Os chefes de polícia eram tirados 

dentre os desembargadores e juízes de direito, com três anos de exercício pelo menos (art. 

21) e os delegados e sub-delegados dentre quaisquer juízes ou cidadãos, todos amovíveis, 

obrigados a aceitar o cargo.

  Com a preocupação em esvaziar o espaço público urbano, retirando dele os 

elementos perturbadores da ordem, a organização da polícia foi escalonada  em círculos 

concêntricos. No município da corte e nas capitais das províncias estava a cargo dos Chefes 

de Polícia  (art. 58); nos seus respectivos distritos, os delegados e sudelegados (art. 62) e 

juízes de paz (art. 65); nos seus respectivos quarteirões, os  inspetores de quarteirão (art. 

66), que deveriam observar as ordens e instruções que lhes seriam dadas pelos 

subdelegados  e juízes de paz. Deste modo, tomando, por exemplo, o art. 58, parágrafo 2º, 

do Regulamento nº 120 de 1842, as atribuições dos chefes de polícia que seriam incluídas 

como responsabilidades dos delegados, subdelegados e juízes de paz: 

Art. 58 Aos Chefes de Polícia na Côrte e em toda a 
Província, a que pertencerem, competem as seguintes 
attribuições policiaes:
§ 2º Obrigar a assignar termo de bem viver aos vadios,
mendigos, bebados por habito, prostitutas, que perturbão o 
socego publico; e aos turbulentos, que por palavras ou acções 
offendem os bons costumes, a tranquilidade pública e a paz 
das famílias.51

Os chefes de polícia ainda tinham a exclusiva competência de organizar as 

estatísticas criminais da Província, nomear amanuenses de sua secretaria, organizar com os 

                                                          
51Regulamento nº 120 de 31 de Janeiro de 1842, grifos nossos.
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seus delegados e os juízes de paz o arrolamento da população e nomear e demitir 

carcereiros. Os delegados, por sua vez, podiam formar culpa aos sub-delegados e seus 

subalternos, por crime de responsabilidade; organizar a lista de jurados e nomear os 

inspetores do quarteirão e escrivães dos subdelegados. Aos subdelegados competiam quase 

as mesmas atribuições dos juízes de paz, matéria policial e, ainda dividir os seus distritos 

em quarteirões; propôr aos delegados cidadãos para os lugares gratuitos de escrivães de 

polícia e inspetores de quarteirão. A estes últimos competia manter a ordem pública dentro 

do respectivo quarteirão, que devia conter, pelo menos, 25 casas habitadas (Fleiuss, 1925, 

p. 210-211).

A verdadeira vigilância sobre os indivíduos estava então a cargo dos 

inspetores de quarteirão. Apesar de o artigo 66 do Regimento nº 120, prever entre as 

atribuições dos inspetores de quarteirão “fazer prender os criminosos em flagrante delicto”, 

na Cidade de Goiás, nos ofícios da Polícia existentes no Arquivo  Histórico Estatudal, os 

inspetores, com ajuda das praças militares, encaminhavam os infratores aos subdelegados e 

juízes de paz e, na ausência destes, ao Delegado de polícia. Estes, por seu turno, tendo  

ouvido as denúncias ou tendo em mãos os ofícios dos inspetores de quarteirão mandavam 

recolher à prisão os infratores.

Na Cidade de Goiás, na década de 1860, havia vinte e cinco quarteirões 

distribuidos em dezenove na Freguesia de Santana ou da Capital, e seis na Freguesia de 

Nossa Senhora do Rosário da Barra, conforme atesta a relação abaixo:

Relação Nominal dos actuais Senrs Inspectores de Quarteirão 
do districto desta Capital de Goyaz;

Freguesia da Capital
  1º Quarteirão; Gabriel José de Aquino e Castro
  2º Dito; Cypriano Praxedes Malheiros 
  3º Dito; Braz Dias Ferreira
  4º Dito; Francisco Martins do Carmo
  5º Dito; Feliz Mendes Pacheco
  6º Dito; Joaquim Manoel de Menezes
  7º Dito; Joaquim Jorge da Silva
  8º Dito; José Cardoso de Aguiar
  9º Dito; José Pinheiro Caldas
10º Dito; Joaquim dos Santos Moraes
11º Dito; Norberto Duque dos Passos
12º Dito; Balthasar Pereira Jardim
13º Dito; Antônio Coelho de Magalhães
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14º Dito; João Bonifácio de Oliveira
15º Dito; João Gonçalves da Silva
16º Dito; João José da Maia
17º Dito; Egidio de Souza Oliveira
18º Dito; Francisco Xavier de Almeida
19º Dito; Lucio Martiniano Seixo de Brito

Freguesia de Nossa Senhora do Rosario da Barra
20º Quarteirão; Joaquim Luz Pereira
21º Dito; José Teixeira Chaves
22º Dito; Manoel Feliz de Araujo Godinho
23º Dito; Antônio Brunno de Bastos
24º Dito; Antônio José de Brito
25º Dito; Joaquim Manoel de Souza

Capital de Goyaz, 22 de dezembro de l866.
O Subdelegado de Polícia
José Gonzaga Socrates de Sá52

Conforme o disposto no art. 66, do Regulamento 120, os inspetores de 

quarteirão deveriam prestar todas as informações que lhes fossem solicitadas para que as 

autoridades policiais e judiciárias tivessem o controle da ordem pública, transformando a 

cidade num espaço totalmente esquadrinhado. A Resolução nº 01 da Assembléia 

Legislativa em 1846, alterando a Lei nº 11 de 05 de setembro de 1838, dispunha sobre 

essas obrigações:

Art. 5º As Câmaras para o cumpirmento d’estes deveres 
poderão exigir dos Inspectores de quarteirão do Municipio 
todas as informações locaes que necessitarem, e estes serão 
obrigados a lh’as ministrar, e os o deixarem de fazer serão 
punidos com as penas do Art. 128 do Codigo Criminal.53

Outro exemplo da vigilância que os inspectores deveriam manter sobre os 

quarteirões onde residiam pode ser observado, em 1889, nos ofícios que os respectivos 

inspetores atendendo à solicitação do chefe de polícia deveriam elaborar uma lista nominal 

dos vagabundos que existissem em seus quarteirões, vejamos dois destes ofícios:  

                                                          
52AHEG, Caixa 173, Documentos Avulsos, Polícia - 1866.

53IHGG, Livro da Lei Goyana, 1846 Resolução nº 01, Alteração da Lei nº 11 de 5 de Setembro de 1838, citado por 
Cristina de Cássia Pereira Moraes, “As Estratégias de Purificação dos Espaços da Capital da Província de Goiás: 
1835-1843”, Goiánia, ICHL/UFG, 1995, (Mestrado em História), p. 41. O art. 128 do Código Criminal de 1830 
impunha prisão de seis a dois meses para a desobediência “ao empregado publico em acto do exercio de suas 
funcções, ou não cumprir as suas ordens legaes”.
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Inspectoria do Segundo Quarteirão da Freguesia de Nossa 
Senhora do Carmo em Goyaz , 31 de Janeiro de 1889.
Illmº e Exmº Senr.
Em resposta a circular de V. Exciª, que me ordenou dar uma 
relação dos vagabundos de ambos os sexos, e mnores nas 
memas circunstancias até a idade de vinte e um anns; tenho a 
honra de participar a V. Exª que, presentemente não ha no 
meu quarteirão pessoa alguma nessas circunstancias.
Deus Guarde a V. Exciª
Illmº e Exmº Senr. Doutor Ramiro Pereira de Abreu
Muito Digno Chefe de Policia desta Província
Jose Joaquim de Moraes
Inspector do 2º Quarteirão.
---------------------------------------------------------------------
Ilmº Snr.
Recebi o Oficio de V. S. pedindo os nomes dos vagabundos e 
vagabunda deste Quarteirão, ms desde que recebi o primeiro 
oficio de V.S. que não conçitiçi e ça junte em meu Quarteirão 
que pus tudo para fora e não Conçinto eça junti aqui e desde 
qui xegue aqui Alguem aqui Algum deçes eu dou parte a V.S. 
logo, eu aqui esto pronto a cumprir suas ordem, 
Deos Guarde a V.Sª por mtºs Annos devida
Illmo Snr. Dotor Chefe de Policia
David Claudino da Silva
Inspector do 14º Quarteirão54

À parte a grafia da época, podemos inferir  através dos dois ofícios, na 

forma como foram escritos, isto é, considerando a linguagem, a cerimônia no tratamento, 

os erros de grafia cometidos pelo autor do segundo ofício, que os inspectores de quarteirões

não pertenciam necessariamente à camada dominante, mas poderiam sair das camadas 

populares. Se  considerarmos a forma de escrita como denotadora do grau de instrução e 

este como fator de diferenciação social, confrontando todos os ofícios, teremos um escala 

gradativa desta hierarquia social. Contudo, temos que considerar que muitos elementos 

individuais estão presentes e não podemos generalizá-los como um indicador de classe 

social. Assim, preferimos nos acautelar, deixando apenas estas inferências que poderão ser 

pesquisadas mais detalhadamente no futuro.

As posturas policiais eram os instrumentos pelos quais as Câmaras 

Municipais geririam a vida da cidade em todos os  aspectos da vida social. Após O 

Regimento das Câmaras de 1828 que, no seu título III, legislava sobre as posturas policiais 

(arts. 66 a 73), a Câmara Municipal da Cidade de Goiás  elaborou e debateu suas posturas 

                                                          
54AHEG, Caixa 392, Documentos Avulsos, Polícia - 1889.
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policiais até a data de 07 de fevereiro de 1831. Ao longo do império, as posturas foram 

sendo reelaboradas de acordo com os códigos, decretos e leis sancionados pelo governo 

central e pelo governo da província e também de acordo com as necessidades a serem 

atendidas. Tais posturas serviam de modelo para as câmaras das vilas do interior da 

Província que elaboravam as suas seguindo as diretrizes das Posturas da Capital.   

O acto nº 2893 de 23 de junho de 1881 sancionou as novas posturas 

policiais que vigorariam, até o final do Império, na Cidade de Goiás. Para ilustrar o 

controle que as autoridades legislativas tentavam impor sobre todos os aspectos da vida 

social, veremos os títulos V, VI e  VIII que tratam, respectivamente, da Saúde pública e 

hygiene; da Segurança, moralidade e comodidade pública; e dos divertimentos públicos -

jogos.

Título 5º Saude publica e hygiene
Art. 37. Nenhum medico, cirurgião ou boticario poderá 
exercer sua profissão no municipio, sem que tenha 
aprezentado sua carta ou titulo á camara para ser registrado. 
Os infractores serão multados em 30$000.
§ 1º Os estrangeiros, alem da obrigação supra, provarão 
identidade de pessoa e exhibirão atestado de exame de 
sufficiencia.
§ 2º Os que exercerem profissão de medicina, sem diploma 
serão multados em 30$000 alem das penas em que por direito 
tiverem incorrido depois de avisados.
§ 3º São absolutamente prohibidos as curas chamadas de 
feitiços, tanto o curador ou feiticeiro, como os que uzarem 
desse artificio serão multados em 30$000 e oito dias de 
prisão.
§ 4º Os remedios e mais objectos de que rezarem os 
feiticeiros, sendo aprehendidos serão inutilisados e 
queimados.
Art. 38. O boticario que se negar em qualquer hora do dia 
ouda noite a aviar receita de que prompto se exigir para 
socorro dos enfermos graves será multado em 30$000.
Art. 39. O boticario ou vendedor de drogas que vendem 
substâncias venenosas a pessoas desconhecidas, suspeitas ou 
escravos. será multado em 20$000, alem das penas em que 
incorrer por lei.
At. 40. É prohibido aos boticarios vender remedios sem 
receita do medico salvo se os remedios forem de natureza 
innocente, pena de multa de 20$000.55

                                                          
55Acto nº 2893 de 23/06/1881, publicado no Correio Official nº 49 de 07/07/1881.
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No primeiro capítulo, vimos como os saberes médicos, surgidos fora do 

aparelho do Estado, foram colonizados por ele, como uma estratégia de disciplinarização e 

aliciamento dos indivíduos para uma melhor eficácia econômica e maior controle político. 

Vimos também como, às vezes, os discursos médicos chocavam-se com os discursos 

jurídicos das autoridades. Agora nos deparamos com um discurso jurídico que normaliza as 

práticas médicas,  no sentido de regulamentá-las, garantir a sua eficácia em produzir efeitos 

de poder e controle político, limitar o seu exercício a quem estivesse apto a ministrá-las  e, 

sobretudo, eliminar as práticas e os saberes considerados falsos e primitivos  em 

contraposição ao saber “verdadeiro” e científico da medicina. A proibição das práticas de 

curandeirismo não só garantiria o monopólio da arte de curar para os portadores de 

diplomas de medicina, como tentava eliminar os saberes e práticas populares 

desenvolvidos em bases empíricas, que também possuíam suas positividades. Não se trata 

de contrapor ciência à pré-ciência, mas de perceber formas de dominação social através da 

constituição dos saberes. Atualmente, muitos pesquisadores das áreas biológicas têm 

procurado recuperar os conhecimentos populares sobre raízes, tentando comprovar a sua 

eficácia na cura das enfermidades. Vejamos, a seguir, o título sexto das referidas posturas 

de 1881, sobre a segurança, moralidade e comodidade pública:

Título 6º Da Segurança, moralidade e commodidade publica    
Art. 56. É prohibido nesta cidade e em todo o municipio:
  § 9º Riscar, lavrar, ou por qualquer modo pintar ou gravar 
figuras ou disticos  obscenos, nas paredes, muros ou portas e 
janellas das casas.
  § 10 Conservar-se ou andar por lugares publicos em trajes 
desonestos, indecentes ou que não sejam do proprio sexo, 
salvo nesta parte em dias de carnaval ou mascarado, com 
licença da policia.
  § 11 Proferir palavras deshonestas ou obscenas em lugares 
publicos, de modo que sejão dirigidos a certa e determinada 
pessoa.
  § 12 Banhar-se no Rio Vermelho e Manoel Gomes durante o 
dia desde a pinguela do matadouro até a ponte da Cambauba, 
a não ser com vestes apropriadas a salvar o decoro e a moral.
  § 14 As danças estrepitozas com palmas e vozerias, como 
sejão batuques, cateretés, etc.
  § 15 Levantar vozerias ou alaridos pelas ruas, de modo que 
incommode ao publico.
Os infratores incorrerão na multa de 5$000 ou 5 dias de 
prisão.56    

                                                          
56Ibidem.



79

79

A respeito da moralidade pública, examinaremos, posteriormente os modos 

de sujetivação dos indivíduos na aceitação ou resistência aos padrões morais impostos pela 

lei, pela moral e pelos valores das camadas dominantes. No momento, nos interessa apenas 

examinar como o discurso da lei objetivava normalizar, controlar o cotidiano, as práticas 

sociais, sobretudo, aquelas destinadas ao lazer. 

O parágrafo (§) 11 do art. 56 das posturas policiais da Câmara Muncipal da 

Cidade  de Goiás de 1881  versava sobre “palavras desonestas e obscenas em lugares 

públicos de modo que sejam dirigidos a certa e determinada pessoa,” ora, o Código 

Criminal de 1830, qualifica tal ato como injúria no § 4º do artigo 236: “Em tudo que póde 

prejudicar a reputação de alguem” e no § 5ºdo mesmo artigo: “Em discursos, gestos, ou 

signaes reputados insultantes na opinião pública”, e prescrevia para esse crime, conforme o 

artigo 238, pena de um a três meses e  multa correspondente à metade do tempo. A punição 

pela infração do art. 56 das posturas policiais previa apenas multa de 5$000 ou cinco dias 

de prisão. Entre a promulgação do Código Criminal e a promulgação das posturas policiais 

passaram-se cinquenta e um anos e o que pode ter mudado não foi a tolerância das 

infrações, mas o abrandamento nas formas de punição.

Quanto à proibição dos banhos no rio e em um dos córregos que cortavam a 

cidade, Gilberto Freyre nos oferece um brilhante relato do que acontecia nas outras 

províncias e os motivos que levaram a essa proibição:

A despeito do rigor dessa proibições, documentos extra-
oficiais da época indicam que até memsmo na segunda 
metade do século continuou o costume de recifences pobres 
ou médios se banharem nus, às vezes perto das pontes 
principais da cidade e à vista das senhoras dos sobrados mais 
nobres [...] A gente do povo das cidades [...] para o banho de 
regalo ou de higiene, se via obrigada a despir-se no meio do 
mato e daí caminhar nua para a água do rio ou do mar, 
escandalizando os moradores de sobrado que não 
compreendiam a vista ou a paisagem que se gozava do alto de 
suas varandas maculada por manchas pardas, pretas e 
amarelas de nudez plebéia. Além do que havia “prejuizo da 
saúde dos habitantes” que bebiam água de rios conspurcados 
pelos banhos da mesma plebe. Pelo que às Câmaras foram-se 
juntando os juízes de paz na perseguição dos indivíduos 
pobres e de cor que, com seus banhos, conspurcavam as 
águas dos rios e “representavam figuras contrárias á moral 
publica”, incorrendo assim nas penas estabelecidas pelo 
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Código do Processo Criminal no seu § 7º, artigo 12; e não 
apenas nos castigos das posturas das Câmaras (1977, p. 
388).57      

Os batuques e danças estrepitosas eram proibidos desde os tempos da 

colônia. Buscando um exemplo dentro de nosso marco cronológico,  o presidente da 

província, padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, em 28 de dezembro de 1837, manda 

um ofício ao Juiz de Paz da Cidade para que fizesse averiguações sobre um batuque:

[...] procedendo as indagações necessarias sobre as pessoas, 
que se achavão reunidas em hum batuque em casa d’huã 
mulher de nome Anna Cuiabana, moradora na Rua Nova, e 
informando-se tambem, se para se faser o Entremez,58que 
houve na Pedreira atraz as Casas de Marcellino, precedeo a 
divida licença, imponha a multa aos contraventores na forma 
das Posturas da Camara Municipal [...]59

O batuque é uma dança de origem angola-conguense que se desenvolve 

numa grande roda, tendo ao centro dançarinos solistas que executam passos improvisados. 

O rebolar dos quadris é constante e o ritmo, além de marcado por instrumentos de 

percussão, é acompanhado exuberantemente por batidas de pés, palmas e pelos dedos 

castanholando. Nas descrições apresentadas por Alfredo Sarmento e transcritas por 

diversos autores, podemos observar que, em Angola, o círculo era formado só, por 

dançadores e apenas um batuqueiro, homem ou mulher, de cada vez ia ao centro e, depois 

de executar vários passos e movimentos, dava uma umbigada na pessoa que escolhia para 

substituí-la. O batuque é considerado dança de ritual de procriação e os movimentos de 

umbigada uma representação do ato genésico. Da palavra semba, que significa umbigada 

em africano, derivou-se o termo Samba, tomado inicialmente como sinônimo de batuque e 

que parece tender a substituir esta denominação (Giffoni, 1973, p. 11) No Brasil, o batuque 

deu origem a diversas danças, entre elas o lundu, o baiano, o samba, o coco e o jongo, 

todas com a característica umbigada (Carneiro, 1982, p. 27-55). Compreende-se então que 

as camadas dominantes acostumadas às modinhas, de influência do cantábile 

                                                          
57Cf. Código do Processo Criminal de 1832 In Collecção das Leis do Imperio do Brazil de 1842, Rio de Janeiro, 

Imprensa Nacional, 1906: “art. 12 Aos Juizes de Paz compete: § 7º Julgar: 1º as contravenções ás Posturas das 
Câmaras Municipais; 2º os crimes, a que não esteja imposta pena maior, que a multa até cem mil réis, prisão, degredo, 
ou desterro até seis mezes, com multa correspondente á metade deste tempo, ou sem ella, e tres mezes de Casa de 
Correcção, ou Officinas publicas onde as houver.”  Estas atibuições passaram para os Chefes de Polícia, Delegados e 
Subdelegados com o Regulamento nº 120 de 31 de janeiro de 1842. 

58Entremez significa farsa, ato, auto; representação teatral, divertimento cênico. (Do italiano intermezzo). Francisco da 
Silveira Bueno Dicionário escolar da língua portuguesa, 11ª ed., Brasília, FAE, 1995, p. 420.

59AHEG, Códice 136 Correspondência da Presidencia aos Juízes de Paz 1835-1852, fl. 95.
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melodramático italiano, às polcas e valsas de seus saraus, ficavam chocadas com a 

sensualidade das danças originadas nas senzalas, mas que agradavam aos homens pobres e 

livres.

Não só as festas  populares profanas estiveram sob as vistas das autoridades. 

As festas religiosas promovidas pelas camadas populares constituíam ocasiões em que o 

caráter de tradições profanas misturavam-se às tradições religiosas. As folias que saíam 

recolhendo donativos para as festas religiosas eram, aos olhos dos bem-nascidos, encaradas 

como ocasiões que poderiam gerar comportamentos ofensivos à moral e os bons costumes. 

Para evitar e repremir tais excessos, no exemplar do Correiro Official de nº 55 d 21 de 

julho de 1877, apareceu uma sugestão para a normatização das folias da Festa do Espírito 

Santo:

As Folias e seus foliões

    Não é para nos oppormos inteiramente á ellas, que as 
trazemos para aqui, mas sim, para moderal-as, chamal-as ao 
seo verdadeiro termo.
      Pelo muito que temos viajado em terras deste grande Paiz, 
quer ao norte, quer ao sul, pudemos affirmar que, não ha 
lugar nenhum do Brasil, em que se use mais e abuze desse 
uso, que entretanto não nos parece muito contrario aos bons 
costumes.
    E pudemos affirmar que, nenhum outro ponto em que uma 
folia do Espirito Santo, como n’esta Capital de Goyaz, 
produz sempre muito mais de conto de réis!...
  Conviria, por tanto, moderal-as, mesmo à bem da 
moralidade publica, com as seguintes bazes:
      A folia só pode percorrer a sua freguesia ou freguesias da 
cidade, villa ou povoado.
    Deve ser munida d’uma licença authentica do vigario 
respectivo que declare o nome do chefe da folia e numero dos 
seus agentes. Ser obrigada a demonstrar ao paracho 
respectivo, o produto das esmolas obtidas. Não puder sahir 
mais de 2 por anno em cada freguezia.
    Não puder admittir em seo grupo mulheres solteiras, nem 
pessoas novas, além d’aquellas com que sahir do ponto 
começado. O pessoal nunca ser excedente de 12 pessoas.
    Prevalecer a licença por 3 mezes somente.
    Quem tiver acompanhado de perto, sem fazer parte, uma 
das folias da provincia, principalmente em certos municipios, 
encontrará facilmente a razão do acerto de nossas regras.
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    As camaras municipaes, devem ter muito em vista o que 
indicamos por alto (grifos originais).60

Além da proibição dos batuques, banhos públicos nos rios, atos ofensivos à 

moral, as posturas policiais também tratavam dos divertimentos e dos jogos:

Titulo 8º Divertimentos publicos - jogos
Art. 86 Nenhum divertimento publico em  lugar publico será 
admitido seja elle de qualquer especie, uma vez que haja 
lucro directo ou indirecto para o respectivo empresario, em 
licença da Camara. O infrator incorrerá na multa de 20$000.
Art. 87 Os palhaços comicos ou figuras que tomem parte nos 
espetaculos publicos, que dirigirem a qualquer espectador ou 
pessoa conhecida, ainda não presente, palavras que a possam 
molestar ou chamar sobre si a irrisão pública, incorrerão na 
multa de 30$000 e na reincidência em dez dias de prisão, 
além da multa.
Art. 89 São prohibidos os jogos de parar, de fortuna e de azar, 
como são bisquinet, trinta e um, vermelhinha, pinta e outros 
semelhantes, qualquer que seja a sua denominação. São 
considerados licitos os jogos carteados de calculos e de 
exercicios physicos taes como o voltarete, solo, dominó, 
xadrez, damas, bilhar, bodas e outros semelhantes, sob 
qualquer denominação, para os quaes se poderá abrir casas
proprias com licença da Camara.
  § 1º Os que consentirem em suas casas qualquer dos jogos 
prohibidos, percebendo lucros directos ou indirectos 
incorrerão na multa de 30$000, em reincidencia, além da 
multa oito dias de prisão, que n’este caso não poderão ser 
commutadas em dinheiro.
  § 2º Quando, porem, qualquer dos jogos prohibidos tiver 
lugar em casas publicas de jogos licitos os respectivos donos 
ou pessoas responsaveis incorrerão nas penas do art. 201 do 
codigo criminal.
  § 3º Os proprietarios de casas de jogos considerados licitos 
qie consentirem n’ellas jogar filhos famílias menores ou 
escravos incorrerão na multa de 30$000.
Art. 90  É prohibido jogar pelas ruas ou logares publicos 
ainda que sejão jogos licitos. Os infractores serão multados 
em 5$000.61

Conforme vimos no ofício do Presidente Luiz Camargo Fleury ao juiz de 

paz da cidade, em 1837, uma preocupação não só de aplicar multas aos que concorrerão 

para a realização de um batuque em casa de Anna Cuiabana, mas também para verificar se 

o entremez ocorrido na pedreira atrás das casa de Marcellino possuía a licença prévia da 

                                                          
60Correio Official nº 55 de 21/07/1877.
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Câmara. Ao longo do período imperial, encontramos inúmeras solicitações dirigida não à 

Câmara, mas de acordo com o §10, art. 58 do regulamento nº 120 de 1842, ao Chefe de 

Polícia da Província para autorizar a celebração de peças teatrais no Teatro São Joaquim e 

espetáculos circenses. Deste modo, percebe-se o controle e a censura sobre as 

manifestações de lazer da população, procurando proibir aquelas que poderiam 

desestabilizar a ordem política vigente.  

O jogo também constituía outra preocupação das autoridades, considerado 

como um meio ilícito, ao lado do roubo, figurava como um meio de sobrevivência dos 

vadios definidos como “alguém que vivia sem amo ou sem senhor, sem ‘tracto honesto’, 

negócio, ofício, emprego, nem modo de vida, nem domicílio certo. Era ocioso e 

vagabundo”. (Fraga Fº, 1996, p. 75). A vadiagem poderia também remeter ao jornaleiro 

que, numa atitude transgressiva, interrompia  seu trabalho em proveito dos divertimentos 

de rua. No relatório de Polícia de 1881, o delegado chamou a atenção para o fato de 

frenquente ter encontrado, no centro das ruas da Capital, “dous homens sentados, tendo 

entre si um banco, transformado em mesa de jogo!”62. Assim, os jogos, mesmos os 

considerados lícitos, ficavam proibidos nas ruas com o intuito de não interromper as tarefas 

e o ritmo  do trabalho, e eram vedados, sobretudo, aos menores e aos escravos.    

No Correio Official nº 01 de 10/01/1874, na parte do Noticiário, apareceu 

uma denúncia de algumas casas, onde se jogava amiúde:

O Jogo
  Consta-nos que presentemente n’esta Capital existem 
algumas casas particulares, onde se jogam tanto, como se 
fosse em casa publica destinada á este fim.
     Quando melhor informados, havemos de denunciá-las á 
policia, e mesmo nomear os nomes dos donos das casa, a fim 
de  ver se afugentamos tão grande mal.63

Desde os tempos da Colônia, as autoridades procuraram inserir os 

mendigos, vadios e vagabundos em um esquema de utilidade, diminuindo a sua resistência 

política, a ociosidade, prevenindo-se contra o roubo que onerava ao Estado o sustento dos 

presos pobres na prisão. Laura Mello e Souza indicou as formas como as autoridades 

                                                                                                                                                                               
61Acto 2893 de 23/06/1881 publicado no Correio Official nº 49 de 07/07/1881.

62AHEG, Caixa 305, Documentos Avulsos - Polícia, 1881.

63Correio Official nº 01 de 10/01/1874.
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agiram para inserir a ralé nos esquemas de utilidade: como devassadores do sertão e 

estabelecimento dos arraiais auríferos através das entradas; nos confins remotos onde se 

construíam presídios, nos quais viviam criminosos e o gentio dócil e pacificado, havia 

lavouras cultivadas por criminosos e desocupados; nas obras públicas e lavouras; no 

alistamento obrigatório nas milícias e corpos militares;64 e como sertanistas de contrato no 

combate aos gentios belicosos e aos quilombos (1990, p. 71-90).

O alistamento compulsório foi, durante o século XIX, o meio mais utilizado 

para reprimir a ociosidade dos vadios e vagabundos.65 Contudo, a idéia de recrutamento 

não era cara aos homens  tidos como vadios, Manoel Antônio de Almeida, no romance 

Memórias de Um Sargento de Milícias, deu-nos uma idéia do que isto representava: “ser 

soldado era naquele tempo, e ainda hoje talvez, a pior coisa que podia suceder a um 

homem” (s/d, p. 106). De fato, o recrutamento desde os tempos coloniais consistia numa 

verdadeira caçada humana da qual a população livre fugia com horror, devido aos baixos 

soldos e aos castigos corporais. Se esses fatores explicam a causalidade da fuga 

generalizada da população e o recrutamento das camadas subalternas, podemos reverter a 

causalidade, conforme Wilma Peres Costa sugere: “a extração da tropa na chamada 

‘escória social’ explicando, em parte, os maus tratos, os baixos soldos, o caráter de cstigo 

que se associava ao serviço militar” (1996, p. 58).       

O recrutamento compulsório também foi observado na Cidade de Goiás, 

durante todo o império, para ilustrar esta prática, tomaremos como exemplo o ofício 

abaixo:

Ilmº Snr.

     Tenho a honra de levar ao conhecimento de V. S., que no 
dia de hontem recrutei no districto de Nossa Senhora dp 
Rosario e com a permissão do respectivo sudelegado, um 
individuo de nome Innocencio Pereira de Castro residente no 
districto de minha jurisdição, filho legitimo de Claudio 
Pereira de Castro e Lucia de tal, sndo recolhido no quartel 
militar a disposição de V. S.

                                                          
64Cf. também Jurandir Freire Costa, Ordem Médica e Norma Familiar, 3ª ed, Rio de Janeiro, Ed. Graal, 1989, p. 23-27.

65Cf. Walter Fraga Filho, Mendigos, Moleques e Vadios na Bahia do Século XIX, São Paulo/Salvador, 
Hucitec/EDUFBA, 1996, p. 75-97; e Lúcio Kowarick, Trabalho e Vadiagem, a origem do trabalho livre no Brasil, 
São Paulo, Brasiliense, 1987, p. 111 e ss.
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     Esse individuo alem de ser algum tanto vadio e turbulento 
não é filho unico, nem tem isenção legal que o pune de ser 
recrutado.
     Deus Guarde a V. S.
     Goyaz, 6 de Abril de 1873.
     Illmº Sr. Dr. Joaquim Feliz de Souza, Dignissimo
     Chefe de Policia desta Província
      Francisco Antonio de Azevedo
      Subdelegado do Ouro Fino.66

O aproveitamento dos elementos ociosos em ofícios úteis também poderia 

atingir àqueles que se encontravam presos. Durante a Guerra do Paraguai (1864-1870), o 

Ministério da Justiça ofereceu aos presos  não setenciados  por crimes contra a propriedade 

a possibilidade de se livrarem de suas penas mediante seu alistamento como voluntários, 

conforme  a circular abaixo:

1ª Seção  Ministerio dos Negocios da Justiça

       Rio de Janeiro, 23 de Setembro de 1867.

Circular.                Ilmº e Exmº Snr.

      Recommendo a V. Exª que preste, com toda a urgencia, a 
informação exigida em confidencial de 17 de Janeiro do 
corrente anno, à respeito do tempo de cumprimento das 
penas, idade, estado de saúde, e conduta dos réos dessa 
Província, devendo excluir os condennados por crime contra 
a propriedade, e remetter as petições de graça d’aquelles que 
se offerecerem expressamente para o serviço da guerra.
          Deus Guarde a V. Exª
          Sr. Presidente da Província de Goyaz.
          Martins Francisco Ribeiro de Andrada. 

Por copia ao Dr. Chefe de Policia
      4 de novembro de 1867.67

Na Bahia, a vadiagem e travessuras cometidas pelos adolescentes e crianças 

que faziam das ruas seu espaço de divertimento eram também vistas com desprezo pelos 

bem-nascidos (Fraga Filho, 1996, p.111-134). Na Cidade de Goiás, por sua vez, a criação 

da Companhia de Aprendizes Militares foi o modo que as autoridades encontraram para 

abrigar os desvalidos da Capital, mas com o objetivo de aproveitá-los, quando maiores, no 

serviço militar. Através dessa Companhia, seriam resolvidos dois problemas: um de 

                                                          
66AHEG, Caixa 227, Documentos Avulsos, Polícia - 1873.

67AHEG, Caixa 190, Documentos Avulsos - Ministério da Justiça - 1867.
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natureza social, seria o de “educar meninos órfãos ou filhos de famílias pobres, os quais 

eram vistos nas capitais do Império em plena vadiagem, adquirindo vícios e entregues a 

toda sorte de traquinagem”; o outro, “era a dificuldade então existente de recrutamento de 

homens válidos para o preenchimento dos quadros de infantaria dos batalhões sediados nas 

capitais das províncias” (Bretas, 1991, p. 393). Em poucos anos de funcionamento, a 

Companhia tornou-se impopular, devido ao duro regime militar imposto aos aprendizes.  

Os jornais da Capital noticiavam ferimentos nos meninos por tapas, pescoções, 

palmatoadas na cabeça e outras violências. O desligamento da Companhia só se fazia por 

morte, por conveniência disciplinar, por fuga e, aos catorze anos de idade, quando o 

aprendiz assentava praça no Batalhão. À medida que se tornava impopular, o número de 

voluntários diminuiu e instituiu-se a caça a meninos que perturbavam o sossego nas ruas e 

praças. Os caçadores não os arrancavam de suas casas e nem os perseguiam pelas ruas. A 

ocasião propícia para uma batida, era a das festas populares, cívicas e religiosas, quando os 

meninos distraídos se entregavam a travessuras. (ibidem, p. 394-395). Vejamos um 

exemplo  desta caçada humana na Cidade de Goiás publicado no Correio Oficial de 10 de 

agosto de 1881:

Inspectoria do 1º Quarteirão da Fregusia de Sant’Anna
Goiaz, 5 de Agosto de 1889.
Illmº Exm. Senr. Dr. Chefe de Policia
     Cumpri-mi alevar ao conhecimento V. Exª que o menor 
Samuel continua, a fazer dezordem com outros menores pela 
a rua este vevi continuadamente vagabundando e não procura 
um trabalho onesto, elle e filho de Pais Incognito, a mai não 
pode com elle por que vevi justa, e tem mais dois filhos e foi 
Ex-escrava de Antonio Ermando Fleurys esta não pode con 
este filho e nem pode dar-lhe uma educação regula, este 
menor manheci e anoiteci so fazendo dezorde pela rua, i tudo 
levo ao conhecimento de V. Exª para fazer como for de
justiça.
     Deus Guarde a V. Exª
     Illmº Exmº Senr. Dr. Coriolano Augusto de Loiola
     M. D. Chefe de Policia da Província
     do Inspector do 1º Quarteirão
    Francisco Rufino da Rocha 68

Como era de se esperar, a providência tomada pelo Chefe de Policia foi 

“rogar” a imediata admissão do menor Samuel na Companhia de Aprendizes Militares:

                                                          
68AHEG, Caixa 392, Documentos Avulsos, Polícia - 1889.
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Rogo a V. Exª se dignar providenciar afim de que seja 
admittido na Companhia de Aprendizes Militares, o menor de 
nome Samuel, que com este será apresentado a V. Exª, o qual 
é desvalido segundo informa o Inspector do 1º Quarteirãp da 
Freguesia de Sant’Anna desta Capital.69

O exame dos dispositivos criados pelas leis objetivando retirar das ruas e 

das praças os elementos considerados vadios, vagabundos, etc., nos mostra que se as leis 

eram severas aos que vagavam sem ofício pelas ruas,  elas eram, obviamente, muito mais 

severas em relação aos escravos. As patrulhas que percorriam as ruas da Capital durante a 

noite quase sempre prendiam vadios,  prostitutas e bêbados habituais que, com 

comportamentos desqualificados como irregulares, ofendiam a moral, os bons costumes, a 

paz e tranquilidade das famílias e as posturas policiais. Junto com esses elementos, 

estavam muitos escravos que eram proibidos de transitar pelas ruas após o toque de 

recolher (entre vinte e vinte e uma horas)  sem um bilhete de autorização do seu senhor. 

Esses escravos só poderiam ser liberados  mediante a reclamação de seus senhores que 

deveriam pagar a carceragem de 1$200. Nos casos reicindentes, geralmente, os senhores 

solicitavam o castigo físico do escravo fujão dentro da cadeia:

Illmº Snr. Dr. Chefe de Policia

     Acha-se recolhido nas Cadêas desta Cidade um meu 
escravo de nome Maurício, o qual, não só pela falta que 
commetteo hontem pernoitando fóra de caza, como por outras 
muitas que já tive a honra de expor verbalmentte a V. S., 
tornando-se merecidor d’um bom exemplo, vou rogar a V. S. 
para que, na forma da Lei, o mande castigar na Cadêa, 
ficando ao arbitrio de V. S. o numero de acoites ou 
palmatoadas.
                        Deus Guarde a V. S.
         Goyaz, 22 de Junho de 1870
          Manoel Pacheco Pinto.70

  Nestes dois capítulos, vimos examinando as práticas e discursos que o 

Estado e a medicina elaboraram para o controle político dos indivíduos, para aperfeiçoar as 

suas capacidades, a fim de aumentar a produção de riqueza, isto é, a normalização das 

práticas sociais no espaço público. Nos próximos capítulos, procuraremos analisar como 

esses discursos e práticas penetraram nos espaços privados, ou seja, interior das famílias. 

                                                          
69Ibidem.

70AHEG, Caixa 197, Documentos Avulsos, Polícia, 1870.



88

88

Consideraremos outras formas de práticas discursivas como os discursos dos jornais, da 

literatura, da moral agiam na normalização das relações familiares. Para isso, precisaremos 

considerar os modos de subjetivação, isto é, as formas como os indivíduos elaboram seus 

hábitos e costumes e as formas pelas quais aceitam ou não as normas que lhes são 

impostas. 

   

.

                      

      

CAPÍTULO  III



89

89

ESPAÇO PRIVADO E  CONVIVÊNCIA  FAMILIAR

(As formas de organização das famílias vilaboenses no início do século XIX)

Uma boa parte da historiografia recente tem criticado o suposto estereótipo 

da família patriarcal composta não só do núcleo conjugal e seus filhos, mas também 

incluindo uma vasta teia de criados, parentes, agregados e escravos, submetidos todos ao 

despotismo do pater famílias - a um só tempo marido, pai e patriarca. Tal imagem da 

família patriarcal elaborada por Gilberto Freyre, Antônio Cândido, Sérgio Buarque de 

Holanda, Caio Prado Jr., entre outros,  encontra muitas críticas sobre a generalização da 

família senhorial em confronto com as formas de organização familiar de outras camadas 

sociais e o exagero na descrição e na análise da autoridade marital e da submissão da 
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mulher na sociedade colonial. Essa nova vertente historiográfica tende não a negar a 

submissão e a opressão da mulher no Brasil colonial, mas em restringí-las a algumas 

mulheres de elite enclausuradas pelos maridos e pais, destacando, por outro lado, a relativa 

liberdade em que viviam as mulheres das camadas populares, embora muitas dessas 

mulheres também sofressem a opressão de seus maridos e companheiros.71 Vejamos por 

exemplo, Mary del Priore, em  seu livro Ao Sul do Corpo, a crítica que tece a Gilberto 

Freyre:

No papel de mães gestoras da vida privada, administradoras 
do cotidiano doméstico e da sobrevivência da sua prole, as 
mulheres exerciam poderes discretos e informais, pondo em 
xeque a ficção do poder masculino, bastante difundido na 
sociedade colonial [...] Sabe-se hoje que o perfil do cenário 
familiar, ao contrário do quadro ruidoso e sensual de Casa-
grande & senzala, pintado por Gilberto Freyre, era 
prosoicamente nuclear sobretudo nas capitanias do sudeste da 
Colônia. Conhecem-se também algumas de suas 
características: muitos maridos ausentes, companheiros 
ambulantes, mulheres chefiando seus lares e crianças 
circulando entre outras casas e sendo criadas por comadres, 
vizinhas e familiares (1993, p. 46-47).

O grande mérito dessas críticas é, segundo Ronaldo Vainfas, acrescentar 

novos conhecimentos sobre a história do Brasil colonial. Por outro lado, Vainfas acrescenta 

que essas mesmas críticas não resistem a uma avaliação de conjunto.Em primeiro lugar, 

nem Gilbero Freyre e nem outros historiadores tradicionais identificaram “família 

patriarcal” com “família extensa.” Os parentes, agregados, escravos que se submetiam ao 

poder patriarcal constituíam uma “rede de poder e dependência que se refere Antônio 

Cândido quando discrimina o núcleo e a periferia da família patriarcal, jamais a estruturas 

domiciliárias” (Vainfas, 1989, p. 110). Aliás, o próprio Gilberto Freyre  não negou a 

eventual ocorrência de outras formas familiares: “devemos recordar-nos de que o 

familismo no Brasil compreendeu não só o patriarcado dominante - e formalmente 

ortodoxo do ponto de vista católico-romano - como outras formas de família: 

parapatriarcais, semipatriarcais e mesmo antipatriarcais” (1992, p. 65).

                                                          
71Cf. Mary del Priore., Ao Sul do Corpo: condição feminina, maternidades e mentalidades no Brasil Colônia, Rio de 

Janeiro, José OLympio/Brasília, Edunb, 1993; Luciano Figueiredo, O Avesso da Memória: cotidiano e trabalho da 
mulher em Minas Gerais no século XVIII, Rio de Janeiro, José Olympio/Brasília, Edunb, 1993 e Maria Odila da Silva 
Dias, Quotidiano e Poder em São Paulo no século XIX, São Paulo, Brasiliense, 1984.  
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No período da fundação da Cidade de Goiás, na terceira década do século 

XVIII, os aventureiros mineradores que foram se estabelecendo no Arraial de Sant’Anna 

quase não trouxeram consigo as suas famílias. O caráter inóspito da região a ser 

desbravada, a falta de conforto e o aspecto itinerante da mineração levavam os bandeirantes 

paulistas a deixarem suas esposas legítimas na Capitania de São Paulo.  Poucos foram os 

que a exemplo de Bartolomeu Bueno da Silva se estabeleceram com suas famílias. A 

maioria teve nas escravas negras e nas índias aprisionadas suas concubinas, com as quais 

tiveram muitos filhos. O concubinato foi também comum  em Minas Gerais no século 

XVIII, onde o casamento  passaria a representar um símbolo de status, na medida em que, 

inacessível à grande maioria, indicaria uma marca da diferenciação social (Figueiredo, 

1993, p. 113).72

O casamento estimulado pela Igreja não encontraria no ambiente minerador 

condições suficientes para efetuar-se. Até meados do século XIX, a maioria da população 

vilaboense vivia sob o regime do concubinato. O concubinato aparecia vagamente definido, 

pela Igreja, como “uma ilícita conversação do homem com mulher continuada por tempo 

considerável”.73 Além disso, a mancebia  era vista como um “relaxamento dos  costumes”. 

Saint-Hilaire observou na Cidade de Goiás que:

     Em nenhuma outra cidade o número de pessoas casadas é  
tão pequeno (1819). Todos os homens, até o mais humilde 
obreiro, têm uma amante, que eles mantêm em sua própria 
casa. As crianças nascidas dessas uniões ilegítimas vivem ao 
seu redor, e essa situação irregular causa tão pouco embaraço 
a eles quanto se estivessem casados legalmente. Se por acaso 
algum deles chega a se casar, passa a ser motivo de 
zombarias. Esse relaxamento dos costumes data do tempo em 
que a região foi descoberta. Os primeiros aventureiros que se 
embrenharam nesses sertões traziam consigo unicamente 
mulheres negras, às quais o seu orgulho não permitia que se 
unissem pelo casamento. A mesma razão impediu-os de 
desposarem as índias. Em consequência, tinham apenas 
amantes. Nos primeiros tempos deve ter ocorrido a mesma 
coisa na Província de Minas, mas como ela fica menos 
distante do litoral, é mais povoada e sua fase áurea não foi tão 

                                                          
72Cf. também Laura Mello e Souza, Desclassificados do Ouro: a pobreza mineira no século XVIII, 3ª ed, Rio de Janeiro, 

Graal, 1990, p. 152-153.

73Constituições primeiras do arcebispado da Bahia, feitas e ordenadas pelo ilustríssimo e reverendíssimo senhor dom 
Sebastião Monteiro da Vide, arcebispo do dito arcebispado, e do conselho de sua Majestade, propostas e aceitas em o 
Sínodo Diocesano, que o dito senhor celebrou em 12 de junho de 1707, liv. 5, tít 22, citado por Maria Beatriz Nizza 
Silva, Cultura no Brasil Colônia, Petrópolis, Vozes, 1981, p. 15.
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efêmera, as mulheres de bons costumes que para lá foram 
eram provavelmente mais numerosas. Mesmo hoje, quando 
existem em toda a Província de Goiás núcleos de colonização 
já enraizados, qual a mulher que não se assustaria com a 
distância que separa os portos do mar dessa região central, ou 
com as fadigas de uma viagem de vários meses através dos 
sertões, onde às vezes faltam as coisas mais necessárias? Os 
descendentes dos primeiros colonos goianos devem 
forçosamente ter seguido as pegadas de seus antepassados; a 
libertinagem tornou-se um hábito e o povo vê-se 
constantemente estimulado a entregar-se a ela pelo mau 
exemplo dos que o governam (1975, p. 53).

A falta de mulheres brancas nas regiões mineradoras fez com que a 

mancebia substituísse o casamento legítimo e  ajudou na construção do  “mito da dona 

ausente” que criou o estereótipo da mulher branca  ideal e sempre inatingível, cuja saudade 

era sempre evocada. Maria Odila Leite da Silva Dias considera que “do paradigma do amor 

impossível  à leitura da dona ausente como ideologia de dominação, parece-nos um tênue 

passo” (1984, p. 63). De fato, esse amor impossível não impedia as conquistas de outras 

mulheres, principalmente de outras raças, gerando um processo acentuado de mestiçagem, 

que o preconceito racial não permitiu que fosse amplamente aceito. Pedro Taques de 

Almeida que viajou para Goiás com a família assim comentou: “a enorme maioria dos 

mineiros brancos composta de celibatários mantinha relações irregulares com pretas e 

índias, uniões que o espírito de casta não permitia legalizar” (grifo nosso).74 Conforme 

observamos no relato de Saint-Hilaire acima, os que se casavam eram sempre motivo de 

zombarias. Entranhado nos discursos dos cronistas e  documentos oficiais, o mito da dona 

ausente levava as autoridades administrativas e eclesiásticas a incentivar a vinda de 

mulheres brancas para a colônia, desde o século XVI, a fim de estimular os casamentos 

legítimos e evitar as ligações ilegítimas do concubinato. O que se temia era a formação de 

um grande contingente de mestiços identificados com o mundo da desordem, que sendo 

indisciplinados e vadios  situavam-se fora do sistema econômico escravista.

Sobre o preconceito racial que impedia o casamento entre homens brancos e 

suas concubinas pardas, negras e índias, outros exemplos podem ser citados. Pohl observou 

que “embora os brancos procriem indiscriminadamente com mulatas e negras e não se 

                                                          
74Petro Taques, Nobiliarquia Paulistana, V. III, citado por Maria Odila Leite da Silva Dias, Quoditiano e Poder em São 

Paulo no século XIX, São Paulo, Brasiliense, 1984, p. 64; cf. também Luciano Figueiredo, O Avesso da Memória: 
cotidiano e trabalho da mulher em Minas Gerais no século XVIII, Rio de Janeiro José OLympio/Brasília, Edunb, 
1993, p. 115-124.
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recusem a reconhecer publicamente esses filhos, não querem que os filhos se casem com 

essas raças” (Pohl, 1976, p. 142). Também Saint-Hilaire relatou o caso do governador de 

Goiás, entre 1809 e 1820,  Fernando Delgado Castilho, que ao término de seu mandato, 

via-se na iminência de retornar a Portugal  e sofria por ter que abandonar a sua concubina e 

seus filhos a quem amava. A amante, filha de um carpinteiro, o acompanhou até o Rio de 

Janeiro e lhe impôs a condição de acompanhá-lo à Europa, mas na qualidade de sua 

legítima esposa. Não suportando o dilema de casar-se com a filha de um carpinteiro ou 

deixá-la no Brasil, Fernando Delgado pôs fim à própria existência. (1975, p. 56).

As famílias latifundiárias do nordeste, no período colonial, realizavam 

casamentos endogâmicos, isto é, entre seus pares, especialmente entre seus parentes mais 

próximos. Estas uniões não consideravam o amor entre os cônjuges e sim, o patrimônio a 

ser somado e não repartido e, principalmente, a preservação do sangue e da côr, “a fim de 

não introduzirem na família sangue que revele a condição de ex-escravo”. (Freyre, 1992, p. 

275). No caso goiano, o preconceito racial impedia o casamento de brancos com negras e 

mulatas, na medida  em que o negro e o mestiço eram associados, no sistema escravista, ao 

trabalho manual considerado aviltante:

     Alguns celibatários tinham de portas a dentro escravas 
africanas, ou índias, com que reproduziam a sua espécie, os 
frutos destes ajuntamentos algumas vezes estimados de seus 
pais, ou por ele reconhecidos, vieram a herdar parte ou todos 
os seus bens, e assim formaram pequenas famílias que 
seguiram o método de vida de seus benfeitores (isto é o da 
mineração ou comércio), quando as suas faculdades 
alcançaram bons estabelecimentos: os mais necessitados 
contentavam-se com a vida laboriosa da agricultura e criação 
de gados, vida então considerada abjeta; e foram estes 
homens dignos que livraram a província do cruel jugo de ser 
alimentada pelos geralistas, ou por São Paulo, donde 
entãovinham vender-se a peso de ouro os mantimnetos à 
comarca de Goiás (Cunha Mattos, 1979, p. 86) (grifos 
nossos).

A  quase inexistência de casamentos até o início do século XIX, poderia ser 

explicada pelo isolamento a que esteve submetida a população de Goiás., levando à 

perpetuação e  a cristalização de valores e costumes. Em sua dissertação de mestrado As 

três faces de Eva na Cidade de Goiás, Maria José Goulart Bittar afirma que
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“com a fixação da população e com a perpetuação do 
isolamento, cristalizam-se valores e costumes, uma vez que o 
isolamento impede a chegada de novas idéias e induz as 
novas gerações a repetirem o exemplo das antigas [...] o 
casamento foi  praticamente abolido pois, socialmente, só a 
mulher branca serve para tal, e esta é raridade. Na verdade o 
que se verifica é a naturalização dos costumes, mas é a 
promiscuidade que Saint-Hilaire vê e registra” (1996 p. 62) 
(grifo nosso).

Na verdade, a prática do concubinato não era exclusiva de Goiás, conforme 

vimos, ela também se estendia a Minas Gerais, região também inicialmente ocupada pela 

economia mineradora, bem como em outras regiões da colônia, isto é, o concubinato foi 

uma prática comum a todas as regiões da colônia. Portanto, devemos relativizar o 

isolamento a que Goiás esteve submetido. De fato, as condições de viagem das regiões 

próximas ao litoral para o interior do Brasil tornavam difíceis as comunicações e mesmo a 

vinda de mulheres brancas, conforme observamos no relato de Saint-Hilaire: “Mesmo hoje, 

quando existem em toda a Província de Goiás núcleos de colonização já enraizados, qual a 

mulher que não se assustaria com a distância que separa os portos de mar dessa região 

central, ou com as fadigas de uma viagem de vários meses através dos sertões, onde às 

vezes faltam as coisas mais necessárias?” (1975, p. 53).  Contudo, podemos afirmar que o 

isolamento poderia dificultar, mas não “impedir” a chegada de novas idéias.

Por outro lado, devemos levar em consideração outros fatores além da 

preconceito de raça e status social e a cristalização dos valores e costumes devido ao 

isolamento geográfico. O velho hábito existente desde os princípios da colônia de se exigir 

da noiva o dote, mecanismo pelo qual a mulher transferia ao marido parte dos bens de sua 

família de origem, tornou-se um requisito indispensável à efetivação do matrimônio. 

Portanto, não apenas a cor da pele poderia impedir o matrimônio, mas também a ausência 

de dote.  Além disso, o alto preço do casamento cobrado pelos párocos desestimulava a sua 

efetivação. A aprovação para o casamento expedida pelo vigário da vara, segundo Saint-

Hilaire, não era concedida por menos de 10, 15 e, mesmo 18 oitavas. “A maior parte dos 

lavradores, cuja indigencia é extrema não pode pagar uma somma tão elevada e passa a 

vida na desordem. Desse modo os membros do clero, que, si fossem verdadeiramente 

christãos, deveriam estimular as uniãos legitimas criam-lhes obstaculos pela sua ganancia” 

(1937, p. 338). 
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Por ocasião das visitações em Minas Gerais, durante o século XVIII, aqueles 

que viviam sob o regime de concubinato deveriam pagar multas , sendo que para escravas 

culpadas era seu senhor que se encarregava do pagamento (Figueiredo, 1993, p.114). Luís 

Palacin observa para o caso goiano que “contra costumes tão arraigados e tão públicos, 

pouco significava que o ouvidor, na correição anual, tivesse obrigação de tirar devassas 

sobre os concubinatos; isto, aliás, só servia para enriquecer os oficiais da justiça com 

processos e multas, e para dar vazão a vinganças pessoais”. (1976, p. 114). Podemos 

constatar que tanto a Igreja quanto o Estado retiravam das multas sobre o concubinato uma 

fonte de renda, apesar de encontrar a resistência daqueles que se viam envolvido em tais 

processos.

Na Cidade de Goiás, no início do século XIX, havia uma minoria de pessoas 

casadas. De acordo com os dados de Pohl, em 1804, a população estava assim distribuida:

Tabela 3

População da Cidade de Goiás em 1804, segundo  a raça e o estado civil
Tipos Casados Solteiros Total

Brancos 190 1.029 1.219
Negros   53    959 1.012
Mulatos 255 2.506 2.761
Escravos -- -- 4.432

Total geral 498 4.494 9.424*
* Incluindo o número de escravos.
Fonte: J. E. Pohl, Viagem ao Interior do Brasil Belo Horizonte, Itatiaia/São Paulo, Ed da USP, 1976, p. 141. 

De acordo com os dados da tabela acima, apenas 5,3% da população da 

cidade era casada, enquanto que o número de solteiros, sem incluir o número de escravos 

constituiria 47,7% do total. Contudo, existe uma lacuna nos dados a ser considerada: Pohl 

não fez distinção entre o número de escravos casados e solteiros. Se considerarmos que 

nenhum deles eram casados, o percentual de solteiros se elevaria para 94,7%, constituindo 

uma expressiva maioria.  Saint-Hilaire  afirmou que, em 1824, “até então os brasileiros, em 

geral, pouco pensavam em casar seus escravos, e como pensariam nisso os goyanos, que 

elles proprios, viviam na concubinagem!” (1937, p. 300). Além disso, lembra-nos Antonil, 

eram os próprios senhores que amiúde promoviam os amancebamentos e determinavam os 

parceiros, formando e desfazendo uniões a seu bel-prazer, e conforme suas próprias 

conveniências (1967, p. 161). De qualquer modo, mesmo sem incluir os escravos,  o  
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percentual de pessoas livres e solteiras (47,7%) ainda apresentava-se bem maior que o 

número de pessoas casadas (5,3%). Posteriormente, voltaremos a nos referir sobre o 

casamento e suas transformações ao longo do Império, por hora, continuaremos a descrever 

as relações entre homens e mulheres no início do século XIX.

Na capital da capitania de Goiás, em 1804, a maioria da população era 

constituida de mulatos (ver tabela 3). Sobre este aspecto assim se referiu  Pohl:

“os brancos, que diminuem de ano para ano, são de 
constituição franzina; os mulatos e negros são, ao contrário, 
robustos e sadios e futuramente formarão a população total da 
capitania. Os brancos são na maioria de origem portuguesa, 
em parte fugitivos e aventureiros e, no entanto, formam a 
primeira classe o que se deve apenas à cor. Na maior parte 
são altivos e soberbos, crentes dessa sua superioridade em 
relação às outras raças. Poucos melhoram o caráter, antes 
exibem a vulgaridade de sua existência anterior. O ócio é a 
máxima felicidade dessa gente (1976, p. 141). 

A constituição franzina dos homens brancos da cidade de Goiás descrita por 

Pohl aproxima-se da descrição feita por Gilberto Freyre em Sobrados e Mucambos: “pode-

se dizer [...], que o homem no Brasil rural patriarcal foi a mulher a cavalo. Quase o mesmo 

ser franzino que a mulher, debilitado quase tanto quanto ela pela inércia e pela vida 

lânguida, porém em situação privilegiada de dominar e de mandar do alto (1977, p. 101). 

Numa sociedade em que o trabalho manual era considerado aviltante, era de se esperar que 

um físico musculoso e robusto fosse considerado um indício de ocupação destinada aos  

escravos. O corpo franzino indicava a ausência de trabalho, o prestígio e o domínio do 

senhor, proprietário  de muitos escravos.

Sobre os homens da Província de Goiás, Saint-Hilaire traçou o seguinte 

perfil, comparando-os aos mineiros: 

o calor excessivo do clima perder aos habitantes a sua rudeza 
primitiva; não se pode mesmo dizer que sejam grosseiros, 
mas, com excepção dos fazendeiros abastados, que são 
poucos numerosos, não adquiriram nenhum apuro no trato. O 
ultimo dos mineiros sabe conversar, e o faz muitas vezes, 
com espírito e amabilidade; os colonos goyanos conservam 
uma mudez bronca; têm um ar de indolência, uma especie de 
patetice que os faz distinguir sem dificuldade. Em Minas era 
eu acolhido por toda a parte com hospitalidade; os homens 
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mais pobres pareciam me ver com prazer, e convidavam-me a 
compartilhar da sua mesa; em Goyaz indicavam-me 
displicentemente o triste reducto que me devia abrigar, e, 
exceptuados aquelles a quem ia recommendado, ninguem me 
offerecia a menor coisa.
     Apezar de tudo o que precede, não supponha que esses 
homens sejam desprovidos de intelligencia. Encontram-se em 
Villa Boa artezãos extremamente habeis, que imitam com 
grande perfeição o que se lhes mostra, e que, no entanto, não 
tiveram mestres (1937, p. 336). 

A descrição de Saint-Hilaire revela uma circunspecção e uma desconfiança 

em relação aos estranhos que, supostamente, marcavam o caráter do homem goiano. Longe 

estamos  de querer levantar os sinais de uma suposta “goianidade”, que distinguiria 

facilmente os goianos dos habitantes de outras províncias, mas sim levantar, no discurso 

dos cronistas e viajantes, as representações que os goianos elaboraram sobre o que 

constituíriam os caracteres típicos do gênero masculino. 

Em outras passagens, Saint-Hilaire observa que o homem goiano era pouco 

dado à leitura e aos estudos (1975, p. 44). Quase somos tentados a criar um perfil 

espartano, malgrado a natural indolência tantas vezes apontada contra os goianos, diante de 

tamanho espírito circunspecto e lacônico. É Cunha Mattos quem desfaz um pouco essa 

imagem considerando o desenvolvimento da música, da poesia e das encenações teatrais 

nos pequenos arraiais, apesar de registrar que a literatura encontrava-se, em 1824, na mais 

completa decadência e não haver nenhum homem formado na universidade a exceção do 

presidente da província e de um médico formado em Montpellier (1979, p. 93-95).

Quanto ao sotaque e a forma de articular as palavras, Cunha Mattos assim os 

descreveu: “a pronunciação da gente de Goiás é mui doce: não obstante serem 

descendentes de paulistas, não tem aquela aspereza gutural que se nota nos naturais de São 

Paulo, nem a afetação feminil de muita gente de províncias mais iluminadas” (ibidem, p. 

95, grifo nosso). Para o governador, a maneira como os goianos articulavam as palavras 

revelava um modo mais viril comparado com a afetação das províncias mais ilustradas, 

enquanto que para Saint-Hilaire havia nos goianos uma falta de “apuro no trato”, uma 

mudez bronca e uma espécie de patetice. Temos assim, dois discursos diferenciados sobre 

o comportamento do homem goiano: um discurso que vê distingue os goianos dos 

habitantes das outras províncias por características que os identificam como sendo mais 

viris e, outro, que os qualifica como sendo faltos de refinamento e cortesia.
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A vida social na Cidade de Goiás, no início do século XIX, era quase 

inexistente. Saint-Hilaire chegou mesmo a afirmar: “A cidade não tem absolutamente vida 

social. Cada um vive em sua casa e não se comunica, por assim dizer, com ninguém” 

(1975, p. 52). Essa imagem de isolamento em que viviam as famílias no período colonial é 

muito recorrente na historiografia brasileira.75  As famílias coloniais, organizadas sob o 

regime patriarcal,  promoviam poucas recepções em suas casas, mesmo o alojamento dos 

hóspedes, nas casas paulistas, não possuía ligações com o interior da morada, sendo 

separado por um alpendre (Saia, 1972, p. 69). A sociabilidade restringia-se ao 

comparecimento a festejos públicos em especial aos religiosos. Viajantes como Pohl e 

Saint-Hilaire, apesar de terem sido convidados a compartilhar da mesa de alguns goianos,  

quase não relataram ter sido convidados a festas privadas em Goiás, tendo, por outro lado, 

descrito muitas festas religiosas nos arraiais e fazendas pelos quais passaram.

Quando observamos os relatos dos viajantes sobre o comportamento dos 

homens e mulheres na Cidade de Goiás, no início do século XIX, verificamos que as 

famílias e o papel desempenhado pelas mulheres na sociedade obedeciam tanto aos padrões 

patriarcais quanto a outras formas de organização familiar. Vejamos inicialmente a 

clausura a que estavam submetidas muitas mulheres. Saint-Hilaire nos forneceu algumas 

passagens   que poderiam justificar a clausura das mulheres em relação aos estranhos: 

    No meio da ligeira discussão que tivemos incialmente, o 
bondoso homem tinha exclamado: “Só se passarem por cima 
do meu cadáver os senhores porão os pé no quarto ocupado 
por minhas filhas!” Nessa província, onde tantas moças se 
prostituem, é natural que um pai de família decente use uma 
linguagem desse tipo, pois os costumes da região exigem que 
uma mulher que se preze permaneça afastada do convívio de
homens estranhos (1975, p. 42) [...] (grifo nosso).
     Raramente são casados os funcionários do governo que se 
dispõem a viver nessas remotas regiões do interior do país. 
Quando chegam a um lugar onde o concubinato é 
generalizado, eles acham cômodo  conformarem-se a esse 
costume, e ao adotá-lo dão-lhe o seu beneplácito. Entre os 
capitães-gerais que governaram a Província de Goiás até 
1820, não houve um só que fosse casado, e todos tinham 
amantes com as quais viviam abertamente. A chegada de um 

                                                          
75Cf. Luís Edmundo, O Rio de Janeiro no tempo dos Vice-Reis, 4ª ed., Rio de Janeiro, Conquista, 1956 e Maria Odila 

Leite da Silva Dias, Quotidiano e Poder em São Paulo no século XIX, São Paulo, Brasiliense, 1984, p. 67. 
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general a Vila Boa espalhou o terror emtre os homens e 
deixou em ebulição todas as mulheres. Sabia-se que ele logo 
escolheria uma amante, e até que ele se decidisse todos os 
homens tremeram receando que a escolha recaísse sobre a sua 
(ibidem, p. 53).76

O enclausuramento das mulheres sempre foi visto pelos viajantes e 

historiadores tradicionais como submissão ao  patriarca e serralho oriental. Gilberto Freyre, 

por exemplo, sobre isso escreveu: “o isolamento árabe em que viviam as antigas sinhá-

donas, principalmente nas casas-grandes de engenho, tendo por companhia quase que 

exclusivamente escravas passivas; sua submissão muçulmana diante dos maridos, a quem 

se dirigiam sempre com medo, tratando-os de Senhor” [...] (1992, p. 338). Jurandir Freire 

Costa, mostrou que o hábito de reclusão das mulheres não era exclusividade da influência 

moçarábica em Portugal e no Brasil. Em algumas regiões da França a mulher era tratada 

como “parte inferior da raça humana” e deveria retirar-se na presença de estranhos. A 

permanência da mulher no interior da casa devia-se, segundo Costa, antes de mais nada, à 

sua função econômica. Ela era o capitão-do-mato, o gerente, o caixeiro do seu esposo. 

Ninguém melhor do que ela estava habilitada para zelar pelo patrimônio doméstico do 

marido (1989, p. 101-102).  

Outra interpretação para o enclausuramento das senhoras até meados do 

século XIX foi realizada por Maria Odila Leite da Silva Dias que considerava as 

dificuldades de trânsito nas ruas mal calçadas, espaço perigoso onde homens armados, 

tropeiros e seus camaradas improvisavam disparadas a cavalo e tiroteiros; rente aos muros 

das casas amontoava-se o lixo; as ruas eram espaço de escravos e escravas domésticas 

levando os “tigres”, buscando água nas fontes, com muito vozerio, às vezes com arruaças e 

brigas de faca (1984, p. 67-68).   

As três interpretações acima não são nada excludentes entre si, aliás, muito 

pelo contrário, elas podem ser justapostas, revelando que o enclausuramento das senhoras 

de elite devia-se ao machismo patriarcal sem, contudo, exagerarmos na influência 

moçarábica, ao papel exercido pela mulher na economia doméstica e aos perigos que a rua 

                                                          
76Cf. ainda Saint-Hilaire, Viagem à Província de Goiás, Belo Horizonte, Itatiaia/São Paulo, Ed da USP, 1975, p. 23 e 

101.
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representava para os transeuntes.77 Às vezes as próprias mulheres recusavam-se a aparecer 

aos estranhos, mesmo que seu marido estivesse ausente:

    Antes da minha chegada, a dona da casa, cujo marido 
estava ausente, quis instalar os meus homens num cômodo 
exíguo e de uma sujeira extrema. Eles lhe haviam pedido 
permissão para se alojarem no paiol, mas esse pequeno favor 
lhes foi negado. Ao chegar, reiterei o pedido, e só consegui o 
que queria depois de muitas súplicas e parlamentações. 
Entretanto, não tratei pessoalmente com a proprietária. Ela 
mandava uma mulher negra trazer suas respostas, mas eu 
ouvia seus gritos nos fundos da casa, e sempre que a escrava 
aparecia não deixava de repetir que sua patroa fazia questão 
de que eu soubesse que ela era casada legalmente e merecia 
todo o respeito. Esse esclarecimento, tantas vezes repisado, 
indicava claramente como são os costumes da região. É 
preciso que o casamento seja ali muito raro para que o 
considerem dessa maneira um título de honra (Saint-Hilaire, 
1975, p. 101).

A recusa da dona da casa em aparecer frente aos estranhos revela sua 

sujeição aos costumes da região, a sua aceitação ao domínio patriarcal. Todavia, a sujeição 

ao seu marido trazia-lhe, nas suas próprias convicções, uma recompensa: a posse de um 

status superior que o casamento lhe outorgava e que ela exigia que fosse reconhecido pelos 

forasteiros. 

Em Casa-grande & Senzala, Gilberto Freyre destacou a importância da 

família patriarcal, que se tornou um protótipo da organização familiar e de dominação 

pessoal de senhores sobre escravos e agregados durante três séculos. Por outro lado, 

admitiu, conforme já vimos, a existência de famílias parapatriarcais, semipatriarcais e 

antipatriarcais. Segundo Freyre

“o observador que se colocar do ponto de vista da moral 
estritamente católico romana terá de desprezar as formas 
antipatriarcais que floresceram no Brasil como organização 
de família [...] E do ponto de vista sociológico, temos de 
reconhecer o fato de que desde os dias coloniais vêm se 
mantendo no Brasil, e condicionando sua formação, formas 
de organizações de famílias extrapatriarcais, extracatólicas 
que o sociológo não tem, entretanto, o direito de confundir 
com prostituição ou promiscuidade” (1992, p. 65).

                                                          
77Cf. Roberto DaMatta, A Casa & a Rua: Espaço, Cidadania, mulher e morte no Brasil, Rio de Janeiro, Guanabara, 
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Originário de um país de tradição católica, Saint-Hilaire via nas mulheres  

vilaboenses que andavam desacompanhadas de homens durante a noite, essa mistura de 

devassidão e prosmicuidade:

    Durante o dia só se vêem homens nas ruas da cidade de 
Goiás. Tão logo chega a noite, porém, mulheres de todas as 
raças saem de suas casas e se espalham por toda parte. 
Geralmente fazem o seu passeio em grupos, raramente 
acompanhadas de homens. Envolvem o corpo em amplas 
capas de lã, cobrindo a cabeça com um lenço ou chapéu de 
feltro. Também  nessas horas elas caminham umas atrás das 
outras, e antes se arrastam do que andam, sem moverem a 
cabeça nem os braços, parecendo sombras deslizando no 
silêncio da noite. Algumas vão cuidar de seus negócios 
particulares, outras fazer visitas, mas a maioria sai à procura 
de aventuras amorosas (1975, p. 54). 

O hábito de sair à noite desacompanhadas de homens e envolvidas em 

longas capas de lã não era exclusividade das mulheres da Cidade de Goiás, Maria Odila L. 

S. Dias, verificou que na Cidade de São Paulo, também as mulheres das camadas populares 

saíam furtivamente à noite “rebuçadas em dois côvados de baeta negra” a fim de esconder 

sua pobreza (1984, p. 69). Pohl, deixou anotado um expediente que a população pobre da 

cidade de Goiás utilizava para esconder a pobreza de seus trajes:

Com essa inatividade e preguiça, os brancos decaíram tanto 
que à maioria deles falta até o necessário traje para 
comparecerem decentemente à igreja aos domingos. 
Expressamente para estes é rezada uma missa às 5 horas da 
manhã, que tem o nome de missa da madrugada. Nela 
aparecem principalmente as mulheres brancas empobrecidas, 
envoltas num manto de qualidade inferior, para não se 
exporem aos olhares desdenhosos das negras que 
comparecem mais tarde e entram altivamente ataviadas de 
correntes de ouro e rendas (1976, p. 141-142).

Além disso,   tanto em  São Paulo como em Goiás a constatação de que 

“com as caras tôdas tapadas, tanto nas ruas como nas igrejas, se precipitavam muitas em 

entrar até de dia em casas de homens” revela que o concubinato, onde o casamento era 

raro, poderia ser tolerado desde que fosse discreto e devidamente furtivo (Dias, 1984, p. 

                                                                                                                                                                               
1987, p. 63-65.
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69-70). O olhar europeu sob a égide da moral católica enxergava apenas a devassidão e a 

libertinagem e prosseguia desclassificando a mulher goiana:

    Os olhos negros e brilhantes das mulheres de Goiás traem 
as paixões que as dominam, mas seus traços não têm 
nenhuma delicadeza, seus gestos são desgraciosos, e sua voz 
não têm doçura. Como não receberam educação, sua conversa 
é desprovida de encanto. São inibidas e estúpidas, e se acham 
reduzidas praticamente praticamente ao papel de fêmeas para 
os homens (1819).
    É fácil entender por que os homens do lugar, afastados de 
um ameno convívio social e levando uma vida de ociosidade 
no meio de mulheres sem princípios e sem a menor instrução, 
se mostram pouco exigentes em matéria de gosto e de 
diversão. Fica assim explicado o gosto generalizado pela 
cachaça enre os habitantes de Vila Boa. Enfraquecidos pelos 
seus próprios desregramentos, entediados por uma vida sem 
perspectiva, eles encontram na aguardente o estimulante que 
os arrancam por alguns instantes de sua apatia e os impede de 
sentir a monotonia de sua existência. (Saint-Hilaire, 1975, p. 
54).

Diferentemente de Saint-Hilaire, em 1823, um outro olhar europeu, Cunha 

Mattos - governador das armas da província - teceu os seguintes comentários sobre as 

mulheres goianas:

    As senhoras são honestas, afáveis e muito mais polidas do 
que se deveria esperar de terras tão distantes das cidades da 
beira mar, assento da civilização. Elas são esbeltas, mui 
alvas, e coradas; algumas tem olhos formosíssimos, dentes 
perfeitos 
e encontram-se talhes de modelo. São mais altas do que 
baixas, e ainda as mais grossas de corpo tem proporções mui 
regulares. As mulheres desenvoltas tem um certo melindre 
que raras vezes se encontra em outras provincias: os homens 
principais são despidos de estúpido orgulho, sociáveis, 
polidos e cheios de urbanidade (1979, p. 92).

O perfil das mulheres goianas traçado por Cunha Mattos está bem distante 

daquele esboçado por Saint-Hilaire, poder-se-ia dizer que  ambos são  excludentes entre si. 

No entanto, quando os examinamos  não conseguimos vê-los assim. O relato de Saint-

Hilaire era sobre as mulheres que tinham maior liberdade e mobilidade nas vilas e arraiais, 

isto é, as mulheres das camadas populares. Conforme já vimos, as mulheres da elite tanto 

em Goiás como nas outras províncias quase não saíam às ruas. O próprio Saint-Hilaire 

notou a reclusão de algumas delas, tendo tratado ou com seus parentes ou com suas 
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escravas e não tratou pessoalmente com alguma delas. Já o relato de Cunha Mattos, refere-

se às mulheres de elite e distancia-se das figuras das senhoras obesas e das mocinhas 

franzinas construídas pela historiografia tradicional baseada nos relatos dos viajantes 

estrangeiros. As mulheres da elite goiana possuíam talhes de modelo e revelavam algum 

encanto na conversação que Saint-Hilaire não viu. 

O que tornou possível o contato de Cunha Mattos com as mulheres da elite 

goiana foi a posição e o cargo administrativo que ele ocupava em 1823, isto é, de 

governador de armas da província. Saint-Hilaire reconheceu que “ele era uma pessoa que 

merecia consideração e naturalmente todos os homens brancos do lugar se apressaram a 

visitá-lo. Talvez tenha vindo gente até mesmo das localidades vizinhas para prestar-lhe 

homenagem, ou simplesmente por curiosidade” (1975, p. 51). Durante o Império era 

comum a recepção dos presidentes de província com  honrarias, festas e bailes aos quais 

concorriam a elite vilaboense. Por isso, acreditamos ser possível que à época de Cunha 

Mattos, tal costume já existisse e, assim, ele pôde travar conhecimento com as damas da 

cidade. 

O  comentário de Cunha Mattos sobre os homens, e que incluía desde os 

“principais” até os pretos livres e os escravos, contrasta com as descrições de Pohl e  Saint-

Hilaire. Enquanto o governador viu homens  isentos de orgulho estúpido, sociáveis, polidos 

e cheios de urbanidade; o viajante austríaco os viu altivos e soberbos e, o viajante francês 

os achou sem apuro no trato, com uma mudez bronca e uma espécie de patetice. É bem 

provável que esses homens, conforme os costumes coloniais, eram pouco acostumados a 

receber estranhos e, por isso, mantinham-se arredios e desconfiados. Por outro lado, eles 

também poderiam apresentar-se de modo bastante diverso diante de uma autoridade a fim 

de  granjear favores e deferências.

A farsa denominada Serração da Velha, observada pelo Dr. Pohl, ilustra a 

maneira como a população local achava que as mulheres mais velhas deveriam se 

comportar: 

Deve-se ainda mencionar uma farsa, denominada Serração 
da Velha, indicadora de que já passou metade da quaresma. 
Essa brincadeira é organizada pelos soldados. Para a 
zombaria é escolhida, entre as moradoras da cidade, uma 
mulher já idosa, mas ainda coquete. Quando, pois, é chegada 
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a idade, já essas mulheres ficam preocupadas e receosas de 
serem escolhidas para vítimas. Faz-se uma figura recheada de 
palha, tão parecida queanto possível com a mulher em 
questão, com trajes iguais aos que ela costuma usar, de modo 
a ser reconhecida imediatamente. Numa das mãos põem-lhe 
um rosário e na outra uma serra para indicar que o jejum 
quaresmal é cortado ao meio. Então  a figura é posta numa 
paiola e, acompanhada pelos soldados com sabres 
desembainhados e archotes, é conduzida por quatro negros 
através da cidade, por entre a jubilosa gritaria dos negros e 
das crianças. Um grotesco mascarado abre o cortejo e, 
durante as paradas, lê o testamento da velha, composto com 
grande exagero, em, que são ridicularizadas as suas vaidades 
da maneira mais acintosa. A massa aplaude furiosamente. 
Finalmente, chegando o cortejo à residência da própria 
mulher, a figura é serrada em duas e queimada, o que sempre 
termina em pancadaria, porque os parentes da vítima se 
sentem igualmente ofendidos e procuram enxotar os 
desaforados visitantes (1976, p. 144-145).
  

A descrição pormenorizada de Pohl revela como as festas profanas dos 

populares, às vezes, infiltravam-se nos costumes religiosos. E mais, a farsa indicava através 

do riso e do escárnio, os comportamentos convenientes que uma “velha” senhora deveria 

ter.  Lembramos que,  no período colonial, uma mulher já chegando aos quarenta anos  

poderia ser considerada “velha”. 78 Nas entrelinhas do relato do médico austríaco, percebe-

se o comportamento esperado das mulheres mais velhas, a sua reclusão e o abandono de 

toda espécie de vaidade e coqueteria. Na idade que o poeta Pierre Louys definiu como o 

“outono”, as mulheres eram dessexualizadas e mais do que a imagem de “santa-mãezinha”, 

deveriam conformar-se  aos trabalhos domésticos que as suas forças ainda permitiam 

realizar. Se fossem casadas ou viúvas,  se constituíriam em avós bonachonas e 

encarqilhadas; caso fossem solteiras,  tornar-se-iam tias, tias-avós e, principalmente, 

beatas, recolhidas às suas novenas e rezas, metidas o dia inteiro nas igrejas. Esse costume 

popular possuía um caráter misógino,  uma vez que não se destinava apenas às senhoras de 

comportamento coquete. O testemunho de Pohl mostra que, “quando, pois, é chegada a 

idade, já essas mulheres ficam preocupadas e receosas de serem escolhidas para vítimas”.

Alguns historiadores goianos constataram o contraste entre  os comentários 

de Pohl e de Cunha Mattos sobre os trajes dos vilaboenses. Esses historiadores 

                                                          
78Cf. Ronaldo Vainfas, Trópico dos Pecados: moral, sexualidade e inquisição no Brasil, Rio de Janeiro, Campus, 1989, 

p. 122.
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interpretaram o comentário do Dr. Pohl, que transcrevemos abaixo, como um sinal de 

pobreza:      

     Queixam-se aqui, de todos os lados, da pobreza, mas ao 
observador é custoso crer que ela fosse menor no auge da 
produção do ouro. De certo, então, não era maior o luxo dos 
vestuários. Pode-se melhor constatar tal coisa aos domingos e 
dias santificados, quando todos exibem o que de mais 
poderoso têm. Nesses dias vêem-se freios de cavalo e estribos 
de prata, sendo o animal coberto com uma manta de pele de 
onça. Os brancos aparecem usualmente com uniforme, 
distinção a que todos têm direito por ocuparem postos na 
Guarda Nacional. [...] Como naqueles tempos, uma roupa é 
usada por vários anos e em casa anda-se com calças de 
algodão grosseiro, blusa listrada e chinelos sem meias. As 
mulheres conservaram a moda do passado, isto é, vestidos de 
chita com grandes flores, sobre os quais usam mantos de lã 
grosseira de cor escarlate ou azul. Só as mais distintas, de 
remotos ancestrais brancos,  ostentam vestidos de seda. 
Cobre-lhes a cabeça um chapéu de homem (1976, p. 145).

O relato de Cunha Matto sobre os trajes vilaboenses era o seguinte: “tanto os 

homens como as senhoras da cidade vestem-se com elegância e com bons gêneros: os dos 

arraiais são mais simples, mas todos tem asseio e decência nos seus vestidos: o luxo não 

faz grandes progressos em Goiás” (1979, p. 92). À parte o relato anterior de Pohl sobre os 

pobres que frenquentavam a missa da madrugada, o comentário acima refere-se menos à 

pobreza que ao costume disciplicente de se vestir e expor o corpo e as funções corporais na 

intimidade. Os relatos de outros viajantes em outras partes do Brasil, como John Lucock e 

Maria Graham revelam esse hábito. Gilberto Freyre nos mostrou um bom exemplo: “dentro 

de casa, na intimidade do marido e das mucamas, mulheres relassas. Cabeção picada de 

renda. Chinelo sem meias. Os peitos às vezes de fora. Maria Graham quase não conheceu 

no teatro as senhoras que vira de manhã dentro de casa - tamanha a disparidade entre o 

trajo caseiro e o de cerimônia” (1992, p. 348-349). Quanto aos homens, o mesmo hábito 

podia ser observado, conforme indicou Jurandir Freire Costa citando John Lucock:

    [...] é comum o cavalheiro aparecer com uma barba de 
vários dias, os cabelos pretos em franco desalinho, embora 
besuntados de gordura e sem roupa alguma sobre sua camisa 
de algodão... esse traje... o põe de peito aberto e com as 
mangas arregaçadas até os ombros; mas se noutras vezes, 
acha-se atacado ao  pescoço e em redor dos pulsos por 
grossos botões... a fraldas ficam de fora, pendentes à meia 
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canela por cima da cinta que firma ao redor do lombo um par 
de calças curtas, as pernas vão nuas e os pés metidos em 
tamancas. Nada disso é lá muito correto, tanto mais que a 
epiderme dos brasileiros abunda em pelos e é bastante 
queimada do sol no peito e nas pernas. (1989, p. 90).

    A mobília das casas era bastante simples. Saint-Hilaire notou que na Cidade 

de Goiás, em  1819, havia cerca de 900 casas feitas de barro e de madeira, sendo pequenas 

mas bastante altas para a região. Várias delas eram sobrados, e algumas delas tinham 

vidraças feitas de lâminas de talco. A maioria era bem cuidada, sendo que as principais 

eram razoavelmente mobiliadas e imaculadamente limpas (1975, p. 50). Pohl exibiu uma 

descrição mais detalhada sobre esse aspecto:

    Os moradores não sabem construir o forro do teto, que 
geralmente é substituído por um pano de algodão esticado 
sobre o aposento. A decoração interna limita-se, na maioria 
dos casos, às quatro paredes caiadas e, raramente, algumas 
cadeiras de couro, restos da idade do ouro, e grosseiros e 
pesados armários e mesas (1976, p. 141). 

A austeridade dos interiores e a displicência dos costumes pessoais eram 

menos resultantes da pobreza que da escassez do sentimento de privacidade, também 

comum em outras regiões. Frédéric Mauro, “sampleando” a obra de Gilberto Freyre, 

afirmou sobre as casas do Rio de Janeiro: “na maior parte das casas de bom nível, o luxo 

era bem menos aparente. O conjunto dava amiúde a impressão de ser austero, com grandes 

móveis de jacarandá, madeira muito bonita mas um pouco escura. Resquício da influência 

patriarcal do campo...” (1991, p. 27).  A presença dos escravos foi um fator determinante 

para a despreocupação com o pudor doméstico. Pouco importava aos senhores o que seus 

escravos pensassem sobre o seu modus vivendi, já que o escravo possuía ideologicamente 

uma natureza próxima  a de um bem material ou a de um animal. O escravo estranho ao 

núcleo familiar infiltrava-se no cotidiano da casa, facilitando a dispersão do sentimento de 

intimidade. Além disso, o tipo de solidariedade familiar constituía outro elemento inibidor 

do convívio íntimo. O convívio familiar, segundo Jurandir Freire Costa, não podia ordenar-

se de forma a atender aos desejos e aspirações individuais. O único interesse visado era o 

do grupo e da propriedade, expresso sempre pelo patriarca que, defendendo o grupo, 

determinava o grau de instrução, a profissão, as escolhas afetivas e sexuais de seus 
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dependentes. A família reagia adaptadamente a essas circunstâncias e conformava-se a isso 

(1989, p. 95).      

Quanto às casas das camadas populares, aqueles casebres úmidos e mal 

construídos que, conforme vimos no relato de Pohl, desabavam na época das chuvas e 

também os ranchos de palha dos subúrbios, sem dúvida, deviam apresentar uma 

austeridade muito maior, decorrente mesmo da pobreza de seus moradores. E, por outro 

lado, em muitos desses casebres, os chefes de família eram mulheres sós, viúvas ou 

abandonadas por seus maridos e companheiros, criando seus filhos com a ajuda de suas 

comadres, vizinhas e familiares.   Essa imagem familiar que historiadoras como Mary del 

Priore e Maria Odila L. S. Dias79 contrapõem à  imagem da família patriarcal desenvolvida 

pela historiografia tradicional. Também para esse tipo familiar, na cidade de Goiás, como 

no resto da Colônia, a escassez do sentimento de privacidade parece ser válida. Em seu 

romance Memórias de um Sargento de Milícas, Manoel Antônio de Almeida descreve 

como o  seu principal personagem- Leonardo- tornou-se um “agregado” à casa de seu 

amigo Tomás da Sé, que vivia com a família de sua amada. Com muito humor, Manoel 

Antônio de Almeida descreveu a presença de um “agregado” num domicílio urbano:

    [...] no tempo em que se passavam os fatos que vamos
narrando nada havia mais comum do que ter cada casa um, 
dois e às vezes agregados. 
    Em certas casas os agregados eram muito úteis, porque a 
família tirava grande proveito de seus serviços [...] outras 
vezes porém, e estas eram em maior número, o agregado, 
refinado vadio, era uma verdadeira parasita que se prendia à 
árvore familiar, que lhe participava da seiva sem ajudá-la a 
dar os frutos, e o que é mais ainda, chegava mesmo a dar 
cabo dela. O caso é que, apesar de tudo, se na primeira 
hipótese o esmagavam com o peso de mil exigências, se lhe 
batiam a cada passo com os favores na cara, se o filho mais 
velho da casa, por exemplo, o tomava por seu divertimento, e 
à menor e mais justa queixa saltavam-lhe os pais em cima 
tomando o partido de seu filho, no segundo aturavam quanto 
desconcerto havia com paciência de mártir, o agregado 
tornava-se quase rei em casa, punha, dispunha, castigava os 
escravos, ralhava com os filhos, intervinha enfim nos mais 
particulares negócios. (S/d, p. 94). 

                                                          
79Cf. Mary del Priore Ao Sul do Corpo: condição feminina, maternidades e mentalidades no Brasil Colônia, Rio de 

Janeiro, José Olympio/Brasília, Edunb, 1993, p. 47 e 56, Maria Odila Leite Silva Dias, Quotidiano e Poder em São 
Paulo no séulo XIX, São Paulo, Brasiliense, 1984, p. 11 a 37.
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No exemplo acima, fica corroborada a ausência de privacidade que havia em 

muitas casas das camadas populares. Mas não sejamos precipitados, o exemplo citado  não 

se refere especificamente à cidade de Goiás, mas ao município da Corte. Vejamos então 

um exemplo ocorrido em Goiás, através do pedido de isenção do imposto da décima 

urbana80, em 1860, por uma senhora pobre e analfabeta:

          Illmº Snr. Inspector da Thesouraria Provincial

          Goyaz 20 de Março de 1860.

    Diz Anna Innocencia da Conceição moradora nesta Cidade,
mulher pobre, cachacosa de enfermidades, e carrega com 
dous sobrinhos, q. se achão na escola de primeiras letras, por 
isso mais acrescida a despesa, q. com os mesmos fas por um 
dever quase Sagrado; sem outros meios alguns que o jornal 
d’um escravo, q trabalha de pedreiro: este pequeno dinheiro 
não chega para tratar-se em suas enfermidades, vestuario, e 
alimento diario para si, os dous sobrinhos, e uma preta velha 
mai do dito pedreiro, doente, e aleijada, q nada póde fazer, a 
quem a Suppe. trata, por q. sendo sua escrava, e tendo-lhes 
prestado serviços em tempo que podia, hoje q não pode, a não 
deve lançar na rua para ser pesada a outrem; por tudo isto, e 
pela actual carestia, e excessivos preços de tudo q. á no 
mercado, vem valer-se da bondade, e caridade de V. S., para 
q attendendo benigname. a sua exposição, se digne isenta-la 
do pagamento da decima do predio, em q mora com sua 
familia na rua do Carmo, cujo predio se acha precisando de 
reparo, e Suppe. pela sua impossibilidade não pode fazer, 
apesar de ter esse escravo pedreiro; tirando-o do aluguer, em 
pior circunstancia se tornará por falta desse pequeno dinrº, 
por isso de novo rogo a V. S. o alivio desse imposto, no q.

                                     R. Mce.

           A rogo de Anna Innocencia da Conceição
                      Felix Theodoro d’Oliveira81

O exemplo acima demonstra, portanto,  como muitas famílias pobres 

dependiam do trabalho de seus escravos “de ganho” para sobreviver. O escravo tornava-se 

então peça fundamental para a economia doméstica.  Mas a  presença dos escravos no 

                                                          
80O imposto da “décima urbana” era o imposto cobrado sobre os imóveis.

81AHEG, Caixa 133 Documentos Avulsos. Thesouraria Provincial, 1860. Apesar do atestado de pobreza assinado por 
José Ignacio de Azevedo, professor do Liceu e juiz de paz, cujo custo foi de $160  réis, o pedido de isenção foi 
indeferido a 20/11/1860.
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interior dos lares, bem como a  presença de agregados, criava um obstáculo à intimidade 

das famílias, sejam elas organizadas à maneira patriarcal ou não.

Sobre a normalização religiosa em Goiás, no período colonial até o início do 

século XIX, pouco sabemos a respeito. Há pouquíssimos trabalhos sobre a Igreja em Goiás 

durante os séculos XVIII e XIX, embora atualmente algumas pesquisas estejam em 

andamento. Contudo, existem algumas pistas deixadas pelos cronistas. Primeiramente, a 

normalização religiosa  parece ter sido menor em Goiás do que em outras partes da 

Colônia, devido à pouca participação dos jesuítas na colonização da Capitania e  a sua 

expulsão ocorrida em Goiás por volta de 1759 (Bretas, 1991, p. 15).  Desde o século XVI, 

os jesuítas eram responsáveis pela educação das crianças, pela catequese do gentio e pelo 

discurso aterrorizante da cruzada aos que osbtaculizavam a nova pastoral definida no 

Concílio de Trento ameaçando aos índios e aos colonos com o perigo da danação eterna e o 

castigo de Deus. Sobre a atuação dos jesuítas, Ronaldo Vainfas escreveu:  “Mas, se 

brigavam na Metrópole, inaianos e delegados inquisitoriais andariam ombro a ombro na 

Colônia, agindo os jesuítas como  frequentes colaboradores do Santo Ofício” (1989, p. 

223).

Os padres que afluíram a Goiás eram, de acordo com Saint-Hilaire, os 

únicos homens da província que possuíam alguma instrução. Por outro lado, o viajante 

francês, bem como o presidente José Martins Pereira Alencastre observaram o 

desregramento de seus costumes, a negligência com a instrução de seus fiéis,  a cobiça, o 

amancebamento, os  roubos e assassinatos que cometiam.82 Vejamos o comentário de 

Saint-Hilaire: 

   Os próprios padres, cuja vida deveria constituir um 
permanente protesto contra os desregramentos que contrariam 
não só as leis da religião e da moral, mas também o progresso 
da civilização e a instituição da família e da sociedade, 
autorizam por seu mau comportamento a devassidão dos fiéis 
que lhe estão confiados. Suas amantes moram com eles, seus 
filhos são criados ao seu redor, e muitas vezes  -digo-o com 
relutância- o padre faz-se 
acompanhar da amante quando vai à Igreja (1975, p. 53).

                                                          
82Cf. Saint-Hilaire, Viagem à Província de Goiás, Belo Horizonte: Itatiaia/São Paulo Edusp, 1975, p. 53 e 176; José 

Martins Pereira de Alencastre, Anais da Província de Goiás, Goiânia, SUDECO/Governo de Goiás, 1979, p. 111, 163 
e 180 e Luís Palacin e outros, História de Goiás em Documentos: I Colônia, Goiânia, Ed. UFG, 1995, p. 194 a 199.
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A infância no período colonial era pouca valorizada no Brasil, os filhos 

ocupavam uma posição secundária, embora a Igreja se preocupasse em criar o papel de 

“santa-mãezinha” para a mulher no cuidado com os filhos que deviam ser criados na moral 

cristã. Este papel objetivava  colocar a mulher como auxiliar do sacerdote na difusão dos 

valores cristãos, dessexualizando e destituindo-a de paixões, tornando-a obediente ao seu 

marido a quem devia mais estimar do que amar. Segundo Mary del Priore, “a sociedade 

erudita nos tempos modernos sonegava à mulher qualquer tipo de função que implicasse 

poder, e o saber popular, por sua vez, guardião das mentalidades misóginas, mantinha-se 

fiel à noção da diferença de papéis sexuais que queria preservar” (1993, p. 122, 127 e 

334).83

A posição secundária que as crianças ocupavam na família patriarcal  era 

devida a importância de três itens culturais da sociedade colonial: o valor da propriedade, 

do saber tradicional e da ética religiosa (Costa, 1989, p. 155-163). Conforme já vimos, o 

interesse da manutenção da propriedade no grupo familiar conferia amplos poderes ao 

pater famílias, que se tornava patrão e protetor dos bens e  do sangue. A solidez material 

da propriedade dependia do conhecimento  oriundo da tradição oral e da experiência 

própria que o pai detinha. Por conseguinte, o velho era mais importante que o novo. 

De acordo com o catolicismo colonial, a criança representava o resultado 

inevitável da concupiscência humana e a incapacidade do homem em renunciar aos 

prazeres do mundo. Por outro lado, a criança também era vista como um “anjo” inocente, 

sua vida concreta foi recalcada em proveito da vida sobrenatural. Nas festas religiosas, era 

comum as crianças saírem nas procissões vestidas de anjos e, além disso, os altos índices 

de mortalidade infantil, criaram a devoção à criança morta identificada com o “anjinho que 

foi para o céu” e, por isso, teria um futuro mais feliz.

Na Cidade de Goiás, por ocasião da Festa de Nosso Senhor dos Passos, a 19 

de abril, Pohl testemunhou “meninas de 6 a 8 anos vestidas com saias de balão e 

extravagantemente ataviadas, representando anjos” (1976, p. 144). Não encontramos 

nehuma fonte que corroborasse a idéia de crianças mortas fossem encaradas como anjos 

                                                          
83Sobre as mentalidades misóginas na colônia, cf. Ronaldo Vainfas, Trópico dos Pecados: moral, sexualidade e 

inquisição no Brasil, Rio de Janeiro, Campus, 1989, p. 113 a 132.
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que ascendiam aos céus. Contudo, acreditamos ser bem provável que essa idéia existisse no 

imaginário coletivo dos vilaboenses. 

A educação infantil na Cidade de Goiás, bem como em toda a província, 

encontrava-se, no início do século XIX, em pior estado que no século anterior. Após a 

Reforma Mascarenhas de 1807 efetuada pelo Conde de Palma que governou a Capitania de 

1804 a 1809, os salários dos professores foram reduzidos de 400$000 anuais para 300$000 

réis. As cadeiras de Filosofia Racional e Moral e de Retórica foram extintas, preservando-

se apenas as de Gramática Latina e Primeiras Letras (Bretas, 1991, p. 66). Em toda a 

província inexistiam as “escolas maiores” (universidades), existiam apenas as chamadas 

“escolas menores” que não funcionavam em prédios públicos construídos para esse fim, 

mas sim nas próprias casas dos professores. Genésio Ferreira Bretas descreveu assim o 

ambiente da sala de aula:

        O mobiliário da escola descia também à maior 
simplicidade. Constava de uma mesa pequena, com gaveta, e 
uma cadeira para o mestre; dois ou quatro bancos toscos, 
compridos, para seis, oito ou dez alunos cada um, adaptados 
ao número de alunos existentes e ao tamanho da sala, 
colocados junto às paredes, que serviam de encosto.No centro 
da sala, uma mesa comprida para os exercícios de escrita, 
ladeada de bancos do mesmo comprimento sem encosto. Para 
completar esse mobiliário, algumas escolas dispunham de 
mais um banco especial, menor, colocado num canto da sala, 
e que se destinava aos castigos. Quando o mestre era 
prevenido, colocava debaixo desse banco uma cuia cheia de 
areia grossa, ou grãos de cereais, que, quando se fazia 
necessário, espalhava sobre o banco, para sobre ele fazer 
ajoelhar-se o menino indisciplinado. Como último 
complemento, considerado indispensável naqueles tempos, 
vinha a palmatória, que o mestre discretamente guardava na 
gaveta de sua mesa, ou ostensivamente pendurava na parede, 
atrás da cátedra, onde hoje as escolas religiosa colocam o 
crucifixo, e pronta para ser usada a qualquer momento (1991, 
p. 72).

Conforme Luís Palacin e outros, as escolas particulares “de ensino 

individual” destinavam-se ministrar variada gama de assuntos, como geometria, aritmética, 

arte liberal, música e francês; esse conjunto de ensinamentos expressa o que a elite local 

considerava como educação básica adequada (1995, p. 214). Entre 1772 e 1872, apenas 

quinze  goianos foram matriculados na Universidade de Coimbra, dos quais quatorze 
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matricularam-se em Direito.  Muito poucos voltaram a viver em Goiás. Os que voltaram 

tiveram destaque; os demais desapareceram do cenário goiano, ou porque não concluíram  

curso nenhum, ou porque foram aproveitados em outras partes do Império (Bretas, 1991, p. 

88 a 90).        

As crianças das famílias pobres, assim como seus pais, em geral, não 

recebiam instrução e faziam das ruas seu espaço de divertimento e travessuras, conforme já 

afirmamos no  segundo capítulo e eram, por isso, mal vistas pela elite. Saint-Hilaire, por 

sua vez, teve uma visão pouco lisonjeira a respeito das crianças e adolescentes da província 

e estendeu seu comentário às crianças de outras regiões do país:

Criados nesta ausencia quasi completa de sentimentos 
religiosos, entregues, por assim dizer, aos proprios instinctos, 
ou não tendo sob os olhos mais do que maus exemplos, as 
crianças se entregam desde a mais tenra idade a prazeres 
enervantes; não se os vê brincar uns com os outros, são sem 
alegria e innocencia. A juventude é mais triste ainda, e não 
conhece sinão gozos impuros; enfim a maioria dos homens 
feitos entrega-se ao embrutecimento, ao tedio e á aguardente 
de canna. (1937, p. 337).

Anteriormente afirmamos que as famílias patriarcais da elite viviam reclusas 

em suas casas, frequentando quase exclusivamente as festas religiosas. A ostentação só era 

observada nessas ocasiões.  Não havia muitas recepções privadas  nos lares dos bem-

nascidos. Maria José G. Bittar (1997, p. 88) também corrobora essa visão, citando uma 

passagem da corografia histórica de  Cunha Mattos: 

    Algumas senhoras cantam sofrivelmente e tocam saltério, 
cítaras, guitarras e violas: poucas sabem dançar; as mulheres 
ordinárias também dançam boas cousas, mas a sua favorita 
paixão é pelos lundus em que mostram destreza incomparável 
(1979, p. 93).

A maioria das senhoras não sabia dançar por  não frequentararem vida 

social, quase inexistente entre a elite. Em contraste, as mulheres  das camadas populares, 

“ordinárias” nas palavras de Cunha Mattos, dançavam tanto “boas cousas” como os lundus, 

sua favorita  paixão, na qual mostravam enorme destreza. O lundu, dança originária do 

batuque, conforme constatamos no segundo capítulo, era considerado imoral e proibido 

pelas autoridades. A quantidade de queixas e denúncias contra as “danças estrepitosas”  

nos permite afirmar que as festas populares profanas eram mais frequentes que os saraus e 
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bailes das elites e constituíam uma das formas de lazer das camadas populares ao longo de 

todo o século XIX, apesar das proibições feitas  através das posturas policais da Câmara 

municipal da Cidade de Goiás.

O  arraigado hábito da cachaça, tantas vezes reiterado por Saint-Hilaire, 

fazia com que as tavernas e vendas se constituíssem em locais de sociabilidade e lazer entre

os populares da Capital. Saint-Hilaire apressou-se em  defender os goianos contra a 

acusação do vício da embriaguez: “não se deve imaginar, entretanto, que o hábito da 

cachaça leve esses homens ao vício da embriaguez. Apresso-me a fizer, em favor não só 

dos goianos mas também dos brasileiros em geral, que não me lembro de ter visto durante 

minhas longas viagens um único homem embriagado, e essa observação é confirmada na 

época atual por um viajante inteiramente digno de fé” (1975, p. 54). Silva e Sousa 

constatou em 1832, na sua memória estatística, vinte e quatro lojas de secos e molhados e 

cem tavernas,84 causando um certo estranhamento a Saint-Hilaire que os chamou  

respectivamente de armazéns e cabarés. Na verdade, Saint-Hilaire estava ironizando os 

números de Cunha Mattos sobre a população do município (cerca de 4.000 habitantes), 

com os quais não concordava. O botânico francês conjecturava que se o número 

apresentado por Cunha Mattos estivesse correto, a Cidade de Goiás teria dez vezes mais 

“cabarés” que a cidade de Orleans, na França, a qual para uma população de 42.584 

habitantes, possuía em 1847, apenas 104 “cabarés” (1975, p. 52).

Durante o período colonial, a política mercantilista, incentivando a iniciativa 

privada dos colonos que trataram de impor a ordem social e econômica que mais lhes 

beneficiasse, trouxe como consequência uma autonomia relativa das famílias latifundiárias 

que dominavam as câmaras municipais a fim de prevalecer seus interesses. A Coroa 

limitava-se a intervir, freiando os excessos. Assim as famílias que dominavam a política 

local orientavam suas condutas a fim de prevalecer os interesses do clã. Conforme Jurandir 

Freire Costa, ao longo de três séculos, “essa polarização autodirigida gerou uma 

introversão social prejudicial aos interesses do Estado. A família não formava cidadãos, e 

sim parentes. A participação destes indivíduos na sociedade resumia-se à defesa do grupo a 

que pertenciam” (1989, p. 47).

                                                          
84Luís Antônio da Silva e Souza, “Memória Estatística da Província de Goiás”, In José Mendonça Teles, Vida e Obra de 

Silva e Souza, Goiânia, Oriente, 1978, p. 148.
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Na construção do Estado brasileiro ao longo do século XIX, vimos nos  

primeiros capítulos, como para garantir a consolidação do governo central contra os 

potentados locais,  foram retiradas muitas das atribuições das câmaras municipais, 

dominadas pelas famílias proprietárias através do Regimento das Câmaras (Lei de 1º de 

outubro de 1828). A partir de 1840, a Lei Interpretativa do Ato Adicional, a reforma do 

Código do Processo Criminal e a reforma da Guarda Nacional terminaram por garantir as 

bases da autoridade do governo central e manter a unidade territorial do país.

Nas oposições entre a administração central e os potentados locais, o Estado 

procurava governamentalizar-se, conforme vimos no primeiro capítulo, através da 

soberania, da disciplina e da gestão governamental. Para isso, exercia  não somente as 

funções de promover o desenvolvimento das forças produtivas, a reprodução das relações 

de produção, concepção de Estado que,  mais uma vez reafirmamos,  o torna 

essencialmente alvo de ataque e posição privilegiada a ser ocupada. Ele, tendo também 

como alvo a população em geral, procurava fazer  produzir a maior riqueza possível, 

fornecer às pessoas meios de subsistência suficientes para que a população pudesse se 

multiplicar. As estratégias deveriam ser orientadas para que as famílias e os indivíduos 

diminuíssem o seu poder de resistência e se sujeitassem docilmente ao seu controle, 

mediante a promessa de recompensas. Tais estratégias seriam efetivadas pela atuação  da 

repressão jurídica da lei e, principalmente, dos dispositivos normativos que transformariam 

a organização das famílias e os comportamentos dos indivíduos  entre si e nas suas  

relações com o Estado.

Os dispositivos normativos, conforme sabemos, têm sua origem nos saberes 

que se constituem fora do âmbito do Estado, isto é,  à margem da lei, contra ou favor dela, 

mas de qualquer modo empregando uma tecnologia de sujeição própria. Porém, a fim de 

solucionar urgências políticas, o Estado os utiliza como equipamentos de normalização e 

sujeição dos indivíduos. Contudo, os efeitos de poder resultantes da ação normalizadora 

implicam não apenas em uma dominação a partir de um único centro -o Estado- ou de uma 

classe sobre outras, mas sob formas múltiplas de dominação que se podem exercer na 

sociedade. A ação desses dispositivos normativos sobre as famílias e os indivíduos 

vilaboenses, durante o século XIX,  constitui o assunto que trataremos a seguir no próximo 

capítulo.  
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CAPÍTULO IV
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EM BUSCA DE UM IDEAL FEMININO: MÃE, ESPOSA E FILHA 

(A normatização das Famílias vilaboenses durante o Império)

A chegada da Corte portuguesa ao Brasil, no início do século XIX, trouxe 

muitas alterações à Cidade do Rio de Janeiro, estendendo-se ao resto da colônia. A cidade 

passou exibir novos tipos sociais até então desconhecidos: aristocratas portugueses, 

diplomatas e comerciantes estrangeiros, literatos e artistas. Esses tipos  inundaram o espaço 

de antigos burocratas e senhores rurais, constituindo um novo círculo da classe dominante. 

Para introduzir-se na Corte não bastavam dinheiro, escravos, terras e brancura de pele. A 

corte era exigente e, por isso, os potentados rurais deveriam possuir o savoir faire dos 

salões, precisavam aristocratizar-se.  A obtenção de títulos nobiliárquicos tornou-se, deste 



117

117

modo, uma questão de honra. O aumento do comércio a partir da abertura dos portos, em 

1808, levou à necessidade de organizar festas e recepções privadas nas quais negócios  e 

acordos comerciais eram firmados, alianças políticas eram estabelecidas, redefinindo o 

papel social das mulheres. Contudo, não devemos exagerar: esse processo foi bastante 

lento, acelerando-se apenas no Segundo Reinado.85

O processo de reeuropeização dos costumes transformava lentamente as 

famílias ricas citadinas, que secularizavam seus costumes, racionalizavam suas condutas, 

administravam melhor suas riquezas, reforçavam sua solidariedade interna e não se 

convertiam ao Estado. Segundo Jurandir Freire Costa, “a Independência e a Abdicação 

refletem, em parte, esta incapacidade do Governo português em conquistar o apoio das 

elites [...]  após a abdicação, o poder central entendeu que não bastava urbanizar a família, 

era preciso estatizar os indivíduos” (1989, p. 56).

Após a independência, no processo de construção do Estado brasileiro, 

conforme afirmamos reiteradas vezes, o poder central procurou retirar parte dos poderes 

das famílias das elites locais. Contra o “privatismo” das famílias o governo central 

procurava esvaziar a autonomia das câmaras, subordinando-as às assembléias provinciais, à 

autoridade dos presidentes da Província, e com o estabelecimento de uma burocracia estatal 

que concentrasse realmente os meios pecuniárias da administração e dispusesse de um 

corpo de agentes disciplinados para o exercício metódico das funções públicas. Maria 

Sylvia  de Carvalho Franco, analisando esse processo, observou “claramente uma política 

de expropriação das agências intermediárias do governo, deixando-as na dependência do 

poder central. Entretanto, essa tendência de burocratização do aparelho administrativo 

encontrava seus limites nas condições mesmas que a haviam tornado uma necessidade 

inapelável” (1983, p. 112).

As dificuldades da administração, sobretudo nas cidades, repousavam na 

exiguidade de recursos que dispunha a municipalidade, sobretudo nas frequentes 

declarações de impossibilidade de realização de reparos, muitas vezes pequenos e urgentes, 

nas obras públicas. Até mesmo o governo provincial reclamava do déficit orçamentário. 

                                                          
85Cf. Frédéric Mauro, O Brasil no tempo de Dom Pdero II. (1831-1889), São Paulo, Companhia das Letras, 1991, p. 

164-170.
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Em 1836, o presidente José Rodrigues Jardim apresentava em seu relatório à Assembléia 

Provincial o orçamento da administração:

Eis finalmente vos apresento o orçamento da Receita 
Provinvial, organizado pela Thesouraria, que não tendo ainda 
os necessarios dados calculou, por estimativa os rendimentos 
de diversos ramos; e o orçamento das Despesas formalisado 
em vista do estado da Província: o deficit de 6:129U 180 que 
apparece, talves seja suprido pelo acrescimo nos rendimentos 
que se deve esperar de huma boa Administração.86

A administração municipal a fim de atender a esses problemas encontrou um 

expediente que escapa de todo às medidas peculiares a uma ordem burocrática. As 

dificuldades em atender ao mínimo indispensável para a manutenção do patrimônio 

municipal levaram seus agentes a empregar seus próprios recursos no reparo ou na 

realização de obras públicas.87 No jornal A Matutina Meiapontense nº 46 de 15 de julho de 

1830, lia-se a seguinte deliberação da Câmara: “Cuidou-se da recuperação da Fonte da 

Carioca, usando-se, também, da contribuição de particulares.” A consequência dessas 

medidas foi a extensão do controle pessoal a todo patrimônio do Estado, confundindo as 

fronteiras entre o público e o privado, estabelecendo a comunicação entre os cofres da 

Administração e o bolso dos administradores.   

As condições que ora descrevemos dificultavam  a implantação do modelo 

de Estado pretendido pelo governo central (a separação dos fundos públicos dos recursos 

privados, mais o exercício despersonalizado das funções públicas e sua definição por 

normas gerais). Elas contribuíram para a dominação pessoal, que se tornou um obstáculo 

ao modelo pretendido, na medida em que modelou a consciência e a atuação dos grupos 

dominantes.

Para conseguir a subordinação das famílias ao Estado não bastava a 

imposição das leis. O poder das leis é essencialmente punitivo, coercitivo, descontínuo, 

cujo mecanismo essencial é a repressão. Era preciso a adesão voluntária das famílias e dos 

indivíduos através dos dispositivos normativos. A norma pode apresentar táticas 

repressivas, mas visa especificamente estimular comportamentos e sentimentos desejáveis, 

                                                          
86Relatório de 1836 que o presidente José Rodrigues Jardim apresentou à Assembéia Legislativa in Memórias Goianas 

III, Goiânia, Ed. UCG/Centro de Cultura Goiana, 1986, p. 56. 

87Cf. Maria Sylvia de Carvalho Franco, Homens Livres na Ordem Escravocrata, 3ª ed, São Paulo, Kairós, 1983, p. 107-
127.
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prometendo ganhos e recompensas aos que a ela se submetem. Os indivíduos deveriam ver 

no Estado um aliado na preservação da saúde,  bem-estar e progresso da população.  

A normalização inseria-se no meio das famílias a fim de conseguir a sua 

adesão ao Estado buscando compensar as deficiências da lei e procurando respeitar as 

liberdades individuais de acordo com o pensamento liberal. Para isso, vários dispositivos 

foram utilizados: o discurso médico-higienista,  a instrução pública, a literatura, a etiqueta, 

entre outros. Tais dispositivos transformaram as relações dos membros familiares entre si e 

da família com o Estado, através da criação do sentimento de amor à pátria. No caso do 

discurso médico, a ausência do  amor à pátria era considerada como deficiência físico-

moral (Costa, 1989, p. 62-77), portanto, o patriotismo era uma necessidade do indivíduo. 

Em seu estudo Ordem Médica e Norma Familiar, Jurandir Freire Costa considerou que a 

normalização das famílias através do discurso médico e higienista, ao longo do século XIX, 

tinha endereço certo. O discurso médico, por exemplo, dirigia-se à família de elite, letrada, 

que podia educar os filhos e aliar-se ao Estado (1989, p. 69). Deve-se considerar ainda  

que, no Brasil Imperial, eram considerados cidadãos apenas aqueles que podiam votar e ser 

votados. O mecanismo do voto censitário excluía, portanto, uma grande parcela da 

população. O amor à pátria deveria ser buscado primeiro entre aqueles que eram 

considerados cidadãos. Assim a secularização dos costumes, a medicalização e a 

higienização das famílias, as novas formas de sociabilidade e conjugabilidade, foram 

transformando as famílias, principalmente, entre a elite dominante, imprimindo-lhes um 

traço cada vez mais burguês.

Primeiramente, trataremos da redefinição do papel social da mulher dentro 

do grupo familiar patriarcal. A normatização médica e moral viram na mulher, enquanto 

esposa legal, e nos seus filhos, os principais alvos a serem disciplinados. Essa 

normatização implicaria na diminuição do poder do pai, redefinindo suas relações com os 

outros membros familiares.

No terceiro capítulo vimos como a escassez do sentimento de intimidade 

devido à presença de elementos estranhos ao núcleo familiar, como os escravos e 

agregados, determinava a austeridade do ambiente doméstico. Os membros da família, 

devido a escassez do sentimento de intimidade e à sujeição de seus interesses individuais 

aos interesses do grupo familiar, representados pela figura do pai, eram psicologicamente 
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extrovertidos, sentimentalmente centrífugos. Todavia, não se deve atribuir uma falta de 

capacidade imaginativa, de poder de interiorização dos sentimentos ou de possibilidade de 

expremir suas características de modo inconfundível e irredutível ao outro. “A 

solidariedade da família colonial inibia, portanto, a individualidade. A convivência na casa 

não se voltava para o estímulo decifração e satisfação das particularidades individuais” 

(Costa, 1989, p. 98).

A casa constituía o local de unidade da economia doméstica, misto de 

unidade de produção e consumo, a qual era gerenciada pela mulher, muitas vezes sem 

concurso algum do marido.  Na gestão domésticas de seus lares, a mulher passava a maior 

parte do tempo sentada e, por isso, muitos viajantes viram nesse fato um indício de 

indolência e ociosidade. Pohl teria afirmado: “A vocação para a ociosidade sempre foi e 

permanece igual em ambos os sexos” (1976, p. 145). Contudo, dado o tamanho das 

residências, era natural que a mulher passasse o dia inteiro sentada a dirigir o trabalho dos 

escravos domésticos, o deslocamento constante entre os diversos cômodos exigiam uma 

mobilização física exaustiva, para se ter um exemplo na cidade de Goiás, a casa da poetisa 

Cora Coralina, construída no século XVIII, possui dezesseis cômodos, corroborando nossa 

afirmação.

A família colonial de elite quase não realizava recepções particulares e 

tampouco as mulheres saíam às ruas. Contudo, a chegada da Corte e o aumento do fluxo do 

comércio após o término do Pacto Colonial, conforme vimos no início deste capítulo 

redimensionaram a vida social das elites. As recepções tornaram-se o palco de uma nova 

sociabilidade, onde transações financeiras, alianças políticas poderiam ser realizadas. Além 

disso, após a chegada da Corte e a crescente aristocratização da elite, não bastava ter 

escravos, terras e pele branca. Era preciso ter ilustração, savoir faire. Os casamentos seriam

realizados mediante a seleção dos cônjuges. Não que o amor passasse imediatamente a unir 

os casais, ainda prevaleciam os interesses financeiros e políticos, mas, em todo o caso, os 

casamentos deixaram, aos poucos, de serem endogâmicos, isto é, apenas entre parentes. 

Para que toda essa nova sociabilidade pudesse ser introduzida nas famílias era necessário 

que a mulher saísse da sua reclusão, do confinamento doméstico e ganhasse primeiramente 

os salões em bailes e soirées ou saraus, onde poderiam ser vistas por algum pretendente, 

pois a sedução do futuro cônjuge estava em relação direta com os encantos do sedutor.  Da 

habilidade feminina dependia o sucesso de um salão e de uma recepção.
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Na segunda década do século XIX, quando esteve em terras goianas, o Dr. 

Pohl observou  na festa da Semana Santa que “as mulheres, que não participavam de festa 

pública alguma, haviam acudido à igreja para assistirem ao segundo sermão” (1976, p. 

144). Já em 1831, lia-se a seguinte notícia no jornal A Matutina Meiapontense de nº 272 de 

24 de dezembro daquele ano: “notou-se que o bello Sexo não se esquivou de acompanhar 

pelas ruas em grande numero esta demonstração de patriotismo, correspondendo ao viver 

dos Cidadãos Constitucionaes”.88 As fontes citadas poderiam estar descrevendo as 

mulheres das camadas populares que, como já vimos, tinham maior trânsito pelas ruas. 

Contudo, nenhuma das duas nos esclarece a esse respeito. Entretanto, havia nesse período a 

necessidade de imprimir nos indivíduos o amor à Pátria e, por isso, é bem provável que, em 

um curto espaço de tempo, a mulher foi chamada a participar da construção da Pátria, 

evidentemente não com o mesmo papel que o homem, mas como a educadora dos filhos, 

futuro da nação. A esse respeito, voltaremos a tratar oportunamente ainda neste capítulo.

A sociabilidade crescente da mulher na capital de Goiás, conforme vimos, 

foi incialmente realizada nos salões. Os bailes, antítese dos pagodes e batuques dos pobres, 

constituíam a diversão  profana das elites até a inauguração do Teatro São Joaquim a 1º de 

junho de 1857. Vejamos a descrição de um desses bailes: 

                          À Pedido

                    GRANDE BAILE

    Como já noticiou a presente gazeta, realizou-se na noite de 
3 do corrente mez o grande baile offerecido á Exmª Srª D. 
Anna das Dôres Fleury Curado, cujas excellentes qualidades 
ha muito  conhecidas, de novo ostentarão-se nos poucos dias 
que n’esta cidade esteve com tres amaveis e dignas filhas as 
Exmª D. Maria das Dôres, D. Rosa e Henriqueta; um genro e 
dous filhos em visita aos seus bons filhos Dr. Jeronymo, 
major Fleury e capitão Antonio Curado, e outros parentes 
aqui reidentes.
    Por inciativa do Exm. presidente Dr. Antero Cicero de 
Assis, reunirão-se alguns amigos destes distinctos cavalheiros 
para manifestar o prazer que tinhão no prazer dos amigos 
felizes por possuirem ainda em companhia tão respeitavel, 
amavel e terna mão de quem adquirirão ineffaveis maneiras e 
apreciaveis qualidades.

                                                          
88A Matutina Meiapontense nº 272 de 24/12/1831.
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    A ideia tomou vulto, apparecendo eletrico enthusiasmo. 
Deixou Goyaz o serio, desejando todas desta ou d’aquella 
maneira externar o prazer que tomão n’esta grande festa da 
amisade. Foi completo triumpho o que adquirião os nosso 
amigos Curado Fleury.
    Ás 8 horas da noite ja havia grande quantidade de Senhoras 
e cavalheiros no palacete do Dr. Jerônimo, no largo do 
quartel, aluminado, preparado e ornado de ricas bambinellas, 
lindos festões em finissimos vasos e aos lados de mais de 30 
espelhos, distribuidos pela sala e pela espaçosa varanda, que 
admittia 40 pares.
    O brilho das numerosas luzes, as duas bandas de 
harmoniosos instrumentos musicos, os reflexos dos espelhos 
que fielmente reproduziam ja lindas flores naturais ja mais 
lindas e mimosa flores animadas, que deixando o toucador 
conduzião o esmero e o bom gosto, talvez sem a consciencia 
da impressão do bello que causavão: tudo, tudo finalmente 
reunia-se para não haver uma só pessôa que deixasse de 
reconhecer que na propria côrte seria o baile qualificado de 
excellente.     
    Comparecerão as principaes pessôas. S. Exª o Presidente 
da Província, que mostrou-se como sempre amavel e 
generoso cavalheiro. S. Exª o respeitavel e adorado Bispo D. 
Joaquim, que demorando-se pouco, ainda  mais essa vez 
deixara recordações da sua reconhecida bondade. Os Exms. 
desembargadores; oitenta e tantas Senhoras com variados 
adornos e enfeites, primando o bom gosto, grande numero de
distinctos cavalheiros que animavão as classicas quadrilhas 
em tres salas dançando-se 8, alem das polkas, valsa e 
avaneiras89, & para mais de 12, não havendo tempo a perder, 
augmentou-se o enthusiasmo a proporção que avançava a 
noite.
     As 10 para 11 horas servio-se o chá, mate, café e delicoso 
chocolate feito em leite. Variadas, e repletas bandejas de 
finos e delicados doces condusidas pelos cavalheiros por 
vezes giravão em prompto serviços as Senhoras.
    Depois os apetitosos pasteis, as cervejas e variadas 
qualidades de finissimos vinhos; diversos recheados e pirús 
depositados em uma saleta, esperavão as frequentes visitas 
dos que querião reparar as forças. As 4 horas estava tudo 
terminado restando vivas recordações, gratas sensações das 
agradaveis e delicadas maneiras da Exmª Senhora D. Anna 
que sempre as prodigalisou aà todos, sempre amavelmente 
acompanhada pelas suas dignas filhas, noras, filhos, genros, 
aos quaes apresentamos por todos nossos agradecimentos, 
desejando-lhes mil venturas e felicidades.

                                                          
89Provavelmente habanera , dança espanhola, originária de Cuba. 
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                                  Um amigo.90     

A descrição do baile, por demais pormenorizada pelo nosso “amigo”, 

colunista social, revela mudanças na sociabilidade da elite vilaboense. Em primeiro lugar, 

trata-se de um baile em homenagem a uma senhora pertencente a uma família ilustre da 

região. Uma festa em homenagem a uma mulher demonstra a nova posição social que as 

mulheres galgaram na sociedade do século XIX. Em seguida, a descrição do palacete dos 

Fleurys, cuidadosamente arranjado para a recepção, mostrou a preocupação não com a 

sobriedade e com a austeridade das residências, mas a ostentação e a preocupação  estética 

dos interiores, lugar destinado ao prazer e ao conforto. A quantidade de espelhos, 

produzindo  os reflexos das luzes, aumentava a visibilidade dos convidados e poderia 

constituir um artifício onde todos poderiam observar-se uns aos outros de forma indireta, 

isto é, de acordo com a ética burguesa dos salões,  “sem dar muito na vista, cada uma 

conhecendo ali dentro, a principal  regra do jogo que consiste em não se descobrir nunca e 

a nenhum preço” (Pasolini, 1984, p. 22).

Numa sociedade onde o trabalho manual era estigmatizado, era de se esperar 

que os canapés e bebidas fossem servidos por escravas ou escravos ainda que “ataviados” 

para a ocasião. Em 1875, porém,  no baile que ora descrevemos, os cavalheiros serviam às 

damas. Isto pode ser interpretado tanto pela diminuição do trabalho escravo com o fim do 

tráfico em 1850, como pelo desejo de os cavalheiros aparecerem corteses, verdadeiros 

gentlemen aos olhos das damas. As danças de origem européia como a valsa e polka então 

em voga na Europa oitocentista constituíam, a par da tradicional quadrilha, a  

reeuropeização dos costumes iniciada com a chegada da Corte em 1808. A descrição dos 

trajes das senhoras confere com a descrição dos viajantes europeus que estiveram em 

outras províncias: trajes elegantes com nítida influência francesa (Mauro, 1991, p. 164).

O surgimento de um espaço destinado às colunas sociais da elite provincial 

é, sem dúvida, o maior indicador das transformações na sociabilidade dessa elite.  A 

preocupação em parecer cosmopolita, ser comparado à Corte, em mostrar-se elegante, 

saber acompanhar danças européias revelam um interesse em “civilizar-se”, adquirir 

                                                          
90Correio Official  nº 28 de 17/04/1875. 
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hábitos e costumes europeus. O paradigma francês de civilização tornou-se o modelo 

seguido, em geral, pelos brasileiros até o final da República Velha.

O francês era língua dos salões. Saber francês indicava sinal de cultura, 

erudição e maneiras afáveis. A influência era tão grande que, em 1888, o jornal Goyaz, 

descreveu assim um banquete:

    Realizou-se no dia 9 [...]o banquete oferecido pelo 
diretorio liberal da capital aos distintos correligionários [...] 
Ao entrarem os festejados no palacete do digno presidente do 
diretório, o tenente coronel Caiado, e onde teve lugar o 
banquete, subiram ao ar muitos rojões e a música do batalhão 
20 executou uma das mais animadas peças do seu repertório. 
Momentos depois assentavam-se os convidados em torno da 
mesa que podia ter de 80 a 100 talheres, luxuosamente 
preparada, e serviu-se o jantar, cujo menu transcrevemos:

Potages
Vermicelle. Consomé.Orge perlè.

Hors d’ouvre
Croquettes aux pommes de terre. Petits patès de poisson.

Rele vès
Poisson a la goyene. Roast-beff aux petits pois

Entreès
Mayonnaise de poulets. Filets de boeuf a la Custodie. Perdrix 

farci.
Rotis

Pigeons au cresson. Paca aux olives. Salade aux oeufs.
Legumes

Haricots verts. Petits pois.
Desérts

Pouding à la federation des provinces. Geleé aux oranges. 
Crême à la Sainte Therese.

Cafè, cognac, liquers.
Vins

Bordeaux, Madére, Porto.91

Em sua dissertação de mestrado, Maria José  G. Bittar, analisando a fonte 

acima, escreveu: “essa nota evidencia duas características da mentalidade vilaboense: o 

preciosismo cultural, manifestado pelo apego ao francês, ao lado do indisfarçável amor à 

terra goiana, representado pela vinculação da língua francesa à realidade regional: poisson 

a la goyenne; paca aux olives; pouding à la feration des provinces” (1997, p. 119). De 

                                                          
91Goyaz de 15/06/1888 citado por Maria José Goulart Bittar, “As Três Faces de Eva na Cidade de Goiás”,  Goiânia, 

UFG,  1997, Dissertação  de Mestrado em História,  p. 118-119.
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fato,  o amor à terra goiana existia e, mais do que isso, apesar do processo de aculturação 

com a difusão de padrões culturais europeus, a sociedade brasileira, não só a sociedade 

goiana, preservou e  ainda preserva os traços culturais que constitui a sua identidade 

cultural.  

A fim de parecer elegante no salão, era necessário enfeitar-se, usar adornos e 

perfumes que não eram produzidos na província e no país. Assim, a nova vida social abria 

espaço para o aumento do comércio, especialmente a importação de produtos estrangeiros. 

É evidente que o aumento das importações era também resultante da Divisão Internacional 

do Trabalho e da expansão dos mercados dos produtos europeus, especialmente, os 

ingleses, devido aos acordos firmados entre o Brasil e a Grã-Bretanha. Se a Inglaterra tinha 

a preponderância econômica e diplomática, a França possuía a preponderância cultural. O 

interesse em  aumentar o consumo dos produtos estrangeiros fez com que surgissem 

inúmeros anúncios publicitários nos jornais da época, inclusive no Correio Official, 

pertencente ao governo da província:

Annuncio

Velontine

PÓ DE TOUCADOR
Impalpavel, Adherente e invisivel

Substituindo com vantagem o pó de arroz
e outras preparações

Basta uma leve applicação para dar á
pelle a

frescura e o aveludado da mocidade
5 francos caixa completa com borla

                     4    “         “           “        sem borla.
CH. FAY

9, rua de la Paix,
Paris92

----------------------------------------------------------

ANNUNCIO

Para o Baile
Do Dia 19 do Corrente

na
Casa do Confucio

21- Rua Vinte e Cinco de Abril
Acha-se

                                                          
92A Tribuna Livre, nº 27 de 24/08/1878.
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Leques brancos e de côres
Fitas sortidas de nobreza de côres
Tranças grandes de cabellos, sortidas
Magdalenas, com pente (cabellos cahidos, pretos e lustrosos)
Rendas brancas de cluny
Ditas e etremeios de crochet e valencienne, finas, modernas.
Botões para vestidos
Botinas brancas, ricamente enfeitadas com canno e salto 
altos,        ns 35 - 36-37 
Contas de aljofu prateadas e douradas
Oleo de Oriza superior
“       “    amendoas
“        “    alfasema
“              hygienico
Essncia de Rimmel, de Legrand, de Lupin
Opoponax - superior essencia
Pó de arroz aromatico, branco e rosa
Marfilina para aformosear e conservar os dentes
Pó chinez aromatico, para dentes
Agua vegetal de violetas, para cabellos de Pinaud
Tonico oriental, de Kemp
Figas de coral, encastoadas
Elixir odontologico para asseio da boca e conservação dos 
dentes
Espartilhos ou colletes modernos, para senhoras
Banhos sortidos
Cosmeticos sortidos, branco, roza, amarello e preto
Brincos de celluloid, modernos  - e de outras qualidades a 
phantasia
Agua Florida legitima
Pulceiras modernas de celluloid (fingindo coral) com as 
palavras - Lembrança, Saudade e Amisade
Escocia branca, fina e grossa para forro
e outros muitos objectos que deixa-se de mencionar.93

   

Os dois anúncios publicitários acima, transcritos na íntegra, nos permite tirar 

duas conclusões. Em primeiro lugar, através dos objetos anunciados, percebemos o que 

usavam as senhoras no final do século XIX, conclusão por demais óbvia. Os acessórios do 

vestuário são facilmente observados nas fotografias do período, mas os banhos, os elixires 

odontológicos, os tipos de cosméticos revelam como era a toillette feminina naquele 

período. E mais, percebemos um cuidado, um esmero na higiene. Não que o asseio 

estivesse ausente, mas percebe-se um cuidado maior com a aparência, sobretudo com os 

                                                          
93Correio Official, nº 10 de 12/02/1881.
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dentes. Em segundo lugar, a mulher deixou de ser apenas a gestora do lar, de uma 

economia doméstica autônoma, e tornou-se também uma consumidora. Grande parte dos 

anúncios dos jornais estavam voltados para o público feminino. Isso revela o novo papel 

social que a mulher passava a exercer no final do século XIX. 

Para brilhar nos salões, não bastava apenas uma aparência sedutora e 

coquete. A sociabilidade supunha, também, conversação. Para isso, a mulher precisaria ser 

instruída não só para acompanhar o homem aos salões, mas também para administrar o seu 

lar. A instrução da mulher, ao longo do século XIX, esteve presente na província de Goiás, 

embora o número de escolas destinadas ao sexo feminino fosse sempre inferior ao das 

escolas destinadas ao sexo masculino. A seguir, trataremos da evolução da instrução 

pública em Goiás,  mais especificamente em sua Capital, procurando ver as transformações 

institucionais como um todo e não apenas em relação à instrução do sexo feminino, não 

obstante nossa ênfase esteja voltada para esse aspecto.94

A lei de 15 de outubro de 1827 tornou-se um marco para a organização da 

instrução pública no Brasil Imperial. Entre outras medidas, a lei estipulava escolas de 

primeiras letras para meninos e meninas, introdução do método lancasteriano, ensino de 

leitura e escrita, arimética (quatro operações, proporções, sistema decimal), noções de 

geometria prática, gramática de língua nacional, moral cristã e doutrina da Religião 

Católica Apostólica Romana; para as meninas, suprimia-se a geometria e, em seu lugar, 

ensinava-se prendas domésticas. 

Em 1832, havia na província de Goiás dezessete escolas funcionando. Sobre 

a forma de funcionamento das escolas nesse período já tratamos no terceiro capítulo.  A 

primeira escola de meninas da província de Goiás foi criada pelo decreto de 25 de outubro 

de 1831, em observância à lei de 15 de outubro de 1827. Através de concurso, em setembro 

de 1832, Maria Romana da Purificação ocupa a cadeira da escola de meninas. Após 1835, 

outras escolas de meninas foram fundadas na província.

A princípio, as escolas de meninas eram pouco frequentadas, em virtude da 

resistência e receio dos pais em mandarem suas filhas para a escola fora de casa. Eles 

                                                          
94Cf. Genesco Ferreira Bretas, História da Instrução Pública em Goiás, Goiânia, Ed. UFG, 1991, p. 119-438; Maria 

Teresa Canezin e Walderês Nunes Loureiro, A Escola Normal em Goiás, Goiânia, Ed. UFG, 1994 e Maria José 
Goulart Bittar, “As Três Faces de Eva na Cidade de Goiás, Goiânia, UFG, 1997, Dissertação de Mestrado em 
História, p. 97-150.
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temiam que suas filhas, ao aprenderem a ler e a escrever, poderiam comunicar-se às 

escondidas com estranhos através de bilhetes e cartas. 

A primeira lei goiana que regulamentava a instrução pública foi proposta 

pelo presidente José Rodrigues Jardim, em 1835, que estabeleceu o ensino obrigatório, 

instrução primária e ensino secundário. Apesar da obrigatoriedade do ensino, a frequência 

das escolas era diminuta. As escolas eram frequentadas quase exclusivamente pelos filhos 

de pessoas mais abastadas ou mais esclarecidas. Segundo Canezin & Loureiro,  “em Goiás 

havia ainda o fato de a população ser predominantemente rural, com um nível de 

urbanização reduzido; por sito, a educação não era percebida como necessidade social e 

econômica” (1994, p. 15).

Entre 1835 e 1859, foram criados no Brasil diversos estabelecimentos de 

ensino secundário ou “escolas menores”, com nomes variados ateneu, colégio e liceu. Os 

liceus constituíram a maioria desses estabelecimentos. O Liceu de Goiás foi fundado em 

1847 com seis cadeiras: Francês, Retórica e Poética, Geografia e História, Gramática 

Latina, Geometria e Filosofia Racional e Moral.  Conforme, podemos notar, ainda persistia 

em Goiás a educação humanística dos tempos coloniais. Os alunos não utilizavam livros, 

apenas faziam anotações ditadas pelos professores e que deveriam ser memorizadas para os 

testes e exames. Os professores, segundo Genesco Ferreira Bretas, opunham-se à aquisição 

de livros e compêndios para a biblioteca, por temer que os alunos, movidos pela 

curiosidade, os estudassem e passassem a saber mais do que eles. (1991, p. 218). As 

autoridades reclamavam que muitos professores não estavam preparados para exercer as 

suas funções, pois não tinham os conhecimentos específicos de suas cadeiras ou 

disciplinas. Além disso, os baixos salários contribuíam para que os professores adotassem 

outras atividades para sustentar as suas famílias, dedicando pouco tempo para a preparação 

das aulas. Outro aspecto a salientar era que os professores não possuíam conhecimentos 

pedagógicos, eram na sua maioria bacharéis que se dedicavam a ensinar.

Apesar das escolas serem laicas, a educação estava subordinada não só ao 

Estado, mas também à  Igreja. A nítida associação existente entre o governo e a Igreja era 

refletida na função do inspetor ou delegado paroquial, a quem competia fiscalizar as 

escolas, a frequência de professores e aluno, etc., era, em geral, assumida pelo pároco local. 

O professor só poderia lecionar se obtivesse do pároco um atestado comprovando professar 
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“a religião do Estado”. O público ainda se subordinava ao religioso. Contudo,  a partir da 

década de 1870, iniciava-se o processo de separação da Igreja e o Estado com a Questão 

Religiosa.

As transformações econômicas e políticas, ocorridas na sociedade brasileira 

a partir das décadas de 1860 e 1870, trouxeram novos grupos e, com eles, novos debates 

para a arena política. A vitória na Guerra da Tríplice Aliança (1865-1870), trouxe um novo 

status social aos oficiais do Exército, que passaram a reivindicar maior participação 

política  desencadeando a Questão Militar. A campanha abolicionista, a criação do Partido 

Republicano e a influência dos ideais positivistas tornavam o debate político mais acirrado 

entre os conservadores e os liberais.  Segundo Canesin & Loureiro, em Goiás, antes da 

organização dos partidos políticos, as tendências políticas eram denominadas governistas 

ou oposicionistas. Os governistas eram os que sempre apoiavam incondicionalmente o 

presidente da Província e os oposicionistas eram aqueles que apoiavam o presidente desde 

que  seus interesses não fossem feridos (1994, p. 21).

A organização dos partidos em Goiás ocorreu com a ascensão nacional dos 

liberais. As famílias tradicionais, Bulhões, Caiados, Fleurys, Siqueiras, organizaram o 

Partido Liberal Goiano que logo cindiu-se em duas facções: Liberal Clubista, liderada 

pelos Bulhões e Liberal Histórica, liderada pelos Fleurys. O Partido Conservador 

organizou-se em torno do presidente da província Antero Cícero de Assis. As disputas 

entre os partidos não expressavam divergências ideológicas, mas interesses familiares na 

disputa da hegemonia oligárquica (ibidem, p. 22).

Os liberais clubistas, através dos jornais fundados pela família dos Bulhões, 

defendiam a liberdade do ensino e sua obrigatoriedade e, principalmente, opunham-se à 

participação do clero na organização da educação. Seguidores das idéias de Auguste 

Comte, consideravam-se livres-pensadores, evolucionistas e materialistas. Além disso, 

ressaltavam a baixa qualidade do ensino e a necessidade de melhor preparação dos 

professores, mediante a instalação de uma escola normal. Recriminando a reprovação de 

grande número das meninas matriculadas nas escolas primárias por ocasião dos exames 

finais, no jornal A Tribuna Livre apareceu o seguinte artigo:

     E o que podemos esperar de meninas educadas por uma 
professora dessa ordem, sendo que essas mesmas discipulas 
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mais tarde estarão como mãis a educar seus filhos? Que 
educação poderão ellas dar se a que receberão foi imperfeita 
ou nenhuma, que é quasi a mesma coisa.
    Não podemos por essa forma contar com cidadãos 
prestimosos, uteis a sociedade desde que as mães não sabem 
incutir no animo dos seus filhos licções edificantes, 
inspirados de amor da patria; ellas ignorão o que seja patria, 
sociedade enfim.95

Para melhor preparar os professores,  foi criada a Escola Normal em 188096

com a admissão de alunos de ambos os sexos, seguindo o modelo das escolas norte-

americanas. As famílias das meninas contudo, receando pela segurança de suas filhas nas 

ruas e nas classes, faziam-nas acompanhar às aulas por senhoras contratadas por ajuste. Tal 

expediente atrapalhava as aulas, pois essas senhoras postavam-se junto às portas das salas 

de aula e passavam a rir e a matraquear, atrapalhando os trabalhos didáticos. A respeito da 

sobrevivência do acanhamento das moças pelas ruas retomaremos esse assunto 

oportunamente, por hora, vejamos o que Cora Coralina escreveu sobre esse costume: 

Andar pelas ruas. Atravessar pontes e largos,
as moças daquele tempo eram muito acanhadas. Tinham 
medo de ser vistas de “todo mundo”...

“Todo mundo...”
Expressão pejorativa muito expressiva.
Muito goiana. Muito Brasil
colonial, imperial, republicano (1987, p. 114).

Diante do oneroso custo para manter duas escolas de ensino secundário, em  

1881, o presidente da província -Joaquim de Almida Leite de Moraes- encontrou uma 

solução prática e econômica: fundir o Liceu ao Seminário Episcopal ou de Santa Cruz. O 

seminário era frequentado por alunos internos, destinados à vida clerical, e alunos externos, 

destinados  às academias, ou para a cidadania civil.  A vantagem para os alunos do Liceu 

residiria no fato de que, com o certificado do seminário, não precisariam prestar o exame 

                                                          
95A Tribuna Livre, nº 51 de 08/02/1879.

96Quanto à  criação da Escola Normal, muitos autores divergem sobre a data de sua “criação”. Para Luís Palacin e Maria 
Augusta de Sant’Anna Moraes em História de Goiás, Goiânia, 5ª ed, Ed UCG, 1989,  a Escola Normal foi criada em 
1882 (p. 73). Maria  Teresa Canesin e Walderês Nunes Loureiro em A Escola Normal em Goiás, Goiânia, Ed UFG, 
1994,  por sua vez, escreveram que a Escola Normal “foi criada em 1858, recriada em 1882, persistindo de 1884 a 
1886, sendo reativada posteiormente, no início do século XX” (p. 10). Genesco Ferreira Bretas em História da 
Educação Pública em Goiás, Goiânia, Ed. UFG, 1991, esclarece melhor, em nossa opinião, essas divergências: apesar 
de sua criação em 1858, a Escola Normal não foi instalada até 1880, quando passou a funcionar no prédio da Escola 
Politécnica. Em 1882, ficou aprovada através da Resolução nº 676 de 03 de agosto a instalação da Escola Normal no 
prédio do Liceu, que só se efetivou em 1884. Os autores citados anteriormente, ao contrário de Bretas, confundiram a 
sua criação por decretos  de Lei com a efetiva instalação da Escola Normal, primeiramente em 1880 (p. 303-325).   
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para ingresso nas academias. A Assembléia e os alunos do Liceu puseram-se firmemente 

contra a resolução do presidente da província. Os estudantes saíram às ruas, em sinal de 

protesto, passaram frente à Assembléia, onde receberam sinais discretos de solidariedade 

dos deputados. Os Bulhões, com seu notório anticlericalismo, teceram numerosas críticas à 

essa resolução:

    O Seminário é sem duvida um optimo instituto e presta 
relevantes serviços a sociedade, mas não se pode perder de 
vista que é um estabelecimento particular e de intuito 
essencialmente adistricto a seos fins especiais - a educação da 
mocidade com o fito no serviço da igreja.
    Um estabelecimento organisado em condições adequadas 
para formar sacerdotes não é próprio para formar cidadãos. O 
ideal religioso christão não é o ideal da vida civil.
    Todos os espiritos adiantados sentem e proclamam a 
necessidade de positivar, pela educação e instrucção, a 
mentalidade da geração nova, libertando-a do jugo não só das 
pêas e processos logicos do regimem, theologico, senão 
também das fórmulas vãs das abstrações ôcas da 
methaphisica.97

O Liceu seria suprimido pelo presidente Cornélio Pereira de Magalhães, 

com a  sua fusão à Escola Normal, em 1882, que passaria a funcionar em seu prédio a 

partir de 1884. Essa resolução apresentou alguns problemas, além da convivência 

“promíscua” entre os dois sexos, o desaparecimento do nome tradicional do 

estabelecimento para dar lugar ao de Escola Normal desagradava ao pessoal do Liceu. Os 

alunos que se preparavam para as carreiras “nobres” (bacharelados) eram a maioria e 

discriminavam os alunos do curso normal que, além de comporem a minoria, preparavam-

se para a carreira do magistério considerada como de baixo nível social. Em 1886, diante 

dessas circunstâncias, o presidente Guilherme Francisco da Cruz extinguia a Escola 

Normal e restabelecia o Liceu com suas prerrogativas antigas.

A educação feminina  retornava ao  interior das casas de família, visto que 

os pais recusavam-se a deixar que suas filhas estudassem no Liceu, cujos alunos eram 

indisciplinados e desrespeitadores. Essa situação continuou até a chegada das Irmãs 

Dominicanas que, em setembro de 1889, fundaram o Colégio Santana destinado às moças 

de elite. 

                                                          
97”Instrução Secundária”. A Tribuna Livre, nº 23 de 11/06/1881.
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Apesar de se posicionarem a favor da  emancipação feminina, em virtude 

talvez da grande influência de sua matriarca, Antônia Emília, sobre o marido, os filhos e os 

netos, os Bulhões, ao mesmo tempo que advogavam a instrução feminina, buscavam, por 

outro lado, restringí-las ao magistério ou às prendas domésticas, vejamos alguns exemplos. 

Em primeiro lugar, os Bulhões e os liberais clubistas enfatizavam a  brandura e o amor 

como as qualidades inerentes à condição feminina:

         Esta hoje plenamente provada a aptidão e dedicação da 
mulher para o ensino primario.
    É preciso dar trabalho à mulher. Comecemos por facilitar-
lhes os meios para o magisterio, não so de meninos como de 
meninas. Em Baltimore, nos Estados Unidos, o numero de 
professoras excede ao de professores... Hoje que desaparece o 
systema da ferula e do terror, ... quadra mais à mulher do que 
ao homem... A creança, que aborrece o livro porque abomina 
o mestre de fronte carregada, de ferula em punho, amando a 
mestra, amará a escola.98  

Outros desses exemplos foram coletados por Maria José G. Bittar  através 

do  jornal Goyaz.  Em 14 de dezembro de 1888, o referido jornal convocava as vilaboenses 

ao estudo superior. Numa nota intulada Doutora, indaga: “quando teremos uma goiana 

bacharel?”(1997, p. 114) E, no artigo Cuidado com elas - apresentado em 1º de fevereiro 

de 1894 - em que noticia o bacharelamento de Anna Sampaio na Faculdade de Direito de 

Recife, ao mesmo tempo em que estimula a vilaboense a seguir-lhe o exemplo, faz uma 

referência jocosa ao “perigo” que isso representaria: “se as mulheres já governam aos 

maridos quando sabem apenas as primeiras letras, façam idéia do que não será quando 

souberem direito, ciências...” (ibidem, p. 124).   

A posição dúbia dos liberais quanto ao nível de instrução e ao papel social 

da mulher não era compartilhada por outros jornais. Tomemos por exemplo a nota trazida 

no Correio Official nº 08 de 03 de fevereiro de 1877:

A medicina e as mulheres - Na faculdade de Medicin de S. 
Petersburgo matricularão-se o anno passado 171 mulheres.
    A medicina deve estar muito adiantada na Russia nas 
enfermidades do coração.

                                                          
98Arisitides de Souza Spinola, Relatório - 1879, Goiás, Tipografia Provincial, 1879, citado por Maria Teresa Canezin e 

Walderês Nunes Loureiro, A Escola Normal em Goiás, Goiânia, Ed. UFG, 1994, p. 25-26). 
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       As doutoras devem entender bastante desta visora, talvez 
mais do que o seu conterraneo Bothin.
      Diz um perodico estrangeiro que temos á vista, que de 
entre as medicas de S. Petersburgo 12 são filhas de clérigos. 
Sobrinhas diriamos aqui.99

A ironia chauvinista quanto à instrução superior destinada às mulheres 

revela-se na caracterização do gênero feminino como dotado de maior sensibilidade, 

afetividade, isto é, voltado para o “coração” e não para a racionalidade, característica típica 

do gênero masculino. As mulheres, segundo artigo acima, ao praticarem a medicina, só 

poderiam estar voltadas para a “cardiologia”, uma vez que entenderiam melhor das 

“enfermidades do coração”. A presença feminina nas academias de medicina só poderia se 

voltar para as especialidades que se relacionariam com os atributos próprios da 

feminilidade.  O artigo ainda ironiza a condição social e a origem bastarda de algumas 

médicas de S. Petersburgo, filhas de clérigos pouco inclinados ao celibato sacerdotal, ou 

seja, filhas de ligações ilegítimas, de relacionamentos atípicos, por isso mesmo, possuíam 

um comportamento atípico, qual seja, o de invadir um espaço social destinado apenas aos 

homens. Por fim, ironiza o próprio comportamento de alguns clérigos nacionais que 

também viviam amancebados e apresentavam seus filhos como afilhados ou sobrinhos.

A instrução pública pouco atingiu às camadas populares. Ao término do 

Império, 80% da população de Goiás era analfabeta (Bretas, 1991, p. 422). A grande 

maioria, cerca de 90%, vivendo na zona rural e nas periferias das cidades, vilas e povoados, 

não recebia instrução nenhuma. Assim formava-se uma elite, também de maneira precária, 

para prover as funções mínimas da classe alta e média dessas localidades, como as de 

intendentes, juízes de paz, tabeliões, escrivães. comerciantes e fazendeiros dos quais 

sairiam os coronéis, os majores e os capitães da Guarda Nacional, que não possuíam mais 

que a instrução primária. Duas instituições foram criadas especialmente para atender às 

camadas populares: o Colégio Isabel e A Companhia de Aprendizes Militares.

O Colégio Isabel, homônimo do Colégio destinado à catequese dos índios 

no vale do Araguaia, foi criado em 1876, como um internato de meninas “desvalidas” ou 

órfãs da Capital. Era subvencionado com 1:500$000 réis anuais e por doações, foi extinto 

pelo presidente Luiz Augusto Crespo (1878-1879) como medida de economia.  O 

funcionamento deste “asilo” foi assim descrito no Correio Official:
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Asylo de meninas desvalidas. Eis a relação de meninas que 
ja se achão debaixo d’aquelle tecto protector:
    Francisca Romana de Jesus, 11 anos; Maria Cyriaca do 
Espirito Santo, 10; Daria de Molina, 11; Maria de Mello 
Brandão, 10; Joanna Gonçalves, 8; Maria Catharina, 8; Luiza 
Sebastiana do Espirito Santo, 7; Maria Theodora Xavier, 7; 
Francelina d’Almeida, 11.
    A casa continua a receber até o número de 12 por ora.
    As meninas para a entrada devem ser de 8 a 12 annos.
    Recebem ali vestuario, alimentação, medico e botica, e 
uma educação compativel com a sorte dellas e o estado da 
provincia, tomando-se mais empenho pela costura, e outros 
trabalhos domesticos, que tanto distinguem a boa mãe de 
familia.
    Serão sustentadas pela caridade pública, com auxílio da 
provincia.
    Consta-nos que brevemente o portector da casa sahirá 
esmolando de cada mãe de familia favorecida da fortuna, um 
obôlo, uma sobra de sua meza, para aquelas que se procurão 
abrigar dos crueis insultos do mundo.
    Bem haja elle, bem hajão todos aquellas almas caridosas, 
que concorrerem para obra tão meritoria [...]100  

  

Em 1877, o Correio Official noticiava um número superior à  da capacidade 

do Collegio Isabel ou Asilo das meninas desvalidas. Para a capacidade de apenas doze 

internas, havia, já no ano seguinte,  vinte meninas internadas.101

A Companhia de Aprendizes Militares, conforme vimos no segundo 

capítulo, estava destinada a abrigar os moleques de rua e aproveitá-los posteriormente no 

Exército. Os castigos físicos e a severa disciplina militar tornaram a instituição impopular. 

O ensino nessa companhia era constituído de Primeiras Letras, música, ginástica, natação e 

instrução militar.  

A educação pública na província de Goiás, apesar de ser obrigatória a partir 

de 1835, estava destinada às famílias de elite. A organização do ensino primário e 

secundário estruturou-se em dois interesses básicos. O primeiro, em dar instrução 

elementar às mulheres para que pudessem melhor administrar o seus lares e conseguir 

                                                                                                                                                                               
99Correio Official, nº 08 de 03/02/1877.

100Correio Official, nº 34 de 06/05/1876.

101Correio Official, nº 04 de 20/01/1877.
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conhecimentos necessários para a conviência social dos salões. O segundo, voltado tanto 

para os meninos quanto paras as meninas, foi o esforço do Estado, em assumir para si, a 

responsabilidade pela instrução. O Estado aparecia  como um aliado das famílias e, deste 

modo, os benefícios que a instrução traria aos seus filhos eram um grande chamariz para a 

sujeição das famílias e o fim dos interesses particularistas. Contudo, devemos nos lembrar 

de que, não obstante os esforços do Estado em diminuir o privatismo dos setores 

dominantes, dadas as circunstâncias em que se efetuava a  arrecadação, as obras públicas 

eram subvencionadas, algumas vezes, pelos bolsos particulares dos seus administradores, 

levando à identificação entre patrimônio público e patrimônio privado e a dominação 

pessoal.

A preocupação em instruir a mulher não existia  apenas para que ela pudesse 

brilhar no teatro e nos salões. Temia-se até que o excesso da presença feminina na vida 

mundana, tornasse a mulher fútil, esquecida de seu verdadeiro papel, o de mãe e gestora do 

lar. Margareth Rago, estudando as imagens femininas construídas na cidade de São Paulo, 

durante a República Velha, escreveu que “se todas essas transformações da vida urbana 

incitavam a uma maior visibilidade da mulher na esfera pública, o preço que pagava era o 

de enorme vigilância sobre os seus mínimos gestos e a elaboração de uma nova imagem 

que associava à mulher ociosa e passiva do passado a figura da jovem sem nenhuma 

densidade preocupada apenas com frivolidades” (1991, p. 63). Na Cidade de Goiás, a 

visibilidade feminina  no espaço público não era tão intensa quanto em São Paulo, mas 

existia a preocupação em evitar que a mulher se transformasse num ser frívolo “Não he a 

formosura e os loucos enfeites das modas e menos a dissipação do espírito o que constitui 

amavel huma senhora, he sim sua honesta limpeza e seo modesto comportamento”.102

Nos jornais vilaboenses, abundavam os artigos introduzindo prédicas sobre 

o comportamento ideal que a mulher deveria adotar para a manutenção do seu lar, a fim de 

ser a alegria de seu esposo e a guardiã da boa educação de seus filhos. Enquanto cidadã, a 

mulher estava excluída da política, impedida de eleger-se e de votar, mas a sua 

responsabilidade perante a pátria era enorme: era ela que garantiria, através da educação e 

instrução de seus filhos, os futuros cidadãos que seriam o orgulho do Estado e da nação. 

Vejamos dois exemplos, o primeiro n’A Matutina Meiapontense e, o segundo, n’A Tribuna 

                                                          
102A Matutina Meiapontense, nº 276 de 03/01/1832.
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Livre. O jornal A Matutina Meiapontense, apesar de não ser um jornal vilaboense, era em 

1832, o único jornal da Província e, por isso, bastante lido na Capital:

Servir a Patria e ser-lhes uteis por todos os meios ao nosso 
alcance he o dever de todo o Cidadão.
Bem serve a Patria a mulher zelosa pela boa educação de seus 
filhos dando-lhes Cidadãos dignos de seus serviços.
A maior gloria de huma mãi sera o ter dado a seu paiz filhos 
que o illustre com suas acções.103

------------------------------------------
     Hoje  com as differentes revelações que o mundo tem 
passado vemos a mulher representar um papel tal qual o que 
lhe foi prescrito pelo Criador ao lançar os primeiros 
fundamentos da humanidade [...] 
    As leis do evangelho de Christo, com suas doutrinas sãs e 
conforme a lei natural, devemos essa transformação total, 
que veio firmar a sociedade em suas verdadeiras bases.  
    Hoje a mulher é tida como a pedra sobre a qual assenta-se 
o edificio social.
    Mais ainda, entre nós não existe completa a obra d’essa 
transformação que passarão os costumes, é necessário ainda 
muita coisa para chegarmos ao fim. À educação que lhe 
damos é incompleta, é pouca para que possa ella obrar como 
verdadeira companheira  do homem no seio da família.
      É necessário que se alargue a esphéra de sua educação 
sem o que não teremos boas mães que saibão preparar os seus 
filhos para que estes possão ser uteis á sociedade.
    É incompleta a educação que damos a mulher, porque 
erroneamente suppomos que o seu destino é passar a 
existência ao lado do marido, a quem se quer atribuir, 
unicamente a elle o dever de educar os filhos, sendo elle 
tambam o unico a quem compete trabalhar para a sustenção 
da família (grifo nosso).104

De acordo com a Tribuna Livre, o papel da mulher de educadora  de seus 

filhos obedecia às “leis naturais” e ao Evangelho. Além disso, esse jornal liberal, 

pertencente aos Bulhões, defendia o trabalho feminino e uma maior educação da mulher, 

mas não devemos nos esquecer de que os Bulhões possuíam uma posição ambígua quanto 

à instrução feminina, ou seja, eles incentivam o ensino superior destinado às mulheres e 

alertavam aos homens o perigo que isso representava para o poder masculino, conforme 

observamos anteriormente.  

                                                          
103Ibidem.

104A Tribuna Livre, nº (ilegível) de 22/03/1879.
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A imagem de “santa mãezinha” que, conforme Mary del Priore,105a Igreja 

tentava difundir desde os tempos coloniais, continuava viva, sendo, todavia, secularizada. 

Não que o discurso religioso tivesse desparecido, a ele veio juntar-se novos discursos que 

enquadravam a mulher no papel de mãe-cidadã, preceptora dos futuros cidadãos destinados 

à glória da nação.  

O papel de “santa mãezinha” constituía a figura da mulher altruísta, sempre 

disposta aos sacrifícios para o bem-estar não só de seus filhos, mas também de seu marido. 

Os escritos produzidos sobre essa imagem eram, na sua maioria, de autoria masculina. 

Assim, as prédicas destinadas a fazer a mulher sujeitar-se a seu papel, conforme as “leis 

naturais”, implicariam no seu sacrifício para o bem-estar do esposo. No Correio Official, 

após a criação do Gabinete Literário, na década de 1840, anunciava-se amiúde os livros 

recém adquiridos. Entre os títulos haviam alguns manuais de etiqueta e prédicas sobre a 

economia doméstica e o papel da mulher na família. Em nossa pesquisa, fomos atrás de 

alguns desses manuais mas, infelizmente, a maioria não existia mais, destruída pelo tempo 

e o descaso com a conservação de nossos arquivos. No entanto, encontramos um desses 

manuais, publicado em 1915 que, embora ultrapasse o marco cronológico de nosso 

trabalho, acreditamos servir perfeitamente como um exemplo de como procurava-se a 

sujeição da mulher ao marido:

A ESPOSA PERFEITA:
    A esposa compete antes de tudo, acompanhar passo a 
passo, dia a dia, a vida física e moral de seu esposo, saber 
advinhar quase, se sua saúde não sofre alteração, se seus 
negócios não o afligem, se algum incidente em particular lhe 
tirou sua paz de espírito [...] A dedicação da mulher não tem 
limites, tudo quanto é lícito cumpre-lhe sacrificar à felicidade 
do marido. [...] Deve suavizar-lhe os pesares quando ele entra 
em casa acabrunhado pelas contrariedades que encontrou lá 
fora. Não recebê-lo mal porque se demorou um pouco mais, 
detido pelo trabalho que se prolongou, por ter encontrado um 
amigo que convidou a tomar um copo de cerveja ou com 
quem ficou simplesmente palestrando na rua [...] A grande, 
elevada e importante função da mulher nas sociedades 
humanas não é ser boticaria, jornalista ou doutora, e sim ser 
mãe e esposa. (Guimarães, 1915, p. 23-25). 

                                                          
105 Cf. Mary del Priore, Ao Sul do Corpo: Condição feminina,maternidades e mentalidades no Brasil Colônia, Rio de 

Janeiro, José Olympio/Brasília, Edunb, 1993.
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Os discursos sobre a domesticação da mulher não eram novidades no início 

do século XX, eles já estavam presentes desde o tempo da colônia. Mary del Priore 

analisou vários desses discursos que objetivavam a sujeição da mulher, através da 

fabricação da imagem da “santa mãezinha”, que consistia no isolamento da mulher, que 

deveria ser “santa” no interior do lar, destinada a transmitir às próximas gerações que o 

casamento deveria ser uma falsa relação igualitária, no interior do qual a vida era 

resignação e constrangimento e cujo equilíbrio repousava na dominação do homem e na 

submissão livremente consentida da mulher (1993, p. 122-123).106

A sujeição feminina ao homem porém não se limitava aos costumes e às 

relações entre os gêneros masculino e feminino. Ela estava presente também no discurso 

jurídico. O esboço do Código Civil, elaborado por Augusto Teixeira de Freitas e publicado 

pela primeira vez em 1860, considerava a mulher  casada “incapaz”, isto é,  por 

dependência de uma representação necessária, na qual o marido representaria os interesses 

da mulher:

Art. 23 Aquelas pessoas, a quem se proibir a aquisição de 
certos direitos ou exercício de certos atos por si ou por 
outrem, são incapazes de direito, isto é, desses direitos, e 
desses atos proibidos.
Art. 24 Aquelas pessoas, que, por impossibilidade física ou 
moral de obrar, ou por sua dependência de uma representação 
necessária, não podem exercer atos da vida civil, são 
incapazes de fato.
Art. 25 Incapazes, sem mais outra denominação, são todas as 
pessoas incapazes de fato, ou por sua dependência de uma 
representação necessária, ou que vem a ficar na dependência 
de uma representação necessária. Incapacidade designa essa 
dependência, capacidade o estado contrário.
Art. 130 Desde o dia da celebração do casamento, seja qual 
for o seu regime, começa a incapacidade e representação das 
mulheres casadas.
Art. 131 Cessará a incapacidade:
1º Pela dissolução do casamento em razão da morte do 
marido, desde o dia desta.
  2º Pela nulidade do casamento em virtude de sentença, 
desde o dia em que esta passar em julgado.
  3º Havendo divórcio perpétuo com separação de bens, desde 
o dia em que a respectiva sentença passar em julgado.

                                                          
106Cf. também Ronaldo Vainfas, Trópico dos Pecados: Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil, Rio de Janeiro, 

Campus, 1989, p. 113-137. 
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  4º Pela alienação mental do marido, se a curadoria for 
deferida à mulher (1993, p.56, vol. 1).  

  No início do século XIX, eram raros os casamentos em Goiás. Viajantes, 

como Saint-Hilaire, escandalizavam-se com a enorme quantidade de concubinatos 

existentes na época de sua estadia na província. Ao longo do século, o número de 

casamentos foi aumentando em todo o país. Essa transformação ocorreu em virtude do 

surto de urbanização nas regiões cafeeiras, da aristocratização e enobrecimento das famílias 

latifundiárias, das alianças financeiras e políticas propiciadas pelo matrimônio. O discurso 

médico também passou a considerar o casamento condição sine qua non para a criação de 

uma prole saudável tanto no aspecto físico quanto moral. Os médicos passaram a condenar 

os casamentos endogâmicos, efetuados entre parentes muito próximos, entre homens 

demasiadamente velhos com donzelas ainda púberes, a fim de defender  a raça e o Estado. 

A saúde dos filhos estava condicionada à saúde dos pais: “O futuro dos filhos está ligado à 

vida anterior dos pais, e condição física dos mesmos. Os pais dotados de uma forte 

constituição física e de uma saúde vigorosa aquirida por sábios preceitos engendram filhos 

robustos e vigorosos” (Costa, 1989, p. 219).    

Na capital da província de Goiás, conforme vimos no primeiro capítulo, 

havia apenas um único hospital e quase nenhum médico. Os poucos que haviam exerciam 

variadas funções. Vicente Moretti Foggia, por exemplo, além de responsável pela botica do 

Hospital, era médico do 20º Batalhão e da Cadeia Pública, inspetor da Delegacia de Saúde 

e professor no Liceu. Restava pouco tempo para prognosticar medidas que “higienizassem” 

a família, a não ser nos relatórios enviados ao presidente da província, o qual tivemos a 

oportunidade de examinar anteriormente. As poucas tipografias existentes na Capital 

estavam menos voltadas para a publicação de livros que para a editoração dos jornais. Era 

através dos jornais impressos na cidade e dos livros  adquiridos pelo Gabinete Literário que 

se difundia o saber médico destinado à assepsia das famílias.

Contra o hábito de casarem-se homens velhos com mulheres muito jovens, 

em 1832, A Matutina Meiapontense aconselhava:

Mulheres ha loucas que só por interesse se liga a homens 
velhos, ou viciosos, ou atacados de enfermidades, que fazem 
ao depois a ruina de seus innocentes filhos. O mancebo 
honesto, virtuoso, prudente, moderado, laborioso, frugal, 



140

140

sadio, robusto deve merecer a preferência para a uniao 
conjugal á senhora sisuda e bem comportada.107

Na época colonial, a sociedade brasileira estava voltada para a força da 

tradição, onde o papel dos velhos com sua experiência era superior ao dos indivíduos mais 

jovens. Com a preocupação higiênica de garantir uma prole saudável, houve uma 

redefinição desses papéis. O velho passou a ser desvalorizado em detrimento dos mais 

jovens, embora esse fato deva ser relativizado, pois a força das tradições ainda persistiam. 

Cabe ainda ressaltar que o discurso médico apresentado nos jornais da província de Goiás 

não se apresentava de forma independente, pelo contrário, era misturado aos preceitos 

morais; a saúde física estava condicionada à uma “boa formação moral”. A 

interdependência entre saúde física e moral pode ser demonstrada na seguinte frase: 

“Longas e immundas enfermidades são o fructo de huma mocidade que se passou no 

atoleiro dos vicios”.108

Durante o século XIX, as mulheres passaram a casar-se mais tardiamente 

que na época colonial, quando contraíam núpcias entre doze e  quatorze anos de idade, 

geralmente com homens bem mais velhos. Os cuidados com a educação das moças 

retardavam o matrimônio precoce. Um artigo publicado no jornal O Commercio, em 1880, 

discutia as probalidades de as mulheres conseguir um casamento de acordo com a sua 

idade:

Idade dos Casamentos - Houve um curioso que se lembrou 
as probalidades de casos que as senhoras têem segundo as 
idades.
    Os resultados desta laboriosa investigação, comprovados 
por numerosas estatísticas, são os seguintes:
    De mil senhoras casão:
    Dos 14 aos 15 annos, 32; 16 aos 17, 101; 18 aos 19, 219; 
20 aos 21, 232; 22 aos 23, 265; 24 aos 25, 102; 26 aos 27, 60; 
28 aos 29, 43; 30 aos 31, 14; 32 aos 33, 12; 34 aos 35, 3; 36 
aos 37, 2; 38 aos 39, 1. Dos 40 por diante as probabilidades 
so se podem representar por fracções muito pequenas.
    Venturosas são pois, as que estão nas felizes idades de 18 a 
23 annos!109

                                                          
107A Matutina Meiapontense, nº 276 de 03/01/1832.

108Ibidem.

109O Commercio, nº 22 de 24/01/1880.
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Além da preocupação com a idade mais propícia para o casamento, a fonte 

acima sugere que casamento e vida conjugal eram, ainda, assuntos do maior interesse das 

mulheres. Embora, não fossem pressionadas a “tomar estado” logo aos 13 ou 15 anos, as 

mulheres, continuavam  a temer ficar solteironas, à medida que os anos se passavam. E, de 

alto a baixo da hierarquia social, as mulhers evidariam grandes esforços para arranjar 

maridos que, deveriam ser, acima de tudo, de igual ou superior condição social.

Algumas vezes, a base científica que sustentava a idade apropriada para o 

casamento tornava-se irreconhecível, ou era totalmente subtraída, pelo tom jocoso que 

assumiam os artigos de variedades apresentados pelos jornais:

As mulheres e os líquidos
    As mulheres, diz um periódico russo, na infância são água; 
dos 12 aos 15 annos - limonada gazosa; dos 15 aos 25, 
champagne; dos 25 aos 40 - licor; dos 40 aos 50 - vinho do 
porto feito em casa; e dos 50 aos 60 - vinagre.110

O discurso médico, na cidade de Goiás, durante o século XIX, por não se 

apresentar em edições especializadas de medicina, diluía-se em meio às normas 

moralizadoras, não obstante  fosse comum a união dos dois discursos nas teses da 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e perdia parte, senão toda, a  sua cientificidade 

ao ser incluído no tom brincalhão dos artigos de variedades. Outras vezes, o caráter de 

cientificidade do discurso médico poderia ser posto em questão, diante dos procedimentos 

terapêuticos pouco ortodoxos de alguns doutores:

Cura da embriaguez
    O dr. Dunger acaba de prestar um relevante serviço a 
humanidade descobrindo o remedio para curar o terrivel vicio 
ou enfermidade da embriaguez.
     Afirma esse sabio que já curou tres mil pessoas com o seu 
remedio. 
   Eil-o: pulverisa-se meio kilograma de casca de quina 
vermelha e mistura-se com meio litro de alcool puro. Filtra-se 
e depois mediante a evaporação reduz-se a um quarto de litro. 
Dá-se nos dous primeiros dias uma colherinha de três em três 
horas, no terceiro dia, meio colherinha, no quarto menos, até 
chegar-se a cinco gottas. Dura a cura sete dias.111

                                                          
110Goyaz, nº 247 de 18/06/1890.

111Correio Official, nº 21 de 05/06/1886.
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Do ponto de vista científico, a receita simples do doutor Dunger 

aproximava-se do charlatanismo e sobre a qual poder-se-ia levantar duas hipóteses para o 

seu sucesso. A primeira, devido aos efeitos colaterais que,  certamente, atuariam sobre o 

fígado do paciente, era bem provável que muitos ébrios por hábito deixassem o seu vício 

durante o período da “cura”. A segunda, tratar-se-ia da abstinência de sete dias prevista 

pelo “doutor”  que poderia ser facilmente conseguida, já que o remédio tinha em sua 

composição justamente o líquido que deveria ser evitado: o álcool. Mas, por outro lado, a 

receita do Dr. Dunger constitui um exemplo de que a constituição do saber médico se fazia 

nem sempre dentro dos paragdimas tradicionais da ciência.   

Desde o início da colonização, a Coroa e a Igreja procuravam estimular o 

matrimônio. À Coroa interessava, através do matrimônio, o povoamento, a manutenção da 

segurança e do controle, em suma “povoar a terra com gente principal e honrada”, 

desestimulando os casamentos inter-raciais, sobretudo de brancos com negros e mestiços, 

impedindo a fomação de um grande contingente de vadios situados fora do sistema 

escravista.. A Igreja, por sua vez, considerava o concubinato uma forma de fornicação, 

desobediência ao sexto mandamento e, por isso, procurava fazer com que aqueles que 

viviam “como se fossem casados” legalizassem sua situação através do sacramento 

católico. Contudo, diversos fatores contribuíam para a  raridade dos casamentos. O 

pequeno número de mulheres brancas fazia com que os homens procurassem as mulheres 

disponíveis -índias, negras e mestiças- para relações amorosas, mulheres boas para amar, 

mas não para casar. A pobreza da maioria da população dificultava o casamento em dois 

aspectos: o alto preço cobrado pelos padres pela celebração da cerimônia de casamento e a 

ausência de dote. O concubinato tornava-se, dessa forma, generalizado em toda a colônia. 

Mas não devemos pensar que se a prática e a visibilidade do concubinato eram grandes, 

nem por isso o concubinato era plenamente aceito. Ronaldo Vainfas assinala que a 

sociedade murmurava bastante sobre os concubinatos, tecendo uma rede de  mexericos que 

se transformavam em testemunhos de acusação quando as visitações do Santo Ofício se 

faziam presentes (1989, p. 92). Isso significa que o casamento era bastante valorizado na 

colônia, talvez mais que na metrópole, em decorrência de sua raridade.  

No século XIX, a Igreja continuava, ao lado do discurso médico a estimular 

o aumento do número de casamentos. O discurso médico tratava o casamento como o 
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único meio de produzir uma prole fisicamente mais sadia, porém não eliminava o aspecto 

moral e cívico. A Igreja, por seu turno, pouco renovou o seu discurso, aliás, a idéia de 

pecado e falha moral encontra-se associada à enfermidades do corpo em diversas passagens 

bíblicas. Em 1884, o Bispo de Goiás escrevia em sua carta pastoral sobre a preocupação em 

regularizar as relações ilícitas existentes nas diversas freguezias de Goiás:

    Para dar-vos uma pequena idéa dos males, das crueis 
enfermidades que assolavão as freguezias vizitadas, bastará 
dizer-vos que no anno de 1882 celebrarão-se mais de 
quatrocentos casamentos, e no anno de 1883 mais de mil, 
quasi todos de concubinarios; apezar de trabalharmos 
incessantemente, e talvez com excessso, raramente temos 
podido satisfazer á todos que pedião o Sacramento da 
Confissão.112   

Não obstante o excessivo zelo do reverendíssimo bispo, os concubinatos 

persistiam ainda, talvez  resultante dos altos preços que os vigários continuavam a cobrar 

sobre os serviços religiosos. Diante desses abusos, alguns fiéis protestavam nos jornais:

   Pede-se ao Exm. e Revdmº Sr. Conego governador do 
Bispado para ordenar terminantemente aos Revdºs Parochos a 
fiel observancia da tabella dos molumentos Parochiaes, afim 
de que não continue-se a cobrar dez mil rs. por cada batizado, 
vinte mil reis por casamento de pessôa pobre, e trinta e 
quarenta mil reis de taxa de sepultura para a Caixa imPia, 
com que certo Pastor tosquia.
                        As ovelhas.113

Nas famílias coloniais, o casamento realizava-se mais em função dos 

interesses de preservar as origens e o sangue e, principalmente, em conservar e aumentar o 

patrimônio, além de estabelecer alianças políticas. O amor conjugal era desestimulado. 

Alzira Campos, analisando os casamentos em São Paulo, durante o século XVIII, afirmou 

que “as mulheres mais estimavam do que amavam seus maridos”.114 O padre Antônio 

                                                          
112IPEHBC, Coleção Especial do Historiador Cônego José Trindade da Fonseca e Silva, vol. 421, Carta Pastoral do 

Bispo de Sant’Anna de Goyaz  Anunciando sua 3ª Visita a 8 de Março de 1883, nº 3, p. 2.

113O Commercio, nº 18 de 10/12/1879.

114Alzira Arruda Lobo Campos, “O casamento e a família em São Paulo colonial: caminhos e descaminhos” São Paulo, 
FFLCH/USP, 1986, Tese de Doutorado, p. 292 citada por Mary del Priore, Ao Sul do Corpo: condição feminina, 
maternidades e mentalidades no Brasil Colônia, Rio de Janeiro, José Olympio/Brasília, Edunb, 1993, p. 127.
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Vieira ilustrou a opinião corrente da Igreja sobre o amor no casamento:  “bem digo eu [...] 

que isto no mundo que se chama amor é uma coisa que não hé nem é. É quimera, mentira, 

é engano, é doença da imaginação, e por isso basta para ser tormento [...] É uma morte pela 

qual se vai ao inferno”115. A Igreja condenava ainda, dentro do casamento, a sexualidade 

que não estivesse voltada para a procriação, o excesso no prazer, a sodomia, o onanismo e 

o adultério.

O amor como fortalecimento do vínculo homem/mulher foi introduzido no 

século XIX através da higienização do casal, fortemente influenciada pelo amor romântico. 

Mas essa influência tinha seus limites: o discurso higienista era mais pragmático, estando 

voltado para o sexo. O “amor físico” atendia a vários objetivos higiênicos. Em primeiro 

lugar, ele impediria o adultério que acarretava na destruição do casamento e péssimo 

exemplo moral para os filhos. Segundo, eliminaria a busca masculina às prostitutas, 

evitando o perigo das doenças venéreas e a degeneração da prole. “Sem sexo, o amor era 

‘delírio’. Só através do sexo ele se adaptava à realidade, inserindo-se maduramente na 

política de conservação biológica e moral da espécie (Costa, 1989, p. 231).116

A união do amor higiênico ao amor romântico aconteceu, porque o segundo 

representava a liberdade de escolha  afetiva dos indivíduos contra os interesses do grupo 

familiar. O amor romântico era um excelente aliado do discurso médico na luta contra os 

casamentos consanguíneos e entre cônjuges de idades muito diferenciadas. Assim a 

linguagem romântica dos romances, novelas e folhetins introduzia-se, com seus temas e 

clichês, no interior dos discursos médicos.

Nos jornais vilaboenses do século passado, a apologia ao amor dentro do 

casamento aparecia sob a forma de aforismos românticos que, muito pouco se referiam 

explicitamente ao amor físico, tal como o fazia o discurso médico. Porém,  as prédicas de 

tais aforismos orientavam-se para os mesmos objetivos. O pensamento religioso foi 

reorientado para a defesa do amor e não a sua condenação, conforme fazia a Igreja no 

período colonial:

A história do matrimonio é a historia da humanidade.
                                                          
115Antônio Vieira, Sermões, Lisboa, Oficina de Miguel Deslandes, 1679-1689, citado por Ronaldo Vainfas, Trópico dos 

Pecados: Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil, Rio de Janeiro, Campus, 1989, p. 115.

116Cf. também Alan Macfarlane, História do Casamento e do Amor: Inglaterra: 1300-1840, trad. Paulo Neves, São 
Paulo, Companhia das Letras, 1990.
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Deos creou a principio dois seres, creou-os para que se 
amassem, se unissem e vivessem em commum.
A brisa do paraiso levou nas azas o primeiro suspiro de amor.
O primeiro leito nupcial foi um leito de flores, nascido ao 
impulso de uma palavra do Eterno, e bafejados pelo seo 
halito soberano.
A obra de Deos atravessa os seculos e vence as distancias.
Quererá o homem destruil-a?117  

Nos  mesmos aforismos, aos quais nos referimos acima, a família também 

aparecia como fundamento da sociedade civil, situando nas fronteiras entre o público e o 

privado, enquanto o casamento como princípio de civilização e racionalização que 

diferenciava o homem dos outros animais:

Sobre o matrimônio assim se exprime Voltaire
“Quantos mais casados houver, menos criminosos haverá.
Registre-se a horrorosa estatística criminal, e por um pai de 
familia condemnado encontrar-se-hão cem solteiros” [...]
O matrimônio é a base fundamental da sociedade.
O amor conjugal é a base fundamental do matrimonio.
Sem o matrimonio é impossivel a familia.
Desaparece o genero humano, ou que ainda é peior, perpetua-
se por uma união vergonhosa nivelando-se com os animaes.
O amor, simples necessidade dos sentidos nos seres 
inferiores, é uma necessidade no seres superiores.
No homem é uma condição não só da vida moral, mas 
também da physica.118

O casamento e amor  não eram, segundo os aforismos acima, uma criação 

humana, mas “uma lei natural” , um princípio ordenado pela providência divina que 

diferenciava o homem dos seres inferiores. A base de toda a sociedade assentava-se, pois, 

no trinômio “amor conjugal-matrimônio-família”. O amor como condição da vida moral e 

física só poderia realizar-se dentro do matrimônio, constituindo o casal heterossexual e 

monogâmico.

Os discursos médicos e morais reconheciam que a mulher fora criada para a 

família e a maternidade antes de tudo e, do mesmo modo, o homem deveria conformar-se 

com o seu papel de pai. Mas houve um redimensionamento da imagem do “pai”. Na 

                                                          
117O Commercio, nº (ilegível) de 09/10/1879.

118Ibidem.



146

146

família colonial, o pai era essencialmente um proprietário, possuidor de bens, escravos, 

mulheres e filhos, a quem impunha suas prerrogativas. 

Os novos papéis sociais dentro das famílias redimensionaram a figura 

paterna. Os direitos paternos foram diminuídos, enquanto os  deveres aumentaram. A nova 

imagem viril do pai colocou-o a serviço da “raça” e do Estado. Seus deveres constituíam 

em ensinar e disciplinar os filhos, tarefas que a mãe ajudaria a cumprir.  Devia prover a 

subsistência material da família, zelar pela reprodução e integridade física  da “raça” e 

maximizar o patriotismo na sociedade. Segundo Jurandir Freire Costa, seus direitos 

restringiram-se ao direito de trabalhar e ao direito de fornicar (Costa, 1989, p. 240). 

Contudo, a autoridade máxima dentro das famílias ainda era do pai. A mulher casada não 

era um indivíduo responsável; ela era considerada, de acordo com o Código Civil, incapaz 

e, por isso, devia ser representada pelo marido.

     O governo brasileiro durante o século XIX incentivava o repovoamento, 

isto é, o aumento da poulação, sobretudo da minoria branca. A revolta dos negros de 1804, 

em São Domingos, semeara o pavor nas minorias colonizadoras brancas. Durante o período 

regencial, o Estado Nacional temia que o potencial de rebeldia dos escravos e mestiços 

destruíssem a ordem escravista e a unidade territorial do país. Após o  fim do tráfico de 

escravos em 1850, incentivava-se a imigração do trabalhador europeu, não só como mão-

de-obra, mas também como forma de aumentar o contingente populacional branco. Além 

disso, o governo, através do discurso médico higienista, incentivava a procriação da 

camada dominante, resultava daí o dever do pai de família, especialmente da elite, em 

otimizar a reprodução física da “raça”.

Entre 1804 e 1872, a população branca da Cidade de Goiás cresceu de 

13,0% para 38%; enquanto a população mestiça também aumentou de 29,3% para 49%. O 

número de negros livres manteve-se quase estável, com um reduzido aumento de 10,7% 

para 11,2%. O percentual de escravos decaiu  consideravelmente de 47,0% para apenas 

8%, devido ao fim do tráfico negreiro e ao tráfico interno entre as províncias, no qual 

Goiás exportava escravos para as províncias de economia mais dinâmicas. Não obstante os 

esforços em aumentar o número de brancos, a população mestiça e negra somada ao 

número de escravos representavam 62% do total da população da cidade. Vejamos os 

números da população no período assinalado através da tabela abaixo:
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Tabela 4

Distribuição Étnica da População da Cidade de Goiás 1804-1782
Ano Brancos Mestiços 

Livres
Negros 
Livres

Escravos Total

1804 (a) 1.219 2.761 1.012 4.432 9.424
1872 (b) 5.643 8.671 1.991 1.422 17.727

Fontes: (a) J. E. Pohl Viagem ao Interior do Brasil, Belo Horizonte/São Paulo, Iatiatiaia/Edusp, 1976, p 141
           (b) Censo do Império do Brasil de 1872.

Frente ao casamento heterossexual e monogâmico, as demais sexualidades, 

consideradas periféricas, estavam condenadas pelos discursos médico e moralista por 

representarem o desperdício irresponsável das forças físicas e por não se relacionarem com 

a procriação. “O que não é regulado para a geração ou por ela  transfigurado não possui 

eira, nem beira, nem lei. Nem verbo também. é ao mesmo tempo expulso, negado e 

reduzido ao silêncio” (Foucault, 1988, p. 10). Os celibatários, os libertinos e os 

homossexuais eram, pois, reconhecidos como seres abomináveis, habitantes do submundo 

da saúde e do convívio social. Os solteiros passaram a ser vistos com desconfiança. Assim, 

os aforismos dos artigos de variedades do jornais vilaboenses estimulavam os celibatários a 

se casarem:

Assegura Jonhson: “que o matrimônio traz pesares, mas que o
celibato não tem prazeres”.
S. Clemente de Alexandria accrescenta: “que o celibato apaga 
nos corações todo o sentimento da caridade”.
“Quanto mais casados houver, menos criminosos haverá”.
O casamento torna o homem virtuoso mais sábio.
Quem vive sem mulher, vive sem bens, sem benção, sem lar, 
sem religião, sem paz.
Pode-se dizer das mulheres e do matrimônio tudo quanto se 
queira, porem nunca ha de renunciar nem a uma nem ao 
outro.119   

Quanto aos adúlteros e libertinos voltados somente para o prazer, 

especialmente os senhores  que mantinham relações ilícitas com suas escravas, os jornais 

exortavam:

Conforme obedece o homem ao espirito ou a materia, assim 
se aproxima ou se afasta do irracional; pollue ou purifica o 
espirito.

                                                          
119O Commercio, nº 05 de 08/06/1879.
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O matrimônio é verdadeiro caminho do Paraizo. Se muita 
gente se perde e vai esbarrar com o inferno, é por não 
praticar-lhe as puras doutrinas, agastando-se da verdadeira 
méta.
Para evitar a tentação tenha cada qual a sua mulher e cada 
mulher seu marido, conforme disse o Senhor.
Não se comprehende como depois de uma ordem tão 
terminande de casar, de um testemunho tão authentico da 
necessidade do matrimonio para a salvação, haja homem no 
mundo que não se decida e se atreva a despresar tão santo 
enlace.120

O sexo com prostitutas e mundanas, sempre condenado pela Igreja e pela 

medicina como dissapador das forças físicas e do patrimônio, como mal exemplo para as 

mulheres honestas e laboriosas, continuava proscrito. Contra o amor venal, que incitava 

apenas a lascívia dos homens, recomendava-se a temperança:

PRECEITOS DA VIDA HUMANA
                   Pelo Visconde de Cairu

A Temperança

    O modo com que poderás gozar da maior felicidade, desta 
parte da sepultura, é o desfrutes de são entendimento e saúde.
    Se possues e queres conservar estas bençãos até a velhice 
evita os engodos da luxúria, e foge das suas tentações.
    Quando uma meretriz estende seus delicados manjares na 
meza; quando o seu vinho seintilla no teu copo, quando ella 
sorri para ti,  e tenta persuadir-te que sejas alegre e feliz,
então está chegada a hora de imminente perigo: tenha-se pois 
a razão bem firme na sua defeza [...]
    A alegria que ella promete, se muda em loucura, e os seus 
gozos encaminhão para doenças e para a morte [...]
     Os seus apaixonados se têm feito as suas victimas; justa e 
natural consequencia, que Deos determinou na constituição 
das causas, para o supplicio d’aquelles que abusão de seus 
beneficios.  
     Mas quem é esta que com passos graciosos e com um ar 
vivo e sereno, parece que vôa pelo prado além?
     A roza se pinta na sua face; a doçura da manhã a respira 
nos seus labios, a alegria temperada com a innocencia e a 
modestia resplandece nos seus olhos, e do prazer do seu 
coração canta nos seus passeios: esta appellida-se saúde.

                                                          
120Ibidem.
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    Ella é filha do exercicio, que gerou da temperança: seus 
filhos habitão os montes que se estendem por cima das 
regiões do norte.
     Elles são valorosos, diligentes, e vivos, e participão de 
todas as formosuras e virtudes de sua irmã [...]
    Seu sangue é puro, seos animos socegados, e o médico 
ignora o caminho para os seos domicilios [...]121  
     

A temperança proposta pelo Visconde Cairu refere-se a uma tradição que já 

existia na Antiguidade Clássica, a preocupação com o esgotamento físico e moral mediante 

a ausência “dos cuidados de si”. Diferentemente, porém, na Antiguidade não havia, 

segundo Michel Foucault, “uma lei universal, à qual cada um e todos deveriam se 

submeter; mas, antes de tudo, como um princípio de estilização da conduta para aqueles 

que querem dar à sua existência a forma mais bela e mais realizada possível” (1984, p 

218).  O cristianismo introduziu uma obrigação de verdade a seus participantes, e mais do 

que isso, cada cristão deveria investigar o que acontece dentro de si, as faltas que pudesse 

ter cometido, as tentações a que esteve ou está exposto, em suma, havia a obrigação da 

confissão. A arte da existência  foi substituída pela ansiedade da salvação. Deste modo, a 

verdade e a confissão se impunham a todos. A frase do documento acima, “Deos 

determinou na constituição das causas, para o supplicio d’aquelles que abusão de seus 

benefícios” corrobora nossa argumentação. Contudo, se essas “artes da existência” 

perderam parte de sua autonomia e importância, elas foram integradas no exercício de um 

poder pastoral e, mais tarde, em práticas de tipo educativo, médico ou psicológico. Os 

estudos dessas transformações e dessas permanências foram interrompidos com a morte de 

Foucault, em 1984, e deveriam ser retomados. Entretanto, não é propósito desse trabalho a 

investigação desses processos. Para nossa pesquisa, basta-nos constatar que a temperança 

proposta no século XIX estava mais sujeita a uma pastoral cristã e a preceitos médicos que  

a um “cuidado de si” e a uma “arte da existência”; embora possamos observar sua 

sobrevivência na seguinte frase: “O combater das paixões faz as suas delícias, o vencer os 

máus hábitos a sua gloria”122

A exortação à temprença e as novas obrigações paternais impunham a 

diminuição das prerrogativas e dos direitos do pai no interior das famílias. Frente a 

                                                          
121Correio Official, nº 24 de 03/04/1875.

122Ibidem.



150

150

possibilidade de resistência que essas prédicas poderiam gerar nos homens - resistência 

essa  que de fato existiu- era necessário compensar a eles os direitos perdidos. O homem 

citadino, mesmo quando era um grande senhor proprietário, teve que delegar  poderes e a 

divisão do comando familiar, mas continuou a controlar os seus bens, diante da 

“incapacidade jurídica” da mulher. Os homens sem posse que se convertessem à  família 

colonial não teriam este domínio sobre os bens. A sua compensação foi a acentuação do 

“machismo”. Não estamos afirmando que ele não existia na família colonial,  mas sim que 

ele foi reorientado, realçado.

A nova orientação machista na família conjugal baseava-se, primeiramente 

nas “diferenças naturais” entre homens e mulheres. Os homens seriam mais sensuais e  

racionais, enquanto as mulheres mais amorosas e afetivas: “Para os homens o amor não é 

um sentimento, mas uma idéa” ou “O amor é a história da vida das mulheres e um episódio 

na vida dos homens”.123 Por ser mais racional o homem deveria ser o chefe do lar, e a 

mulher deveria prestar-lhe obediência,  continuando a ser sua propriedade. Segundo Freire 

Costa, “a honra e o poder do patriarca colonial repousavam no nome de família e na posse 

de terras e escravos. A honra e poder do ‘pai higiênico’ vão depender sobretudo da posse 

da mulher e da respeitabilidade sexual. O que era acidental, secundário e periférico para o 

primeiro tornou-se essencial, primário e central para o segundo” (1989, p. 252). Ainda, 

segundo Freire, o machismo era autônomo só nas aparências, pois produzido ou 

reaproveitado pelo dispositivo médico-estatal, esta conduta foi fundamental na 

disciplinarização dos indivíduos. Vejamos essa argumentação mais detalhadamente nos 

próximos parágrafos.

Os efeitos de poder nessa reorientação machista constituiram  a sujeição de 

homens, mulheres e crianças. O machismo servia de correção aos homens menos hábeis em 

dominar sua mulher e fiscalizar seus filhos. O machismo estava sempre disposto a reprimir 

com violências físicas e morais todos aqueles que, por incompetência ou rebeldia, 

ousassem contestar os novos mandamentos da conduta masculina.  

O machismo regulava tanto a  conduta sexual do homem quanto a sua 

conduta política. Acostumado a considerar a mulher como sua propriedade, o “machista” 

só reagia quando sentia esta propriedade ameaçada. No mais, era um conformista social, 

                                                          
123Correio Official, nº 08 de 03/02/1877.
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suportando todo tipo de exploração dos novos senhores. “As grandes questões de sua vida 

nada tinham a ver com a origem da família, da propriedade e do Estado, mas com a origem, 

funcionamento, semelhanças e diferenças dos sexos” (Ibidem, p. 253). As “farpinhas 

irônicas” contra Engels são mais que evidentes mas, essa argumentação de Freire Costa, à 

primeira vista é muito discutível. 

Em primeiro lugar, a dominação política não se sustentaria  através do 

deslocamento da capacidade de revolta política para circunscrever-se na esfera genital. Ela 

assentava-se menos no desvio das questões políticas para as questões das relações de 

gênero e do diformismo sexual, que pela dominação pessoal através das associações morais 

entre homens proprietários e homens expropriados. A dominação pessoal dos senhores 

sobre os homens pobres e livres, durante o século XIX e que se estendeu até a República 

Velha, brilhantemente estudada por Maria Sylvia de Carvalho Franco,  baseava-se no 

exercício da violência e associações morais como o compadrio. Numa sociedade escravista, 

o compadrio estabelecia obrigações morais entre agregados e fazendeiros, onde ambos 

reconheciam-se iguais, possuindo os atributos de uma mesma humanidade. Estabelecendo-

se em terras alheias, o agregado colocava-se sob a “proteção” de um senhor mais poderoso, 

em troca,  prestava-lhe  serviços não-econômicos. Eram esses os mecanismos básicos, entre 

outros, que garantiam o controle político dos homens pobres e sua sujeição. Em segundo 

lugar, Freire Costa, em todo o seu trabalho, faz sua análise baseando-se nos estudos de 

Foucault sobre a formação dos saberes e os seus  efeitos de poder, para depois dizer “os 

donos do poder compreenderem bem esta realidade” (p. 253). Ora, Foucault sempre 

chamou a atenção para a precaução metodológica de não considerar o poder como algo  ou 

coisa que se possui ou não, mas sim como relação assimétrica entre os saberes e os 

indivíduos, não só em seu centro (o Estado), mas numa múltipla rede de relações que 

envolve todo o corpo social. 

Para Freire Costa, o machismo ainda intervinha eficazmente na educação da 

infância, era utilizado como bastião da estabilidade conjugal e como agente auxiliar da 

redução da mulher ao papel de mãe. No cuidado amoroso com a educação dos filhos, o pai 

transmitia todos os valores que, sob a aparente preocupação com a especificação das 

diferenças sexuais, alimentavam todos os preconceitos chauvinistas, “classistas” e raciais 

em que se assentou a rasteira e mesquinha ordem social. Enquanto isso, o código 

“machista” dava a cada homem o direito de abordar a mulher do outro ao mesmo tempo em 
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que afirmava a intocabilidade de sua própria mulher. “As mulheres preferem antes inspirar 

amor do que estima, e quasi que tem uma secreta aversão por aquelles que só lhe 

consagram amisade”.124 Esse jogo era equilibrado e não perturbava a estabilidade familiar, 

pois se toda mulher abordável era propriedade de outro homem, somente a mulher fácil 

cederia aos avanços machista de outro homem, tornando-se adúltera, venal, irreponsável, 

tudo, menos mãe de família, dedicada ao esposo e aos filhos. O homem tornava-se assim o 

alcaguete da mulher. Aliava-se ao Estado e à higiene provocando e delatando toda mulher 

que, subversivamente, se insurgisse contra a patriótica obrigação de ser mãe. (1989, p. 253-

255).

O machismo ainda poderia assumir um caráter de verdadeira misoginia. No 

Brasil, a misoginia esteve presente desde os tempos coloniais.125 Nos discursos sobre a 

mulher ora enaltecendo-a, ora aviltando-a, o tom predominante era sempre misógino. A 

figura feminina costumava ser representada em dois planos. Uma “mulher real” sem 

virtudes, desonesta, perigosa, sempre pronta a dominar os homens e levá-los à ruína e, uma 

“mulher ideal”, esposa fiel, mãe zelosa e, por isso mesmo, valorizada e respeitada 

socialmente, um exemplo a ser seguido.

Sobre a imagem da “mulher real”  possuidora de vícios e frivolidades, assim 

se expressavam os aforismos dos jornais vilaboenses:

Pensamentos de um doudo- Uma mulher infiel é uma 
locomotiva que desencarrilha.
- Uma mulher coquette, é uma das pragas de Pharaó.
- Uma mulher estúpida, é a maior calamidade do marido.
- Uma mulher vaidosa, é o martyrio dos adoradores.
- A mulher é um manjar digno dos deuses quando não o 
tempera o diabo.
- A mulher é finalmente, um bocado cheio de espinhos. 
Infeliz aquelle que o engole!126

   
As mulheres são sempre constantes no amor, quasi nunca ao 
amante.

                                                          
124Ibidem.

125Cf. Ronaldo Vainfas, Trópico dos Pecados: Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil; Rio de Janeiro, Canpus, 
1989, p. 113-117; Mary del Priore, Ao Sul do Corpo: Condição feminina, maternidades e mentalidades no Brasil 
Colônia, Rio de Janeiro, José Olympio/Brasília, Edunb, 1993; Maria Odila Leite da Silva Dias, Quotidiano e Poder 
em São Paulo no século XIX, São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 62-78.

126Correio Official, nº 355 de 04/02/1871.
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A mulher ama as flores, as aves, a dança, o amante e as vezes 
o marido.127

A mulher bonita não é mais do que um luxo importuno, 
incentivo que inquieta, uma amostra perigosa, cujo lado bom 
olha para a rua, deixando o reverso para o marido.128

  Os artigos dos jornais vilaboenses consideravam a mulher, geralmente, um 

ser frívolo e traiçoeiro, especialmente a mulher  infiel, a estúpida, a vaidosa e até mesmo a 

mulher bonita e coquette. Defendendo a intocabilidade de sua própria mulher frente às 

investidas dos outros homens, havia quem adotasse o seguinte expediente:

    Ha por este mundo ainda muita gente ruim que falla contra 
a mulher feia. E no entanto a mulher feia é o maior thesouro 
de que se posa ufanar o genero humano. O ciume, o zelo, o 
amor, esses tres inimigos roedores do nosso espirito e da 
nossa tranquilidade, desapparecem espavoridos perante a 
mulher feia.
    O marido da mulher feia é quasi sempre homem alegre, 
rubicundo, gordo e amigo do próximo. O marido da mulher 
bonita é desconfiado, inquieto, nervoso e mal crado quasi 
sempre [...]129

Com a inserção da mulher nos saraus, bailes e teatro, a partir da segunda 

metade do século XIX, onde ela deveria mostrar suas habilidades em conversar e ser 

elegante, havia aqueles homens que defendiam a beleza da mulher, especialmente da 

magra, condenando a tradicional matrona obesa descrita pelos viajantes europeus no início 

daquele século. A moda do espartilho valorizou a figura longilínea da mulher, 

desvalorizando a mulher gorda. Sob o olhar masculino, as diferenças entre a mulher gorda 

e a mulher magra atingiriam o seu comportamento e o seu caráter com sérias desvantagens 

para esta última:

Magras e Gordas
A magreza representa geralmente a poesia, o sentimento e 
delicadeza distinctos.
A gordurra é a prosa, e aborrecimento, o mào gosto, a 
desconfiança e tédio.
A mulher magra é capaz de sacrificar-se até o delírio pelo 
homem.

                                                          
127Correio Official, nº 08 de 03/02/1877.

128O Commercio, nº (ilegível) de 09/10/1879.

129Correio Official, nº 57 de 31/10/1874.
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A mulher gorda raras vezes o fará.
A mulher magra come para viver.
A mulher gorda vive para comer.
A mulher magra declara seu amôr.
A mulher gorda não diz que ama.
A mulher magra é credula como uma criança.
A mulher gorda é desconfiada e exigente.
A mulher magra ama para soffrer.
A mulher gorda gosta de alguem sò para casar.
A mulher magra sonha.
A mulher gorda tem pesadellos.130  

A imagem da “mulher ideal” nos remete ao “mito da dona ausente” a que já 

nos referimos no terceiro capítulo. Neste capítulo vimos, através dos discursos normativos 

e dos aforismos dos jornais vilaboenses traçando o seu perfil. Contudo, um artigo do 

Correio Official resumiu o perfil ideal da mulher através dos papéis sociais a que estava 

destinada a cumprir, o de mãe, o de esposa e o de filha:

    [...] E a missão da mulher na vida da humanidade , é uma 
trindade santa!
    Mãi - é a expressão do que ha de mais sublime sobre a 
terra! Seu coração é o cofre das mais ternas carícias; é a 
incarnação do amor e da bondade.
    Esposa - é a nossa companheira inseparavel, que nas 
nossas dores, quer nos nossos prazeres. É um outro nós qe 
nos consola, quando soffremos; que nos alenta, quando 
sentimo-nos sem força; que ri nas nossas alegrias, e chora nos 
nossos soffrimentos; que enfim, ajuda-nos a levarmos nossa 
cruz por esse caminho escabrozo da vida.
    Filha - é uma sagrada, onde depositamos todas as nossas 
esperanças onde encerramos todo o nosso futuro; que as 
filhas são pedaços de nossa alma; são fibras de nosso 
coração!
    Eis a trindade gloriosa da mulher. É della, pois, que 
dependem nossos destinos; todos gravitamos em torno della, 
como a terra em torno do sol [...]
    É que nós vivemos pelo pensamento, e ella pela 
sensibilidade. É que nós predominamos pela cabeça; mas ela 
prevalece sobre nós pelo coração, sempre grande e generoso, 
sempre aberto a todas as virtudes, sempre accessivel a todos 
os atos de caridade! [...]131

                                                          
130O Commercio, nº (ilegível) de 09/10/1879.

131Correio Official, nº 05 de 17/01/1880.
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Os artigos destinados a traçar o perfil da “mulher ideal” muitas vezes 

abandonavam o tom de seriedade e debordava para a troça, num tom explicitamente 

chauvinista:

MANDAMENTOS DA MULHER CASADA
1º amar o esposo sobre todas as coisas;
2º não jurar o seo nome em vão perante a modista;
3º guardar-lhe os domingos e os dias santos, e também os 
outros dias;
4º amál-o mais que ao pae e a mãe;
5º não o matar de cocegas:
6º guardar-lhe os bons bocados;
7º não lhe furtar poucos beijos;
8º não murumurar, quando elle se recolher tarde;
9º só desejar um proximo, e esse ha de ser elle;
10º não cobiçar as cousas alheias... que estão nas lojas de 
moda;
    Estes dez mandamentos se encerram em dous... marido e 
mulher. 132

Uma poesia publicada em 1876, no Correio Official, trazia as duas imagens 

da mulher. A imagem da “mulher real”, sensual,  pecadora, filha de Eva; e a “mulher 

ideal”, a “santa-mãezinha, também esposa e filha virtuosa. A ambivalência do poema 

revela as atitudes dos homens entre temer um poder feminino traiçoeiro e maléfico e a 

sujeição da mulher, disposta a sacrifícios, numa ascese que elavaria a  sua própria alma  e 

traria a redenção para o sexo masculino:

O QUE SÃO AS MULHERES?

O que são as mulheres? São estatuas
Precisas ao poeta, ao romancista;
São nas noites da vida luzes fatuas
Que seduzem ao proprio moralista

O que são as mulheres? Precipicios
Que enfeitão do viver a longa estrada
São a fonte divina desses vicios,
Que tem a humanidade aos pés prostrada.

O que são as mulheres? Da malicia
E da astucia são symb’lo magestoso,
São a estrela querida, que propicia
Reluz no céo azul do amor faustoso.

O que são as mulheres? Contra o tedio,
                                                          
132Correio Official, nº 03 de 10/01/1880.
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As vezes elixir são infallivel:
Tambem algumas vezes são remedio
Que regenera um ente despresivel.

O que são as mulheres? São os lyrios
Da pureza, os algozes da virtude;
São a fonte do bem e dos martyrios,
As rosas da manhã na juventude.

O que são as mulheres? São o vício
Revestido de edenicos primores:
São astros de virtude, que propicio
Fazem ser o viver com seus fulgores.

O que são as mulheres? Uma historia
Escripta em papel fino, mas com sangue:
São anjos e demonios a memoria
Dessa Diva ideal, de Lucia langue.

O que são as mulheres? São estatuas
Que tornam a existencia um paraízo;
São nas noites da vida luzes fatuas
São, enfim, neste mundo o pranto e o riso.

                              Ferreira Neves133

  A criação e a educação dos filhos tornaram-se, ao longo do século XIX, as 

principais tarefas dos pais. O desejo de procriação era o principal motivo que levava ao 

matrimônio, o prazer sexual e o amor conjugal só se justificavam por esse motivo. Foi em 

defesa da prole que o discurso médico insurgiu-se contra o casamento endogâmico, entre a 

desproporção das idades entre os cônjuges, contra o adultério e a prostituição. Os filhos, 

potenciais cidadãos, recebiam toda a atenção dos pais,  médicos, educadores, religosos e do 

Estado.

Os filhos continuaram sob o poder do pai que supervisionava a educação 

recebida da mãe. Entretanto, a sua margem de liberdade era maior que na família colonial. 

A condenação dos casamentos endogâmicos, por interesses econômicos e políticos, dava 

maior liberdade de escolha do cônjuge para os filhos e as filhas. A profissão dos rapazes 

passou muitas vezes a ser escolhida por eles próprios, embora, muitas vezes, 

prevalecessem ainda os interesses do grupo familiar. A disciplina contra as faltas cometidas 

ainda incluía os castigos corporais e repreensões, mas havia uma tendência ao 

abrandamento:

                                                          
133Correio Official, nº 75 de 30/09/1876.
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    Aconselhamos a leitura, ás mães de familia, do artigo -
Alegria na familia- o que n’elle se lê é um opposto aos 
costumes que herdamos de nossos maiores, os quaes 
entendião que á educação dos filhos, era necessario que as 
mães em vez de expandirem o semblante para dirigir palavras 
ás innocentes crianças, devia antes assumir um ar cheio de 
austeridade mal entendida. Acontecia com isso que os filhos 
crescião, e em vez de term em seus pais um amigo, a que 
abrissem o coração em suas duvidas, fugião d’elles, e 
preferião outras companhias, às d’aquelles que devião n’ellas 
observar as menores inclinações afim de desvial-o do vicio.
    Quão bello será ver-se uma mãi toda cheia de carinhos, 
dirigir a seos filhos lições de boa moral com semblante 
sempre a expandir reprehendendo-os em suas travessuras, 
mas sem essa austeridade que amedronta-os e faz fugir d’elles 
todo o sentimento de dedicação e amor?134

A educação das filhas requeria cuidados especiais. A fim de tornarem-se 

boas esposas e mães, exigia-se das moças todo o recato possível. Vimos que, na extinção 

da Escola Normal em 1886, muitos pais não deixaram suas filhas estudar no Liceu, 

temendo por sua reputação e segurança. Ao contrário do que acontecia nas cidades do Rio 

de Janeiro e São Paulo, as mulheres vilaboenses da elite quase não saíam à rua, temendo 

serem vistas por “todo mundo”. Mesmo a acolhida da mulher no espaço público das 

cidades do Centro-Sul tinha também as suas limitações:

    Era ambígua a maneira pela qual o espaço público 
masculino acolhia a entrada da mulher. Ao lado do pai ou do 
marido produtor, ela podia participar deste universo enquanto 
consumidora, ornamento, acompanhante ou auxiliar, ou seja, 
sempre numa posição secundária à dele e subordinada à sua 
função principal, ser esposa e mãe. O espaço público burguês 
era conformado como essencialmente masculino e a mulher 
dele participava como alguém que vive em território alheio 
(Rago, 1991, p. 57).

As moças deveriam ainda cuidar da casa, aprender prendas domésticas, 

procurar não chamar a atenção, evitar a grosseria nas maneiras e na linguagem, receber 

alegremente as contrariedades e, acima de tudo, não ser suscetível, permanecendo pura, 

casta e virgem até a noite de núpcias:

O olhar da virgem putibunda é um poema dulcissimo e um 
relampago glorioso.

                                                          
134A Tribuna Livre, nº 49 de 25/01/1879.
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O olhar da moça innocente vai ás pupillas do amante como a 
mariposa á luz, sem pensar que vai alli queimar as azas. 135

    A virgem é o sonho do poeta, é o raio que nos acende no 
peito o fogo do amor, é por ella que os homens se fazem 
poetas, heroes, genios, semi-deoses emfim. Ama-se 
platonicamente, sem fim.
    É assun que comprehendo o amor pela virgem. Ella é 
necessária ao homem como o ar que respiramos: sem a 
idolatria pela virgem, o mundo é vasio, o sol é lua, os dias são 
noites, a alegria não existe.
    O olhar da virgem é o orvalho bem fazejo que refrigera o 
coração abrandado; que sopita os instinctos e faz desabrochar 
a flôr branca da pureza. A virgem é a mãi do salvador do 
mundo.136

Os rapazes gozavam de maior liberdade que suas irmãs. Vimos que as 

práticas normativas que incidiram sobre a família tentavam circunscrever a sexualidade 

dentro do casamento heterossexual e monogâmico. Mas quando chegava a adolescência e 

aflorava o instinto genésico, os jovens recorriam às mulheres adúlteras e às meretrizes 

recrutadas nas camadas  populares, pois a intocabilidade não se restringia à mulher casada, 

a honra das donzelas e moças de família era assegurada pelo Código Criminal:

Art. 219. Deflorar mulher virgem, menor de dezassete annos.
Penas - de desterro para fóra da comarca, em que residir a 
deflorada, por um a tres annos, e de dotar a esta.
Seguindo-se o casamento, não terão lugar as penas.137

Não obstante as exortações à temperança e o combate à dissipação das 

energias físicas nos prazeres que não estavam destinados à procriação, muitos pais faziam 

vistas grossas à lascívia dos filhos, havia mesmo aqueles que a incentivavam, em 

decorrência do machismo que se agarrava a um dos seus únicos trunfos sociais, a potência 

sexual, a hipervalorização de todos os atributos realtivos à força do corpo e ao pleno 

funcionamento do sexo. Essa atitude de muitos pais, sem dúvida, era reprovada pelos que 

aconselhavam a temperança:

    Os paes, as mães protegem, guardão suas filhas, porem de 
ordinario quazi nada fazem para livrar os filhos varões dos 

                                                          
135Correio Official, nº 355 de 04/02/1871.

136A Tribuna Livre, nº 69 de 14/06/1879.

137Código Criminal do Império do Brasil, Lei de 16/12/1830, Rio de Janeiro, Typographia Nacional, 1831.
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máos companheiros, para sustentar sua fraqueza contra a 
violência das paixões, para plantar a piedade nos corações de 
filhos.
    Vivem os meninos entregues á si mesmos desde a mais 
tenra infância; não recebem educação alguma, o rsultado 
d’este completo abandono é inaceitavel: bem cedo uniam-se 
os meninos, com a idade as paixões vão-se desenvolvendo os 
máos habitos se fortificando, lançando mais grossas e 
profundas raizes n’aquelles jovens corações, e depois de 
completamente viciados não é mais possivel que desejem 
esses meninos abraçar a virtude perfeita, que deve praticar o 
Sacerdote.138

Além da normatização da vida familiar, redefinindo e transformando o papel 

dos seus membros, os artigos de jornal prescreviam etiquetas sociais, normas de 

comportamentos consideradas aceitáveis e de boa convivência que incidiam sobre todos. 

Um exemplo disso pode ser constatado na determinação dos períodos recomendáveis para 

o uso do luto:

LUTO - Pelas pessoas reaes, por marido ou mulher, pais, 
avós, bisavós, nétos ou bisnétos - 6 mezes.
Por sôgros, sógras, genros, nòras, irmãos ou cunhados - 4 
mezes.
Por tios, sobrinhos, primos - co-irmãos - 2 mezes.
Por qualquer parente mais afastado - 15 dias.
Advertência: - Metade do tempo acima, designado, o luto 
deve ser aliviado.139

A normalização  médica das relações familiares, afirmamos no início deste 

capítulo, estava voltada, primeiramente, para a família de elite, a fim de eliminar o 

particularismo frente ao governo central.  Paradoxalmente, ao longo de nossa 

argumentação, vimos que se tatava mais do que isso, a normalização das famílias, não 

apenas a médica, vinha a responder às práticas e urgências voltadas não só para a 

subordinação dos indivíduos a um certo tipo de Estado, mas também para as novas relações 

econômicas, as relações entre os sexos, as preocupações morais e a relação dos indivíduos 

consigo mesmos e com os outros frente às interdições e sanções morais. “Para Foucault, o 

moderno controle da sexualidade na cultura burguesa era menos uma arma contra as 

classes inferiores do que uma auto-idealização da burguesia [...] A burguesia formulou um 

                                                          
138IPEHBC, Coleção Especial do Historiador Cônego José Trindade da Fonseca e Silva, vol. 421, “Carta Pastoral do 

Bispo de Sant’Anna de Goyaz Anunciando sua 3ª visita pastoral a 8 de março de 1884, nº 3, p. 5. 

139O Commercio, nº 02 de 28/04/1879.
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código sexual para sua própria afirmação. Transformou o casal monógano e heterossexual 

no padrão de moralidade e no pilar da sociedade” (Merquior, 1985, p. 189). 

Na Cidade de Goiás, o discurso o médico higienista,  que estava voltado 

primeiramente para a elite estendia-se aos poucos a todo o corpo social, haja vista que suas  

práticas normativas também inseriam-se num processo de auto-idealização daquela camada 

dominante e  que, constituindo-se num padrão de moralidade estendeu-se a outros 

segmentos da sociedade.

O modo como o discurso médico era introduzido nas famílias vilaboenses, 

através mais dos artigos de jornal que dos manuais científicos de medicina, vinha  quase 

sempre justaposto e interpenetrado por outras práticas discursivas. Nos discursos médicos 

produzidos pela Academia Imperial de Medicina e pela Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, a partir da década de 1830, havia também uma dimensão moral além da 

racionalidade.140 Mas a moral religiosa cristã que se mesclava ao discurso médico, 

destinava-se não só a uma elite voltada para a elaboração de uma “arte da existência”, ela 

voltava-se também aos pobres, a todos os que professassem a sua doutrina.    

Todavia a disciplinarização das famílias e indivíduos, em especial das 

camadas populares, encontrava alguns entraves. Em primeiro lugar, um dos motivos pelo 

qual o discurso médico voltava-se quase exclusivamente para elite era o mais prosaico que 

se possa imaginar: ganhar clientes que pudessem pagar pelos serviços médicos. Em 

segundo lugar, os discursos -médico, moralista e religioso- que apareciam nos jornais 

vilaboenses pouco atingiam a maioria da população analfabeta, não obstante haver ocasiões 

em que os que eram alfabetizados liam os jornais em voz alta para seus companheiros

analfabetos. E em terceiro lugar, as resistências dos indivíduos ao poder disciplinador e à 

racionalidade dos seus dispositivos normativos, pois a sua sujeição implicava no abandono 

dos saberes que determinavam suas práticas e discursos, seus velhos hábitos e costumes 

que constituíam a sua identidade e a sua individualidade. Essas resistências difusas que 

aparecem sob formas aparentemente arcaicas, cujos instrumentos são antigos, tradicionais e 

supõem um sistema de crenças mais ou menos abandonadas.

                                                          
140Cf. Michel Foucault, História da Sexualidade I: A vontade de saber, 11ª ed, Rio de Janeiro, Graal, 1988, p. 27 e 

Magali Engel, Meretrizes e Doutores: saber médico e prostituição no Rio de Janeiro (1840-1890), São Paulo, 
Brasiliense, 1989p. 81-102.
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As resistências, que se constituem  nas práticas e discursos das camadas 

dominantes como agentes do “mundo da desordem”, não são nada mais que a 

desobediência civil às tentativas de controle e sujeição. As formas de resistência ou 

desobediência civil às práticas e discursos normativos é o assunto que trataremos no 

próximo capítulo. 

CAPÍTULO V
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DISCIPLINA E DESOBEDIÊNCIA CIVIL

(As resistências à normalização dos costumes na Cidade de Goiás durante o Império)

A genealogia dos saberes, proposta por Michel Foucault, preocupava-se não 

em invalidar os conteúdos das ciências, ou propor  uma defesa da ignorância e do direito ao 

não-saber. A crítica voltava-se, pois, contra os efeitos de poder centralizadores que 

hierarquizam e desqualificam os saberes históricos, desqualificados como saberes 

incompetentes ou insuficientemente elaborados, em suma, saberes “menores”. Tratar-se-ia 

de reativar os saberes locais contra a hierarquização do conhecimento científico e seus 

efeitos intrínsecos de poder. Poder concebido não como um direito ou bem que se possui e 

se transfere mediante um contrato jurídico, ou como uma função econômica cujo papel 

essencial é manter as relações de produção e reproduzir a dominação de uma classe sobre a 

outra. Mas, uma concepção de poder enquanto relação de força. Relação de força entre os 

saberes, entre os indivíduos, que deve ser analisado em termos do confronto e da guerra 

permanente. Uma guerra, às vezes, silenciosa no interior da “paz civil”.
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No confronto entre os efeitos de hierarquização do conhecimento científico 

e saberes locais, o poder atuaria  também como repressão que constituiria o simples efeito e 

a simples continuação de uma relação de dominação.      

A resistência dos saberes locais ou “menores” poderia ser desqualificada por 

aqueles que detêm o saber científico ou autoproclamam-se os agentes da ordem como 

anomia ou desordem.   Nós preferimos adotar a noção de desobediência civil proposta por 

Henry Thoureau. Conforme vimos na introdução deste trabalho, a desobediência civil, 

embora tenha nascido da resistência ao governo,  se estende contra a discriminação étnica, 

racial e sexual, na resistência ao serviço militar e à convocação para a guerra, na recusa do 

pagamento de impostos ilegais, ou que, embora sejam legais, se destinam a financiar 

causas e ações injustas,  etc. Também não se refere a uma organização de classe, mas da 

luta do indivíduo pela integridade de sua consciência, podendo, em certos casos, ser 

praticada por uma “multidão de homens”. Nesse sentido, a desobediência civil pode 

apresentar-se como contravenção, isto é, a violação das leis e costumes, mediante a adoção 

de papéis sociais informais. Diante da ordem social estabelecida, os papéis informais não 

constituem papéis atípicos ou patológicos, mas sintomas de mudanças sociais.  

Portanto, a desobediência civil como a resistência à normalização nem 

sempre assume o caráter de resistência ao governo, ela poderia estar no conflito entre o 

indivíduo frente aos papéis sociais que se esperam dele no convívio social. As normas 

sociais surgem não pela ação consciente e deliberada do indivíduo. No processo de 

endoculturação, o indivíduo encontra a sociedade com as normas estabelecidas pelas 

gerações anteriores a ele. A individualização das pessoas se dá na sua relação com os 

outros e com as normas sociais existentes. A aceitação ou rejeição dos papéis e normas 

sociais dependeriam dos modos de subjetivação, isto é, pela maneira como os indivíduos 

são instados a prestarem a atenção a si próprios, reconhecendo-se como sujeitos desejantes 

em confronto consigo próprios, com os outros e as normas sociais, procurando estabelecer 

uma “prática de si” ou uma “estética da existência”.    

Nesse sentido, a resistência às normas disciplinadoras introduzidas no 

cotidiano da Cidade de Goiás, durante o século XIX, assumiam o caráter de desobediência 

civil. A luta não era só contra  a hierarquização do saber científico, a  racionalidade e seus 

efeitos de poder e sujeição, mas também contra os padrões morais impostos pela Igreja e o 
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Estado à população. Contra essa resistência, foram acionados os mecanismos de poder de 

repressão consolidados, principalmente, na ação do aparato jurídico e policial. 

A legislação contra a vadiagem e a mendicância, durante o século XIX, foi 

consubstanciada no Regimento das Câmaras de 1828, Código Criminal de 1830, no Código 

do Processo de 1832 e nas Posturas Policiais da Câmara da Cidade de Goiás. Essa 

regulamenteção jurídica contra a vadiagem não era nova, ela já existia nos países europeus 

desde o final da Idade Média. Marx, em A Origem do Capital: a acumulação primitiva, a 

estudou na Inglaterra, do período da Idade Moderna ao século XIX. Laura de Mello e 

Souza verificou que, na Península Ibérica, ela já estava presente no século XIV (1990, p. 

55-57). A repressão à vadiagem durante o Império objetivava transformar os indivíduos 

considerados ociosos, em trabalhadores dóceis e úteis, diminuindo e eliminando a sua 

capacidade de resistência. Tratar-se ia também de retirar do espaço público os elementos

desestabilizadores da ordem, os vadios, mendigos, prostitutas, etc., elementos considerados 

perigosos pela elite que, com sua improvidência, dilapidavam as riquezas e a base moral 

em que se assentava a sociedade.

Colocados à margem do sistema escravista,  homens e mulheres pobres e 

livres vagavam entre as fazendas, cidades e arraiais, vivendo de “suas agências”, isto é, 

arrematando trabalhos esporádicos, como camaradas, operários das obras públicas, 

jagunços, cozinheiras, lavadeiras, etc. Até mesmo os agregados, muitas vezes, eram 

expulsos de seus lotes pelo fazendeiro e passavam a vagar até encontrar nova morada. 

Vimos no segundo capítulo que essa ocupação temporária fazia-se pelo aviltamento que o 

trabalho manual representava e levou as autoridades administrativas e os viajantes a 

elaborarem um discurso sobre sua indolência natural, desqualificando-os como vadios.

A fim de compelir as pessoas pobres e livres ao trabalho, instituem-se não 

só as práticas normativas e disciplinares, mas também a repressão à força da lei e do 

policiamento ostensivo do espaço público. O policiamento do espaço público realizava-se 

sobretudo à noite. As patrulhas rondavam pela cidade desde o cair da noite até o raiar do 

dia, dispersando os frequentadores dos batuques e pagodes, prendendo os bêbados, os 

desordeiros, os escravos que saíam sem o bilhete de autorização de seus senhores após o 

toque de recolher, geralmente iniciado às vinte e uma horas.
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Os relatórios dos presidentes de província, muitas vezes, elogiavam a índole 

pacífica dos goianos considerando-a como uma das causas para a manutenção da 

tranquilidade pública, segurança individual e de propriedade. Outras vezes, porém, 

reclamavam de seus antecessores a desorganização da Polícia e da Justiça no combate à 

criminalidade e à vadiagem:

       A Policia se achava completamente desmontada, visto 
que encontrei vagos em diversos Municipios os lugares de 
seos principaes agentes: auctoridades, tanto da ordem 
judiciaria, como policial, deixavao de dar audiencias nos 
prasos marcados pela Lei, com grave prejuiso dos direitos e 
commodos das parte. Tomei algumas medidas no sentido de 
pôr côbro á tão censuravel abuso, e posso asseverar-vos que a 
Policia da Província, se nao preenche perfeitamente o fim 
social de sua creaçao, vai entre tanto dando signaes de vida 
funccionando regularmente [...]141

As estatísticas do número de  homens e mulheres presos por embriaguês, 

vadiagem, desordem, “para averiguações” entre outros, na Cidade de Goiás, durante o 

Império,  são muito difíceis de serem levantadas, em virtude de os registros policiais 

acharem-se incompletos. Em nossa pesquisa, verificamos que os livros de entrada na 

cadeia pública, existentes no Arquivo Histórico Estadual, acham-se parcialmente 

destruídos, impossibilitando o levantamento anual dessas prisões. Entre o mês de agosto de 

1873 a fevereiro de 1874, foram presas vinte e uma pessoas para correção. O período de 

reclusão na cadeia variava de um a cinco dias de prisão. A variação do prazo de reclusão 

decorria tanto do comportamento do preso, da arbitrariedade das autoridades e do 

pagamento da carceragem. A carceragem consistia no pagamento ao carcereiro de uma 

taxa pela soltura de qualquer preso, mesmo que se tratasse da transferência para outro 

presídio. No caso dos infratores de posturas policiais ou presos recolhidos em custódia, a 

carceragem girava em torno de $900 réis para as pessoas livres e 1$200 réis para os 

escravos. A recusa em pagar a carceragem implicava em mais três dias de prisão. No caso 

dos escravos só seriam libertados, quando fosse paga a referida carceragem142. A partir da 

                                                          
141Eduardo Olimpio Machado, “Falla que recitou o Presidente da Província de Goyaz, o Doutor Eduardo Olímpio 

Machado, n’abaertura da Assembléa Legislativa da mesma Província, em 1º de maio de 1850” In Memórias Goianas 
5: Relatórios dos Governos da Província de Goiás 1850-1853, Goiânia, Ed UCG, 1996, p. 18.

142Cf. Regulamento nº 120 de 31/01/1842 In Collecção das Leis do Imperio do Brazil de 1842, 3ª ed., Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, 1906, art. 153 e 154.
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República, a condição sine qua non para a libertação dos presos correcionais era arranjar 

um ofício honesto junto às famílias vilaboenses.

A reincidência dos presos por desordem e vadiagem era bastante alta, 

obrigando os recalcitrantes a assinarem “termos de bem-viver”, conforme o Código do 

Processo de 1832 e o Regulamento nº 120 de 31 de janeiro de 1842.   Em anos anteriores, 

considerando o espaço de seis meses, os números poderiam apresentar-se maior ou menor, 

por exemplo, no período de janeiro a agosto de 1868, foram presas, pelos mesmos motivos, 

trinta e duas pessoas. A média anual, portanto, seria de quarenta e duas pessoas presas por 

ano, embora essas mesmas pessoas fossem presas várias vezes. 

Nas tabelas anteriores de nosso trabalho, os números utilizados referem-se 

ao município, incluindo as freguesias e paróquias sob sua jurisdição. Em 1872, o município 

da Capital estendia sua jurisdição às seguintes freguesias e paróquias: Santana de Goiás,  

Nossa Senhora do Rosário de Goiás, Nossa Senhora do Rio Claro, Nossa Senhora do Pilar 

da Barras, Nossa Senhora do Pilar do Ouro Fino, São José de Mossâmedes, Nossa Senhora 

da Abadia do Curralinho, São Francisco de Assis do Anicuns, São Sebastião do Alemão, 

Santa Rita do Anta, Santa Maria e São José do Araguaia, constituindo a população total em 

17.727 habitantes, segundo o Censo Imperial daquele ano. Os vinte e um presos 

correcionais, entre agosto de 1873 e fevereiro de 1874, não se referiam a todo o município, 

mas apenas ao perímetro urbano da Cidade de Goiás que englobava apenas as Freguesias 

de Santana de Goiás e Nossa Senhora do Rosário de Goiás, perfazendo uma população de 

5.115 habitantes. Comparando-se a média anual de quarenta e dois presos correcionais por 

ano no período de 1868 a 1872 e a população do perímetro urbano da Capital, teremos o 

percentual de 0,8% da população desqualificada como vadios, meretrizes e perturbadores 

da ordem. Um percentual ínfimo, mas que refere-se a uma população urbana que constituía 

a minoria da população, enquanto a maioria encontrava-se na zona rural.

Em 1892,  o número de prisões correcionais no perímetro urbano da Cidade 

de Goiás estava assim distribuído:

Tabela 5

Presos correcionais na Cadeia da Cidade de Goiás - 1892
Sexo Embriaguê

s
Vadiagem Desordem P/averiguar Outros Total
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Homens 24 24 14 06 05 73
Mulheres 20 35 26 - 01 82

Total 44 59 40 06 06 155
Fonte: AHEG, Caixa 425 Documentos Avulsos - Polícia, 1892.

O significativo crescimento dos presos correcionais tem sua causa menos no 

crescimento vegetativo da população que no aumento de pessoas sem ocupação 

profissional fixa ocasionada pela abolição da escravatura. Contudo, no perímetro urbano da 

Capital, havia em 1886 apenas dezenove escravos,143 e o aumento do número de vadios 

decorrente da libertação do escravos só poderia ter ocorrido, se muitos escravos tivessem 

abandonado as fazendas e se dirigido para as Cidades. Com a Abolição, muitos escravos 

continuaram a servir seus antigos senhores; outros, porém, ficaram sem trabalho certo, 

talvez por querer apagar a lembrança do passado no cativeiro. Negar-se ao trabalho poderia 

significar esquecer o passado  de opressão. Cora Coralina, em entrevista a Maria Augusta 

Calado de Saloma Rodrigues, descreveu assim aquela situação:

    Se os senhores ficaram empobrecidos com a libertação, os 
escravos por sua vez ficaram miseráveis. Não tinham 
nenhuma capacidade de trabalhar por si, nenhuma orientação 
para conduzir a vida e ficaram, depois da euforia, 
pererecando sem trabalho certo, a ganhar tutaméia, a beber 
cachaça, a se perder. Muitos não quiseram abandonar seus 
senhores e permaneceram trabalhando na casa, recebendo 
ordenado ou em troca de casa e comida. Mas ficou aquele 
ranço de escravatura! Os antigos escravos ficaram com aquela 
sujeição aos donos. A servidão ancestral penetrava a cada 
geração que surgia. (Rodrigues, 1982, p. 42).

  Diante deste aumento do número de “desocupados”, resultante da Abolição 

e a necessidade de conseguir novos empregados para o serviço das famílias, compreende-se 

por que, a partir da República, a libertação dos presos por vadiagem e desordem só 

ocorreria mediante o arranjo de um emprego junto a essas famílias. 

A compulsão ao trabalho, exercida principalmente sobre os homens, 

consistia não só na prisão por embriaguês, vadiagem e desordem. Os inspetores de 

quarteirão, conforme vimos no capítulo segundo, denunciavam ao Chefe de Polícia, aos 

                                                          
143Correio Official, nº 47 de 11/12/1886.
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delegados e juízes de paz, os indivíduos considerados vadios e que se encontravam em 

condições de alistar-se compulsoriamente nas forças públicas da província: o 20º Batalhão 

de Infantaria, o Esquadrão de Caçadores a Cavalo e a Companhia de Polícia, enquanto os 

menores de idade eram também compulsoriamente alistados na Companhia de Aprendizes 

Militares. A população pobre e livre fugia assustada frente à possibilidade do alistamento 

compulsório, devido aos baixos soldos e aos castigos corporais. A resistência a essa 

situação se fazia através da indisciplina, desacato aos superiores e, principalmente, pela 

deserção.

Com base em duas listas de preços publicadas no Correio Official, no 

período 1875-1886, elaboramos uma lista de preços médios dos gêneros de primeira 

necessidade, vendidos no mercado da Capital, obtendo os seguintes resultados:

Tabela 06

Preços dos Alimentos no mercado municipal da Cidade de Goiás: 1875-1886.
Gêneros Unidade 1875 1886 Preço Médio
Açúcar Kilograma 370 525 447
Café Kilograma 1$068 677 872

Toucinho Kilograma 519 570 544
Farinha mandioc Litro 105 113 109
Farinha de milho Litro 65 81 73
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Arroz Pilado Litro 128 143 135
Feijão Litro 210 98 154
Milho Litro 41 33 37

Mamona Litro 82 53 67
Polvilho Litro 150 177 163

Fubá Grosso Litro 96 130 113
Galinha Uma 470 340 405
Frango Um 291 213 252
Queijo Um 518 716 617

Rapadura Uma 170 226 198
Requeijão Um 648 816 732

Fonte: Correio Official - 1875-1886.

Dessa tabela se pode tirar o custo aproximado de alimentação para uma 

família de cinco pessoas (casal de três filhos) que poderia ser a de um oficial ou de um 

soldado. Tomando-se por base o preço médio dos alimentos da tabela acima, pode-se 

chegar ao cálculo abaixo, o mínimo necessário para a sustentação de uma pequena família:

Tabela 07

Estimativa do valor médio da cesta básica mensal para uma família de cinco pessoas 
na Cidade de Goiás: 1875-1886

Gêneros Quantidade (a) Preço unitário 
médio

Total

Açúcar 6 quilos 447 2$682
Café 4 quilos 872 3$488

Toucinho 10 quilos 544 5$440
Farinha mandioc 3 litros 109 327
Farinha de milho 3 litros 73 219

Arroz Pilado 10 quilos 135 1.350
Feijão 6 quilos 154 924

Mamona 20 litros 67 1$340
Polvilho 5 litros 163 815

Fubá 5 litros 113 565
Galinha 4 unidades 405 1$620
Queijo 2 unidades 617 1$234
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Rapadura 3 quilos 198 594
Requeijão 1 unidade 732 732

- - Soma 21$330
Fontes: (a) Estimativa de Genesco Ferreira Bretas, História da Instrução Pública em Goiás, Goiânia, Ed. 
UFG, 1991, p. 242
             Correio Official de 1875 e 1886.

A fim de compararmos os soldos  dos oficiais e soldados durante o período 

1875-1886, com o custo da alimentação naquele período, teremos que examinar os dados 

da tabela abaixo:

Tabela 08

Soldo Mensal da Companhia Policial da Província de Goiás no período 1875-1886.
Graduação 1875 1886

Soldado 30$000 32$400
Cabo 33$000 35$400

2º Sargento 39$000 41$400
1º Sargento 42$000 44$400

Alferes 80$000 80$000
Tenente 90$000 90$000

Comandante (Capitão) 150$000 150$000
Fontes: AHEG, Caixas 248 e 360  - Documentos Diversos - Polícia 1875 e 1886 (respectivamente).

       O soldo dos oficiais de maior patente no período de 1875 a 1886 não 

apresentou nenhum índice de aumento, embora as diferenças de soldo entre estes e os 

cargos subalternos fossem muito grandes, devia-se considerar o grau de responsabilidade 

que os postos exigiam. Na verdade, nem mesmo o soldo dos cargos de menor patente teve 

um aumento real, houve sim uma gratificação diária de 80$ réis, que poderia ser retirada  a 

qualquer momento, a fim de conter as depesas da administração pública. Ao compararmos 

o preço médio da alimentação para uma família de cinco pessoas, durante o período de 

1875 a 1886 e os soldos dos praças de pret, dos cabos e sargentos, veremos que os gastos 

com alimentação consumiria uma boa parte do soldo. Tomando-se os soldados, por 

exemplo, veremos que, em 1875, o custo com alimentação representaria 71,1% do soldo 

mensal e em 1886, 65,8%. Sobrava, pois, muito pouco para outras despesas como roupas, 

calçados, aluguel, algum remédio e outros objetos de uso pessoal. Embora, não tenhamos 

colocado os soldos dos oficiais e praças do 20º Batalhão de Infantaria e do Esquadrão de 

Caçadores a Cavalo, podemos afirmar, baseando-nos na documentação existente no Museu 
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das Bandeiras e no Quartel do 20º, que os  seus soldos aproximavam-se muito dos soldos 

da Companhia Policial, chegando, às vezes, a possuir o mesmo valor. O soldo diário dos 

praças do presídio  de Conceição era 240 réis, inferior à gratificação dos presos condenados 

a trabalho forçado que era de 330 réis. 

As menores infrações dos soldados eram punidas com castigos físicos, para 

servir de exemplo ou com prisão no calabouço existente no quartel do 20º Batalhão, cuja 

descrição anotamos a seguir:

    Existe no Quartel da Tropa que se chama Sala do Estado 
Maior, e serve de Prizao aos Officiaes: Estes Srs. não são 
maltratados. Existe mais um Quarto forrado de grossas 
Taboas chamado o Callabouço, he seguro mas sumamente 
abafado e não tem capacidade para accommodar meia duzia 
de prezos. Existe nesta Prisão uma Armação de Troncos para 
4. a Commissão ignora o uso que se poderá fazer delle [...]144

Diante dos baixos soldos, dos castigos corporais e das prisões em 

calabouços, era comum a deserção dos soldados. Na documentação policial do Arquivo 

Histórico Estatual, encontram-se, no período imperial, centenas de casos de deserção. As 

autoridades promoviam verdadeiras caçadas aos desertores, a fim de remetê-los aos seus 

respectivos batalhões ou companhias para ser devidamente punidos. Transcrevemos abaixo 

um ofício sobre a busca  de um desertor:

    Delegacia de Policia em Santa Maria de Taguatinga, 28 de 
Julho de 1876.
                                               Illmº Snr’

    Tenho a honra de acuzar o recolhimento da circular de V. 
Sª datacdo de 19 de Maio deste anno, em o qual recomendo a 
captura e remessa para essa Capital, o Soldado do Batalhão nº 
20 de Infantaria, Manoel das Dores Guimarães, o qual 
ausentou-se sem licença do respectivo Quartel desde o dia 15 
do mêz de Maio. Em resposta tenho a dizer a V. S. que tenho 
dado as providencias necessarias, porém que ainda não me 
chegou conhecimento que por aqui chegasse o dº soldado; 
comtudo ficará em meu cuidado.
                                                Deus Guarde a V. Sª
    Illmº Snr’ Delegado do expediente da Província de Goyaz.

                                                          
144 “Comissão Externa de Visita aos Carecers, &c. Nomeado pela Camara Municipal da Cidade de Goyaz” In A 

Matutina Meiapontense, nº 92 de 30/10/1830.
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               O 2º Suppº do Delegado
               Ancelino Pinto de Barros.145

O prazo entre a data da circular, 15 de maio, e a data do ofício do suplente 

de delegado de Santa Maria de Taguatinga, em 28 de julho, estendeu-se por dois meses. As 

dificuldades de comunicação, a grande extensão da Província e o mal aparelhamento da 

polícia contribuíam para facilitar as deserções. Além disso, os desertores, geralmente 

recrutados entre a camada pobre da população, sempre encontravam o apoio de seus pares 

em suas fugas. As pessoas que ajudavam nas fugas dos desertores eram, em sua maioria, 

mulheres simples, que lhes prestavam serviços como cozinheiras, lavadeiras, engomadeiras 

e que, muitas vezes, eram suas amantes. No ano de 1862, os praças do Batalhão de 

Caçadores, José Francisco da Costa e Fernando Justiniano Ferreira, conseguiram desertar 

no dia 14 de setembro, mediante a ajuda de Maria Alves que “tinha relações com o soldado 

Fernando Justiniano Ferreira de quem era lavadeira”. A força destacada, no mesmo dia, 

tentou revistar a casa de Maria Alves, mas foi por ela impugnada, por não haver mandado 

da Polícia. Segundo, as testemunhas, todas pertecentes ao referido batalhão, mais tarde, 

Maria Alves teria chamado de tolos àqueles que procuravam pelos desertores.146

Os laços de solidariedade entre as mulheres das camadas populares e os 

soldados eram muito fortes. A maioria amasiava-se entre si.147 O número de agressões por 

ciúmes, muitas vezes com ferimentos graves, é surpreendente, embora não tenhamos 

realizado um levantamento estatístico desses crimes, podemos asseverar isso, baseando-se 

nos documentos policiais do Arquivo Histórico Estadual, nos processos de crimes do 

Arquivo do Cartório de Crimes, localizado  no Fórum da Cidade de Goiás e nas notícias 

dos jornais.

Nos processos de infração dos “termos de bem-viver” por mulheres 

acusadas de meretrício e procedimento considerado imoral e irregular, quase sempre era 

mencionado que  em suas casas reuniam-se muitos soldados. Em 1885, Maria Rufina da 

Penha, conhecida prostituta, foi acusada de utilizar soldados que se ajuntavam em sua casa 

                                                          
145AHEG, Caixa 257 - Documentos Avulsos - Polícia - 1876.

146AHEG, Caixa 145 - Documentos Avulsos - Polícia - 1862.

147Sobre a sociabilidade das meretrizes e mulheres populares com os soldados, marinheiros e outros segmentos sociais, 
cf. os contos de Guy Maupassant, “Bola de Sebo”, “Mademoiselle Fifi” e “Pensão Tellier” In Bola de Sebo e outros 
contos, Rio de Janeiro, Globo, 1987;  Aluízio de Azevedo, O Cortiço, São Paulo, Ática, s/d; Charles Baudelaire, 
Sobre a Modernidade, São Paulo, Paz e Terra, 1996, p.44-46. 
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para ofender suas vizinhas.148 Essa sociabilidade entre prostituas e soldados levou o Dr. 

Coriolano Augusto de Loyola, delegado de polícia, em 1870, a escrever:

    Delegacia de Polª Goyaz 9 de Maio de 1870.

    Illmº Senr.

    Cumpre-se communicar a V. S. que, durante a semana 
passada, não chegou ao meu conhecimento facto algum que 
alterasse a ordem e a tranquilidade publicas, salvos alguns 
insultos trocados entre prostitutas e soldados unicas classes 
que incommodão a policia nesta cidade.
    Deos guarde a V.S.

Ilmº Senr. Dr. Nicolau Affonso de Carvalho
D. Chefe de Polª da Província
           Coriolano Augusto de Loyola
            Delegado de Polícia.149      

   As relações entre mulheres do povo e dos soldados eram conflituosas não 

só decorrentes dos ciúmes entre os que eram amantes, mas também porque, no exercício de 

suas funções, ao reprimirem os elementos da “desordem”, os soldados realizavam prisões 

arbitrárias dessas mulheres, chegando ao espancamento:

Sudelegacia de Policia da Freguesia do Carmo em Goyaz, 6 
de Junho de 1890.

    Cumpre-me o dever de levar ao conhecimento de V. Sª, 
que hontem pelas cinco horas da tarde mais ou menos, fui 
desatendido e desobedecido por um cabo do Bn. 20 de 
Infantaria Antonio Ribeiro, que conduzia uma mulher arrasto 
pela rua denominada Santa Anna ate junto a janella de sua 
caza, dizendo se achar preza; a vista disso na qualidade 
docargo que ora me foi confiado por proposta de V. Sª 
procurei saber qual o motivo [...]150

Quanto ao comportamento irregular das mulheres das camadas subalternas, 

oportunamente. Por hora, continuaremos a retratar os comportamentos dos soldados 

qualificados como irregulares pelos discursos das autoridades civis e militares. A fim de 

aumentar seus  parcos vencimentos, os soldados utilizavam-se de diversos procedimentos 

                                                          
148Fórum da Cidade de Goiás, Cartório de Crimes - Processo nº 2825 de 1885.

149AHEG, Caixa 197 - Documentos Avulsos - Polícia - 1870.

150AHEG, Caixa 05 - “Goyaz”.
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que iam desde a criminalidade até a contravenção. Alguns dedicavam-se ao roubo, 

assaltando os transeuntes das ruas e estradas, sobretudo à noite. Outros, dedicavam-se ao 

comércio de bebidas no interior da cadeia, contravenção terminantemente proibida pelo 

artigo nº 165 do Regulamento nº 120 de 31de Janeiro de 1842.

No exercício de suas funções, não raro, os soldados as abandonavam para  

frequentarem as tavernas, embriagando-se, envolvendo-se em brigas e desacatando seus 

superiores. Os comportamentos indisciplinados desses soldados tornavam-nos passíveis de 

punição. Evidentemente, nem todos os soldados eram indisciplinados, muitos deles 

assentavam praça voluntariamente, sobretudo após o conflito da Guerra do Paraguai (1865-

1870), quando os soldados, que dela participaram, passaram a ser valorizados como heróis. 

Entretanto, uma grande parte era recrutada contra a sua vontade, tornavam-se soldados a 

fim de não serem remetidos aos presídios. O caráter compulsório do recrutamento fazia 

com que muitos soldados não estimassem o seu ofício, daí a insubordinação, a indisciplina, 

a deserção, a contravenção e até mesmo o crime. Thoureau chamou os soldados que servem

ao Estado de zumbis ou mortos-vivos; alguém que se despiu de sua consciência moral para 

envolver-se como mensageiro da injustiça:

    Dessa forma, a massa de homens serve ao Estado não na 
sua qualidade de homens, mas sim como máquinas, 
entregando seus corpos. Eles são o exército permanente, a 
milícia, os carcereiros, os policiais, posse comitatus151, e 
assim por diante. Na maior parte dos casos não há qualquer 
livre exercício de escolha ou de avaliação moral; ao contrário, 
esses homens se nivelam à madeira, à terra e às pedras; e é 
bem possível que se consigam fabricar bonecos de madeira 
com o mesmo valor de homens desse tipo. Valem tantoquanto
cavalos e cachorros. No entanto, é comum que homens assim 
sejam apreciados como bons cidadãos [...] (Thoureau, 1984, 
p. 30). 

Obviamente, a desobediência civil proposta por Thoureau não previa o 

emprego da violência, nem a incitação ao roubo ou a contravenção a todas as leis. Mas ela, 

nesse caso, estaria presente na recusa em obedecer determinadas ordens vindas de seus 

superiores, no abandono de funções que, em nome da manutenção da ordem, se tornaram 

instrumentos da opressão. Os soldados, ao se negarem a executar disciplinadamente seus 

deveres, estariam dando os primeiros passos rumo à desobediência civil. Em 1865, o 

                                                          
151Grupo de cidadãos convocados por um agente da lei com o objetivo de ajudá-lo em suas funções.
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Procurador da Câmara da Cidade de Goiás moveu um processo contra  dez soldados e onze 

civis por infração às posturas da Câmara Municipal, isto é, por haverem participado, na 

noite de 19 de fevereiro, de um batuque em casa de Delfina Maria da Conceição. Os 

“paisanos” ou civis eram, ao todo, dez mulheres e um homem. A dona da casa foi multada 

em quatro mil réis e os participantes em dois mil réis cada um, sendo que cinco dentre os  

civis e todos os soldados recusaram-se a pagar as suas multas. Após muitas demandas, 

finalmente, os soldados acabaram por saldar suas multas, enquanto o promotor solicitava, a 

27 de abril, a prisão dos civis recalcitrantes.152 Percebe-se, nesse exemplo, a atitude de 

desobediência civil por parte dos soldados e alguns civis a uma norma jurídica que, embora 

legal, era para eles injusta, haja vista, que proibia as camadas populares de manifestar as 

suas expressões culturais.

As mulheres pobres e livres que, desde os tempos coloniais, tinham maior 

mobilidade no espaço público e não se enquadravam no perfil da “santa-mãezinha”, 

também foram alvo da repressão policial, em virtude de seu comportamento considerado 

imoral e desordeiro. A maioria dessas mulheres era analfabeta, de côr parda ou negra e 

vivia do pequeno comércio -quitandeiras, donas de tavernas- do artesanato -costureiras- e 

de suas “agências”, isto é, do trabalho esporádico como cartomantes, feiticeiras, parteiras, 

cozinheiras, lavadeiras, engomadeiras, costureiras, etc. A fim de completar suas rendas, 

muitas entregavam-se à prostituição. Até mesmo aquelas que viviam amasiadas eram mal 

vistas, durante o século XIX, à medida que a camada dominante passava a regularizar suas 

relações conjugais através do casamento. As camadas populares, conforme vimos no quarto 

capítulo, continuaram a se amasiar, em virtude dos altos preços cobrados pelo clero sobre 

os emolumentos paroquiais. 

Na sociedade escravista, as condições de sobrevivência para a população 

pobre e livre eram precárias e tornavam-se mais difíceis para a população feminina que, em 

virtude dos preconceitos, limitava-se em desempenhar as ocupações acima mencionadas, 

todas profundamente depreciadas naquele período. Entretanto, nos processos por infração 

dos “termos de bem-viver” contra várias prostitutas da Cidade de Goiás, sempre se 

recriminava o fato de nenhuma delas ocuparem-se de um “trabalho honesto”. A maioria 

negava a acusação, afirmando “viver de suas agências”. Essa constatação merece algumas 

                                                          
152Fórum da Cidade de Goiás - Cartório de Crimes, processo nº 2155 de 1865.
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considerações. Em primeiro lugar, conforme Laure Adler, “nenhuma se diz prostituta. Isso 

não é coisa que se diga nem como declaração de guerra nem como declaração de amor” 

(1990, p. 11). A estigmatização e marginalização social, afetiva e sexual levariam essas 

mulheres a negarem sua condição de prostituta, não obstante o depoimento das 

testemunhas de acusação. Em segundo lugar, para essas mulheres que viviam de trabalhos 

esporádicos, a prostituição poderia representar apenas mais um entre suas várias 

ocupações, por se entregarem à prostituição esporádica, poderiam não se considerar como 

tal, em comparação àquelas que viveriam exclusivamente do meretrício. Contudo, Laure 

Alder, citando Abraham Flexner, afirma “é prostituta toda a pessoa que habitual ou 

ocasionalmente tem relações sexuais mais ou menos banais mediante pagamento ou 

qualquer partida mercenária... Uma mulher pode ser uma prostituta mesmo quando não seja

notória, nunca tenha sido presa e exerça simultaneamente uma outra ocupação 

remunerada” (ibidem, p. 14). Por último, o discurso das autoridades policais e judiciárias 

revela sua ambiguidade, pois se as ocupações de lavadeiras, cozinheiras, costureiras eram 

desqualificadas, em virtude de muitas escravas domésticas realizarem as mesmas funções, 

elas eram valorizadas em comparação ao meretrício. Aliás, acreditamos que, mais que o 

desprezo por tais ocupações, o que era condenável era o trabalho esporádico e irregular. 

Além das condições de sobrevivência, outros elementos determinantes 

devem ser levados em consideração. A despeito do discurso da medicina  e da moral 

religiosa contra a figura da prostituta, considerada disseminadora de doenças  físicas e 

morais,  a prostituição inseriu-se num esquema de utilidade sexual e social. Em virtude dos 

padrões e normas de comportamento baseados na valorização da virgindade da mulher, na 

monogamia, na sobrevivência do patriarcalismo, na maior liberdade sexual do homem, a 

prostituta exercia a função de aplacar os instintos genésicos dos homens, sobretudo dos 

jovens solteiros, dos celibatários, dos viúvos e dos esposos frustados:

  A reserva das antigas raparigas ingênuas, comumente 
condenadas a uniões desiguais, à influência refrigerante do 
confessor, à imagem castradora da mãe, a frequente 
interrupção das relações sexuais devido à menstruação, à 
gravidez, ao aleitamento, a interrução das relações sexuais 
com a menopausa, a amplitude das doenças ginecológicas, os 
imperativos da concepção constituem também estímulos a 
que se tome o caminho do bordel. (Corbin, 1991, p. 539).
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A prostituta tornava-se elemento de uma sexualidade utilitária, comparada 

aos esgostos, tanto por Santo Agostinho como Parent-Duchâtelet, para quem “as prostitutas 

são tão inevitáveis num grande aglomerado de homens como os esgostos, os monturos, os 

depósitos de imundícies. A conduta da autoridade deve ser a mesma face àqueles e a 

estes”.153 Assim, formou-se um debate entre os médicos favoráveis à sua extinção e 

aqueles favoráveis a sua normatização. Magali Engels ressaltou que nenhum dos dois 

projetos de controle chegaria a ser implantado tal como fora concebido, devido tanto às 

disputas e conflitos situados no próprio âmbito dos setores dominantes, mas também à 

resistência dos grupos e segmentos sociais aos quais se pretendia atingir, embora alguns 

dos aspectos que compunham o projeto médico de comportamento acabaram sendo 

efetivamente impostos. (1989, p. 140).

A prostituição  também poderia representar para a mulher uma escolha, na 

medida em que poderia lhe proporcionar uma vida mais autônoma e independente. A 

prostituta tornava-se o paradigma de uma sexualidade insubmissa, uma personagem 

engajada na resistência à figura ideal da mulher frágil e submissa.154 Os discursos 

normalizadores sobre a prostituição enfatizavam a oposição entre a prostitua e mãe de 

família, chegando, às vezes, até em negar-lhes sua condição de mulher:

Prisões: A presente semana entre nós póde ser considerada a 
das prisões célebres [...] na noite de domingo 27, foram presa 
d’uma vez, des mulheres perdidas (perdidas, bem se vê que 
não são mulheres) que brigavão a navalha por um modo 
desesperado155 (grifo nosso).

No entanto, a violência explícita e a arbitrariedade policiais constituíam as 

formas de repressão predominantes, apesar de o Código Criminal de 1830 não  ter 

considerado a  prostituição um crime. Porém, o referido Código trazia uma diferenciação 

entre a mulher honesta e a mulher pública ao estabelecer as penas sobre o estupro:

    Art. 222. Ter copula carnal por meio de violencia, ou 
ameaças, com qualquer mulher honesta.

                                                          
153Alex J. B. Parent-Duchâtelet ”De la prostitucion dans la ville de Paris”, Paris, 1836, reed. completa Paris, 1857, citado 

por Laure Adler, A vida nos Bordéis de França: 1830-1930,Trad. Maria da Assunção Santos, Lisboa, Terramar, 
1990, p. 13.

154Cf. Martha de Abreu Esteves, Meninas Perdidas: Os populares e o cotidiano do amor no Rio de Janeiro da “Belle
Époque”, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1989; Joana Maria Pedro, Mulheres honestas e mulheres faladas: uma questão 
de classe, Florianópolis, Ed UFSC, 1994 e Sidney Chalhoub, Trabalho, Lar e Botequim: O cotidiano dos 
trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle Époque, São Paulo, Brasiliense, 1986..    

155Correio Official, nº 41 de 02/06/1877.
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     Penas - de prisão por tres a doze annos, e de dotar a 
offendida.
       Se a violentada fôr prostituta.
       Penas - de prisão por um mez a dous annos.156

        

Enquanto o Código Criminal não legislava sobre a prostituição, o Código do 

Processo Criminal de 1832 inseriu as prostitutas no mundo da desordem:

Art. 12. Aos Juizes de Paz compete:
   § Obrigar a assignar termo de bem viver aos vadios, 
mendigos, bebados por habito, prostitutas, que pertubam o 
socego publico, aos turbulentos, que por palavras, ou acções 
offendem os bons costumes, a tranquillidade publica, e a paz 
das famílias157 (grifos nossos).

O Regulamento nº 120 de 31de janeiro de 1842, reformando o Código do 

Processo Criminal, trazia uma novidade na competência dos juízes de paz: 

    Art. 65. As attribuições policiaes dos Juizes de Paz 
consistem:
    4º Em corrigir os bebados, por vicios, turbulentos, e 
meretrizes escandalosas, que perturbão osocego publico, 
obrigando-os a assignar termo de bem viver, com 
comminação da pena, e vigiando o seu procedimento 
ulterior158 (grifos nossos).

A novidade consistia, portanto, na  preocupação da eficácia ou não da 

punição, expressa na recomendação de vigilância sobre as pessoas obrigadas a assinar o 

termo de bem viver. A cominação da pena, segundo o artigo 280 do Código Criminal, 

consistia em “prisão de dez a quarenta dias; e multa correspondente á metade do tempo”.159

Na Cidade de Goiás, em 1884, a lavadeira Maria das Dores, conhecida por Maria 

Escolástica e  considerada prostituta de procedimento irregular, foi condenada por infração 

do termo de bem viver a trinta dias de prisão e multa de trinta mil réis. Como não podia 

pagar a multa, a prisão estendeu-se por mais vinte dias conforme o juízo do Chefe de 

                                                          
156”Código Criminal do Imperio do Brazil” (Lei de 16 de Dezembro de 1830),  Rio de Janeiro, Typographia Nacional, 

1831. 

157”Código do Processo Criminal de Primeira Instância” In Collecção das Leis do Imperio do Brazil de 1832, Rio de 
Janeiro, Typographia Nacional, 1874.

158”Regulamento Nº 120 de 31 de Janeiro de 1842” In Collecção das Leis do Imperio do Brazil de 1842, 3ª ed, Rio de 
Janeiro, Imprensa Nacional, 1906. 

159”Código Criminal do Imperio do Brazil” , Rio de Janeiro, Typographia Nacional, 1831.
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Polícia.160 O Código  Penal de 1890 traria uma novidade mais significativa, passando a 

legislar sobre o lenocínio, que passou a ser considerado crime, cujas penas incluíam multas 

e prisão. Mas a repressão à prostituição poderia ser feita mediante o art. 282 que tratava do 

atentado ao pudor (Engel, 1989, p.31).

Aos comportamentos das prostitutas, classificados como irregulares e 

ofensivos à moral, aos bons constumes e à tranquilidade e sossego das famílias  pelas 

autoridades policais e judiciárias, incluíam-se adoção de gestos e palavras obscenos, 

desnudamento parcial, injúrias, embriaguês, brigas, participação em batuques, etc. As 

brigas entre as mulheres das camadas  populares, fossem elas prostitutas ou não, acabavam 

muitas vezes em tentativas de assassinato e,  não raro, na consumação do homicídio. Na 

instauração dos processos criminais, ouvidos os depoimentos, estabelecia-se que os 

motivos que levavam às tentativas de homicídio eram sempre “banais”. Esses motivos 

giravam, quase sempre, em torno de disputas amorosas.

Em 1870,  na Cidade de Goiás, Maria Cardoso dos Santos, ou “Maria 

Tapuia”, também lavadeira e prostituta, feriu,  por ciúmes, com um canivete o seu amante, 

o alferes Adão  Rodrigues Vidigal. Levada a julgamento, foi absolvida pelo juri pelas 

circunstâncias atenuantes do parágrafo nono do artigo 18 do Código Criminal: “ter o 

delinquente commettido o crime no estado de embriaguez”.161 Igualmente, em 1884, a 

lavadeira e prostituta Maria Luzia da Conceição, denominada “Maria Americana”, fez 

ferimentos graves em sua companheira de residência, Raymunda Maria da Conceição, 

segundo os autos do processo, pelo fútil pretexto de corrigí-la por se achar embriagada. 

Também foi absolvida pelas mesmas circunstâncias atenuantes do caso  que relatamos 

anteriormente.162  

As frequentes absolvições dos crimes de tentativa de homicídio sempre 

encontravam o respaldo da lei,  diante de certas circunstâncias “atenuantes”: estar 

embriagado, conforme vimos no parágrafo acima. Mas, em muitos casos, o veredito 

favorável dependia do júri, levando o Chefe de Polícia, Evaristo de Araújo Cintra, a 

afirmar, em 1866, que:

                                                          
160´Fórum da Cidade de Goiás,  Cartório de Crimes, Caixa 53, Processo de Infração de Termo de Bem Viver contra 

Maria Escolastica. 

161Fórum da Cidade de Goiás, Cartório de Crimes, Caixa 15, Processo nº 2331 de 1870. 
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    O temor da sancção penal esse poderoso auxiliar da justiça 
criminal que embarga o passo d’aquelle ao encetar a carreira 
do crime, não é contido pela voz de sua consciencia, é muito 
fraco e impotente pela mímia indulgencia dos tribunaes 
particularmente do Jury, por que infelizmente o jurado entre 
nós não sabe compenetrar-se  da sua elevada missão; nem 
sempre é a consciência quem lhe dita o seu voto; não poucas 
vezes é o seu coração quem o guia nas suas decisões, de sorte 
que não poucas vezes é o seu coração quem o guia nas suas 
decisões, de sorte que não é raro ver-se absolvido um 
criminoso, cuja família soube excitar a compaixão, ou mover 
qualquer outro affecto semelhante do jurado.163

  O código do sertão, segundo Maria Sylvia de Carvalho Franco, diferia do 

código jurídico das autoridades que adotava uma ampla rede de normas e ações 

racionalmente estruturadas. As testemunhas, em seus depoimentos, quando se 

pronunciavam sujeitas à polícia e ao aparelho judiciário, que objetivavam garantir a 

implantação dos preceitos racionais,  não poderiam deixar de reconhecer esses preceitos. 

Por outro lado, muitas dessas testemunhas não deixavam de justificar a violência cometida. 

No código do sertão, a injúria e o ultraje não poderiam ser tolerados pacificamente; assim, 

virtude, destemor e violência não se excluíam, mas se confundiam numa gama variada de 

matizes. A violência, integrada à cultura no nível de regulamentação normativa da cultura, 

pode ser observada ainda na atitude de aceitação das situações antagônicas, como se 

fossem parte da ordem natural das coisas. “Contra esse estado de coisas ergueram-se juízes 

e promotores, não raro de origem urbana, desvinculados dos ambientes onde exerciam suas 

funções, alheios à moralidade ali vigente” (Franco, 1983, p. 150). Além disso, os jurados 

possuíam uma ignorância inadvertida para utilizar com propriedade os instrumentos de sua 

administração, facilitando a absolvição dos réus, para descontentamento dos juízes e 

promotores.

Mas os motivos que mais levavam as prostitutas a frequentarem as prisões 

eram as desordens provocadas por embriaguez e gestos e palavras obscenas em lugares 

públicos.  Na Cadeia da Cidade de Goiás, as mulheres eram recolhidas no pior cômodo da 

prisão. O edifício, erguido no século XVIII, era considerado a melhor cadeia de toda a 

província. No pavimento superior, havia suma sala espaçosa para as sessões da Câmara e 

                                                                                                                                                                               
162Fórum da Cidade de Goiás, Cartório de Crimes,  Caixa 13, Processo nº 2835 de 1885.

163AHEG, Caixa 173, Documentos Avulsos - Polícia - 1866.
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do Juri, uma ante-sala, dois quartos, sendo um para a residencia do carcereiro e outro, para 

depósito de roupas e mais objetos pertencentes à enfermaria, além de três prisões que eram 

a denominada sala livre, um xadrez estreito e escuro, onde eram recolhidos os presos em 

custódia, e a enfermaria que se achava estabelecida em uma boa sala na entrada oeste do 

edifico. No pavimento térreo, havia quatro prisões: uma enxovia para homens, um xadrez 

para os calcetas ou galés164, uma casa forte e uma estreitíssima prisão para as mulheres. De 

todas as prisões do pavimeto térreo, somente a casa forte era espaçosa, arejada e construída 

com segurança, as demais eram escuras, úmidas e insalubres.

A iluminação, a alimentação e o vestuário dos presos pobres eram 

sustentadas pela administração provincial e fornecidas por arremate de terceiros. A 

alimentação por exemplo, era, muitas vezes, fornecida pelo cacereiro. Os escravos eram 

sustentados por seus senhores, mas eram, em geral, libertados durante o processo criminal, 

a fim de evitar que seus senhores tivessem que sustentá-los na prisão. Os presos que 

possuíam alguma posse ou renda eram sustentados por suas famílias ou procuradores. Os 

calcetas ou galés, a princípio, recebiam uma gratificação de 180 réis ao dia, mas, para 

contenção de despesas, em 1858, passaram a receber uma refeição a mais que os  outros 

presos, que recebiam apenas uma “ração” diária.

As dimensões da prisão destinada às mulheres eram 4,31m de altura, 4,18m 

de comprimento e 3,93 m de largura, possuindo a capacidade de abrigar, no máximo, oito 

detentas. Entretanto, a média de prisões de mulheres desordeiras situava-se entre três a 

cinco por noite, aumento o número de onze a quinze pessoas, constituindo uma 

superlotação em um ambiente de proporções modestas. Durante o dia, as mulheres 

passavam o dia na cozinha da cadeia, localizada num quarto no fundo do quintal. 

Na prisão, as mulheres eram vítimas do assédio sexual tanto por parte do 

carcereiro, da guarda da prisão e dos próprios presos. Em 1845,  Maria do Rosário, 

analfabeta, pediu a Romão Pereira Leite que escrevesse ao Chefe de Polícia, solicitando 

providências contra o carcereiro que a mantinha presa “nas algemas” por ela se recusar ter 

relações com ele165. Igualmente em 1884, o carcereiro denunciou a seguinte irregularidade 

dentro da cadeia: 

                                                          
164Condenados a prisão com trabalhos forçados.

165AHEG, Caixa 045, Documentos Avulsos - Polícia - 1845.
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Cadêa em Goyaz 22 de Setembro de 1884.

Illmº e Exmº Snr.

Tenho a honra de participar a V. Exª que notando indicios de 
gravidez na preza Maria Nunes d’Oliveira, interroguei a 
mesma sobre esse assumpto; respondeu-me ella que 
concebera na latrina d’esta cadêa, onde o cadete José do 
Espírito Santo, então praça simplis mancomunado com o 
prezo Saturnino Dias, obrigou-a a entrar para copular com o 
dito prezo, dizendo-a que elle cadete se responsabilizaria pela
consequencia do irregular procedimento que tivera, e que esse 
facto deu-se quando o referido cadete fazia sentinela no patio 
da cadêa. - Deus Guarde a V. Exª.
    Illmº e Exmº Sr. Dr. Jacome Martins Baggi de Araujo,
    M. D. Chefe de Policia d’esta Província
    O Carcereiro.
    Cornelio da Silva Climaco.166   

Outros procedimentos irregulares eram frequentes na Cadeia, dos quais 

ressaltamos o constante atrito entre a autoridade do carcereiro e o oficial da guarda da 

cadeia, entre o carcereiro e os guardas da cadeia. Essa superposição das autoridades era 

devido à própria legislação sobre as cadeias. O carcereiro era responsável pela manutenção 

da ordem, pela polícia e segurança das prisões, enquanto o comandante da Guarda era 

responsável pela aplicação da força contra qualquer ameaça interna e externa na 

manutenção da tranquilidade, ordem e segurança das prisões e tinha a Guarda das prisões 

sob sua responsabilidade. Ambos estavam submetidos à autoridade do Inspetor das prisões. 

Mas a Guarda era obrigada a prestar prontamente todo o auxílio que o carcereiro julgasse 

necessário para o bom andamento da ordem. Como a Guarda estava submetida ao 

Comandante, muitas das solicitações do carcereiro eram interpretadas como ingerência de 

sua parte nos assuntos militares, provocando conflitos entre as partes. Os soldados 

indisciplinados também provocavam rixas entre eles e o carcereiro, ao introduzirem, 

conforme já vimos, bebidas “espirituosas” no interior da cadeia. Um caso pitoresco de 

indisciplina de um preso e dos soldados aconteceu em 1883. O preso Ananias Corrêa da 

Silva sempre saía da cadeia para resolver seus negócios escoltado por alguns praças, 

contudo, ele e a referida escolta demoravam-se em casas de meretrizes, apesar das 

                                                          
166AHEG, Caixa 334, Documentos Avulsos - Polícia - 1884.
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repreensões do carcereiro. A culpa pelo procedimento irregular recaiu exclusivamente 

sobre o sentenciado.167

A fim de acabar com a “ociosidade” dos presos, foi instituída em 1882 uma 

oficina na cadeia da Capital da província. Na verdade, os calcetas eram empregados nas 

obras públicas recebendo uma gratificação ou uma  porção maior na “ração” diária, 

enquanto os demais presos ocupavam-se do trabalho de artesãos no interior das celas. Mas 

as autoridades os desclassificavam como indolentes e ociosos. Não era de se entranhar que 

isso acontecesse, visto que mesmo os indivíduos livres também eram desclassificados 

como indolentes e vadios por essas autoridades. O Regulamento para a Oficina da Cadeia 

da Capital, organizado pelo chefe de polícia Jacome Martins Baggi de Araújo e instituído a 

11 de março de 1884, é um exemplo bem acabado da disciplinarização do trabalho.

As oficinas eram dirigidas por mestres, um para cada uma, contratados pelo 

chefe de polícia. Suas competências consistiam em regular e distribuir o trabalho aos 

presos, vigilância sobre os seus comportamentos; ensinar os ofícios; avaliar o trabalho e o 

produto final; responsabilizar-se sobre as ferramentas, indenizando a província sobre o 

extravio de qualquer uma delas. Os presos operários dividiam-se em oficiais e aprendizes, 

sendo que estes últimos subdividiam-se em aprendizes de primeira e segunda classe, 

conforme o grau de adiantamento. O lucro da venda dos produtos seria assim distribuído: 

dois terços seriam atribuídos à fazenda provincial e o terço restante aos próprios presos. A 

alimentação dos presos consistiria pelo menos de almoço às dez horas e jantar às quinze 

horas; o tempo de cada refeição não poderia exceder a trinta minutos.

O horário de trabalho era regulado por ato do governo da província, de 

acordo com o chefe de polícia. No período de trabalho, os presos não poderiam sair das 

oficinas, salvo com autorização dos mestres, nem comunicar-se por palavras e gestos entre 

si ou mesmo com o mestre, além da necessária à marcha da produção. As penas 

disciplinares eram impostas aos presos na seguinte ordem: advertência, reclusão em prisão 

solitária, restrição alimentária, redução ou privação temporária do salário, imposição dos 

ferros, sendo que esta última só seria imposta em casos de extrema necessidade e com 

                                                          
167AHEG, Caixa 327, Documentos Avulsos - Polícia - 1883.
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autorização do chefe de polícia. Local privilegiado das disciplinas, a prisão se tornaria o 

modelo de disciplinarização do trabalho para os outros segmentos sociais.168

Se os  agregados, camaradas, especialmente os considerados vadios, bem 

como os soldados indisciplinados e as prostitutas eram constantes alvos da vigilância e 

repressão policial, em pior situação encontravam-se os escravos. Os primeiros, por sua 

condição social, quando incorporados à esfera da Justiça regulada por normas gerais, eram 

despidos de sua condição de dominados e pessoalmente submissos, eram revestidos 

plenamente de suas prerrogativas de sujeitos livres tornando-se, perante à Lei, equiparados 

a qualquer de seus superiores. “Como qualquer deles, é testemunha jurada aos Santos 

Evangelhos, capaz de discernimento e digno de crédito, essencialmente diverso do escravo, 

apenas informante não juramentado” (Franco, 1983, p. 95). O escravo, enquanto 

propriedade “semovente”, tornava-se coisa. O sentido de sua humanidade residia apenas no 

nível de sua consciência e na sua responsabilidade pereante à Lei ao cometer um crime; 

contradição que os Códigos de Direito não conseguiram resolver. Lembre-se ainda que, 

entretanto, o trabalho comum entre homens  livres e escravos atenuavam as marcas da 

diferenciação social.

Os ajuntamentos de escravos, sobretudo em batuques, zungus169,  rodas de 

capoeiras, entrada em casas de jogos etc., eram violentamente reprimidos, pois, 

desqualificados como ajuntamentos ilícitos, eram também considerados perigosos aos 

olhos da elite e ofensores da moral e dos bons costumes.  Vejamos dois desses exemplos: 

em 1835, o presidente da província, José Rodrigues Jardim, recomendava ao Juiz de Paz da 

Capital reprimir as reuniões dos escravos; e em 1880, o jornal A Tribuna Livre pedia 

providências contra um zungu: 

           22 de Junho
           Ao Juiz de Paz desta Cidade

    Com quanto não duvide de que lhe seria dada uma parte a 
que inclusa a V. M” envio e bem serto esteja de que V. M” 
será eficaz no cumprimento dos deveres que lhe impoem o 
Cargo que exerce não me julgo dispençado de lhe significar 
que fico na convicção de que providencias energicas serão 

                                                          
168Cf. Michel Foucault, Vigiar e Punir: Nascimento de Prisão,  11ª ed, Petrópolis, Vozes, 1994. 

169Zungus: pode designar tanto cômodos nauseabundos pertecentes a pequenas vendeiras negras ou a negros libertos que 
os alugavam por um preço módico, quanto desordem ou arruaça.
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dadas por V. M” já pª fazer cessar a perniciosa reunião dos 
pretos nas margens do ribeiro =Manoel Gomes= a qs 
apresentando por ora exemplo de immoralidade insentivo pª 
roubos podem ainda produzir piores resultados, já pª fazer 
cessar a audacia e atrevimento dos escravos como o que se 
declara ter praticado a preta Margarida, cujo procedimento 
sempre contrario as disposições das Leys não deve ficar 
isento das penas, que dentro do circulo das mmas lhe devem 
ser impostas e q a V. M” hei por mto recommendado. Deos 
Guarde a V. M” . Palacio do Govº da Província de Goyaz, 22 
de Junho de 1835 - José Rodrigues Jardim - Snr. Juiz de Paz 
desta Cidade.170

------------------------------------------------------------------------
zungu- Pede-se ao Sr. Chefe de policia que estenda suas 
vistas sobre uma reunião de escravos de ambos os sexos que 
ha constantemente n’uma  casa do becco do Theatro. 
Moralidade.171

Nas formas de lazer popular, a sociabilidade entre escravos e homens livres 

era frequente, muitos dos quais eram ex-escravos, soldados e até oficiais militares. Por 

ocasião das festas de ano novo, em 1838,  ocorreram  algumas dessas reuniões:

          2 de Janeiro de 1838
          Ao Juiz de Paz desta Cidade
    
    O Presidente da Província envia ao Snr’ Juiz de Paz do 
Districto desta Cidade a inclusa parte do Commandante da 
Guarda Principal do dia 1º do corrente, q. participa ter havido 
as 11 horas da noite hum batuque com alarido no fundo do 
quintal de D. Belizaria, composto de escravos da dita, do 
Alfs. José Bento e do Tene Cel Barros; e um Cururú no Rio 
Rententen nas casas do Corel Caldas; a fim de que o mmo Sr 
Juiz de Paz fasendo as necessarias indagaçoens proceda 
contra os concurrentes na forma, que determinão as Posturas 
Municipaes. Palacio do Governo da Provª de Goyaz 2 de 
Janrº de 1838 - Luiz Gonzaga de Camargo Fleury172

Na dissolução de um pagode em 16 de maio de 1883, realizado em casa de 

Emilianna da Luz, onde participaram soldados da cavalaria, da polícia, paisanos ou civis e 

escravos, os tropeiros do comerciante italiano Pedro Viggiano revoltaram-se contra a 

escolta, armados de facão e cacete. Segundo o relatório do secretário de polícia, João 

                                                          
170AHEG, Códice 136, Correspondência da Presidencia aos Juizes de Paz 1835-1852, p. 9.

171A Tribuna Livre, nº 13 de 17/01/1880.

172Idem, p. 95.
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Baptista Xavier Serradourada, “sendo todo este barulho causado pelo escravo do Senr. João 

Corrêa de nome Luiz”.173 Na falta de maiores detalhes, poderíamos inferir que, ou o 

escravo foi iniciador da resistência à prisão ou, simplesmente, devido ao estigma social do 

escravo como principal representante do mundo da desordem, a culpa sempre recairia sobre 

ele. 

Aos que consentissem em suas casas o ajuntamento de escravos alheios, 

especialmente os fugitivos, eram aplicadas pesadas multas e instauração de processo, 

podendo levar à prisão. Em 1865, o comerciante Thomas Alves de Aquino, proprietário de 

três açougues na Capital, foi acusado de permitir que escravos reunissem em seu açougue a 

fim de ensaiar danças e jogar, quanto à última acusação, esta foi negada pelo acusado. Mas 

a mais grave acusação, pela qual se instaurou o inquérito policial, foi ter acolhido em sua 

casa por três dias  e ter dado emprego ao escravo de Pacifico Antonio Xavier. O acusado, 

mediante aos testemunhos, afirmou ter acolhido o referido escravo, mas alegou 

desconhecer sua condição de fugitivo.

Em 1876, José Joaquim de Moura, vulgo “José das Cordinhas”, que, 

juntamente com sua mulher, permitia a prostituição de suas filhas,  Helena, Maria, 

Henriqueta e Bernarda, transformando sua casa em “valhacouto” de reunião noturnas de 

escravos. As autoridades pediam providências para reprimir os excessos nas libações 

promovidas pela família do afamado “Cordinhas” por diversas razões: por pertubarem o 

sossego público com vozerias, algazarras e palavras obscenas, por servirem de mal 

exemplo e antro de perdição para outras moças que lá iam e, principalmente, por estimular 

o roubo cometido pelos escravos contra seus patrões, a fim de serem aceitos no interior da 

alegre residência.174

No interior da cadeia, os escravos que se encontravam presos executavam o 

baldeamento da água para as prisões e eram responsáveis pelo asseio das prisões. Aliás, 

essa determinação nos regulamentos das cadeias da Capital e demais cidades e vilas da 

província estabelecia uma hierarquização dos presos, quanto à realização dos trabalhos de 

limpeza:

                                                          
173AHEG, Caixa 217 - Documentos Avulsos - Polícia - 1872, observação: embora o documento seja datado de 1883, ele  

se encontra na caixa 217 que trata do ano de 1872.

174AHEG, Caixas 248 e 257 - Documentos Avulsos - Polícia - 1875 e 1876 (respectivamente).
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Artº 22 O serviço de aceio das prisões será feito pelos 
escravos presos, e em falta destes, pelos condemnados. Não 
havendo uns nem outros será feito pelos outros presos que ahi 
estiverem preferindo-se os homens ás mulheres, e os 
pronunciados aos presos em custodia.
Artº 30 A agoa, que deve haver em todas as prisões para 
aquelles que nella se achão encarcerados será baldeada pelos 
escravos, ou condemnados a galés, se os houver, ou fornecida 
pelo modo que o inspector julgar mais conveniente.175  

Os escravos reincidentes em suas fugas e que passavam as noites fora de 

casa eram corrigidos na prisão, conforme vimos no segundo capítulo. A reincidência 

continuada dessas fugas, levava os seus senhores a abandoná-los à sua própria sorte no 

interior da cadeia, preocupando as autoridades:

    [...] Continuão detidos alguns escravos fugidos que, apezar 
das diligencias feitas, não forão procurados por seos 
senhores, e a respeito das quaes muito convem tomar-se 
alguma providencia, á exemplo do que se pratica  em outras 
Provincias. Não tendo a Cadêa prisão propria para sua 
detenção e não convindo conserval-os no meio de outros 
presos seria justificada a providencia de mandal-os á serviço 
publico, ou deposital-os com prévio contracto em poder de 
particulares, ou então marcar se prazo em edital para serem 
procurados e na falta serem vendidos como o são os bens do 
evento e o producto recolhido aos cofres publicos.176

Não só os agregados, vadios, soldados e prostituas resistiam às tentativas de 

normalização dos comportamentos. Algumas autoridades, indivíduos e famílias da camada 

dominante também insolveram-se contra as práticas e discursos  normativos. Em primeiro 

lugar, vejamos os sacerdotes. Desde o início do povoamento de Goiás, os sacerdotes eram 

recriminados pelos viajantes, cronistas e autoridades civis, como ambiciosos, dissolutos, 

libertinos, vivendo amasiados com suas escravas, com quem tinham muitos filhos.

Ao longo do século XIX,  a Igreja, ao lado dos médicos e das autoridades 

administrativas e judiciárias, esforçava-se para que os casais regularizassem suas uniões  

através do matrimônio com o objetivo de garantir a moralidade, a religião, os bons 

costumes, a saúde física dos membros familiares e a conservação e transmissão do 

                                                          
175AHEG, Caixa 112 - Documentos Avulsos - Polícia - 1856  “Regulamento para as Cadêas da Província de Goiaz, a 

excepção da da Capital, organizado em virtude do disposto no artº 146 do Regulamento nº 120 de 31 de Janeiro de 
1842”.
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patrimônio. Era de se esperar, portanto, que os sacerdotes passassem a modificar o seu 

proceder lascivo, a fim de servir de exemplo de temperança e austeridade aos fiéis.  

Contudo, nem todos os padres submetiam-se ao celibato confirmado pelo Concílio 

Tridentino. As autoridades policais, em 1866, chamavam a atenção para o descrédito que 

recaiu sobre o clero:

    [...] Os parochos, em quanto o clero estiver no estado de 
abatimento e ignorância e descredito em que ora se acha, 
nada podem fazer, falta-lhes o prestigio que só pode ser 
dado pela virtude ou pela sciencia, por isso por muito tempo 
não se pode esperar d’elles cousa alguma em ordem ao ensino 
e moralização de seus parochianos, o seu officio ha de se 
limitar a pratica de alguns atos religiosos e nada mais. 177

Os comportamentos irregulares de muitos padres não eram casos isolados ou 

raros e, por isso, preocupavam as autoridades policiais e religiosas. Em 1856, o Padre João 

Francisco Guimarães brigou com sua irmã, Maria Isabel, por ela ter-lhe repreendido por 

encontrar-se embriagado. O referido padre foi acusado de espancá-la, mas após o exame  

de corpo delito, constatou-se que não houve entre eles ofensas físicas, mas apenas 

contestações e altercações de palavras178. Do mesmo modo, em 1879, na Cidade de Palmas 

(atual Tocantins), o vigário Daniel da Silva Rocha Vidal insurgiu-se contra a prisão da 

prostituta Francisca da Conceição, estando ambos embriagados. O aludido vigário de 

Palmas ainda incitava os paroquianos a pedirem a remoção do promotor público daquela 

cidade, atraindo contra si a indisposição do juiz de direito e demais autoridades daquela 

cidade.179 Diante dessas circunstâncias, em 1885, o Bispo de Goyaz denunciava aos 

párocos da diocese:

    Os mesmos Sacerdotes vivendo amancebados, sobre 
carregados de muitos outros peccados mortaes, não deichão 
de celebrar um só dia, pelo menos quando tem intenção de 
missa. - Possa um sacerdote a noite inteira dansando, em 
divertimentos profanos , perigosos até, comendo e bebendo, 

                                                                                                                                                                               
176AHEG, Caixa 237 - Documentos Avulsos - Polícia - 1874, Relatório do Chefe de Polícia.

177AHEG, Caixa 173 - Documentos Avulsos - Polícia - 1866, Relatório do Chefe de Polícia. 

178AHEG, Caixa 112 - Documentos Avulsos - Polícia - 1856.

179AHEG, Caixa 287 - Documentos Avulsos - Polícia - 1879.
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com tanto que elle durma antes da missa, celebra sem o 
menor escrupulo [...]180

A desobediência de alguns padres ao celibato, de acordo com os cânones da 

Igreja,  era desqualificada como desregramento moral. Desde a Reforma Gregoriana no 

século XI, a Igreja preocupava-se com a atitude dos clérigos em face das riquezas deste 

mundo, com o seu desprendimento de todas as tentações temporais, do gosto do poder do 

amor ao luxo. A disciplinarização dos párocos continuaria, na época moderna, sob o 

Concílio de Trento, em virtude de ainda muitos padres viverem em concubinagem e 

levando a mesma vida de seus paroquianos. A Igreja jamais abandonou sua convicção 

sobre a primazia do estado clerical, superior ao casamento e ao celibato dos leigos. “A 

execelência da ordem dos religiosos respousava justamente em sua proximidade com Deus, 

fruto da oração, do ministério divino e da castidade inerente ao celibato eclesiástico”  

(Vainfas, 1989, p. 199). Na sociedade escravista brasileira, a carreira eclesiástica 

apresentava-se como uma ocupação profissional que conferia um  prestigiado status social, 

pois representava parte da elite intelectual recrutada na camada dominante. Saint-Hilaire 

ressaltou que os padres, em Goiás, eram os únicos homens que possuíam alguma ilustração 

no início do século XIX. Antes da abolição do morgadio, em 1835, apenas o filho 

primogênito costumava herdar o patrimônio familiar, os demais ou seguiam a carreira de 

bacharel ou de clérigo. Ambas carreiras abriam oportunidades para a ocupação dos cargos 

administrativos do governo. Ao longo do século XIX, muitas famílias mandavam seus 

filhos para o seminário para seguir a carreira eclesiástica, em função do status social e 

político, mas também em função da própria religiosidade. Embora muitos filhos pudessem 

escolher sua profissão, muitos outros ainda seguiam a profissão escolhidas pelo pai ou pelo 

clã familiar181. Assim, muitos sacerdotes, que  mal afeitos ao voto de castidade e sem 

vocação, resistiam a uma realidade que lhes fora imposta pela família e pelo dogma 

religioso.

As famílias da elite vilaboense, não obstante os discursos contra os 

casamentos endogâmicos, entre parentes com grau de parentesco muito próximo, 

continuaram, contudo, a realizar esse tipo de casamentos. Movidas pelo atávico interesse 

                                                          
180Carta Circular Dirigida aos Párochos e aos demais clerigos da ordem Sacra da Diocese de Goyaz, Goyaz, 

Typograhia Perseverança de Tocantins & Aranha.

181Cf. Bernardo Gimarães, O Seminarista,São Paulo, Ática, S/D.
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de selar uniões patrimoniais e alianças políticas, além de perpetuar a pureza do sangue 

dentro do clã, essas famílias, mediante seu prestígio político e econômico, conseguiam 

burlar os impedimentos dirimentes entre parentes consanguíneos até o quarto grau, 

impostos pela Igreja. Um exemplo desse costume esteve presente entre os Bulhões-Jardim, 

conforme salientado por Maria Augusta Sant’Anna de Moraes:

Inácio Soares de Bulhões Jardim [...] foi casado com sua 
prima Eliza Maria Rodrigues Jardim; [...]
José Leopoldo de Bulhões Jardim [...] foi casado com sua 
sobrinha e prima Cecília Félix de Souza; 
Adelaide Emília de Bulhões Jardim casou-se com seu tio, 
irmão de seu pai, Benedito Félix de Souza;
Maria Nazareth de Bulhões Jardim, casou-se com seu primo, 
sobrinho de sua mãe, Francisco Leopoldo Rodrigues Jardim; 
(1974, p. 42-43).

Não só as disciplinas penetraram no interior do espaço privado, a fim de 

regular as relações familiares. A família, tomada como fundamento da sociedade civil, foi 

alvo de preocupação do Estado, através da adoção e colonização das práticas e discursos 

disciplinares, e também do aparato repressivo do discurso jurídico. A fim de manter a 

estabilidade conjugal, o Estado legislou sobre os direitos e deveres dos esposos através, 

principalmente, do Código Criminal  (1830) e do Código do Processo Criminal (1832). No 

Código Criminal, ficou abolido o direito de o homem assassinar sua esposa se esta 

cometesse adultério. As penas para o adultério tornaram-se iguais para ambos os cônjuges: 

Art. 250 A mulher casada, que commetter adulterio, será 
punida com a pena de prisão com trabalho por um a tres 
annos.
    A mesma pena se imporá neste caso ao adultero.
Art. 251. O homem casado, que tiver concubina, teúda, e 
manteúda, será punido com as penas do artigo precedente.182

O direito de corrigir ou injuriar as esposas insubmissas com castigos e 

agressões físicas por parte de seus maridos também foi abolido, com o art 206, que proibia 

“causar á alguem qualquer dôr physica com o unico fim de o injuriar”183, sob a pena de 

dois meses a dois anos de prisão, além de multa correspondente à dois terços do tempo se, 

                                                          
182Código Criminal de 1830, Rio de Janeiro, Typographia Nacional, 1831.

183Ibidem.
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para esse fim, o agressor utilizasse instrumento aviltante ou fizesse a ofensa em público. 

Contudo, se as ofensas fossem realizadas no interior do seu lar, deveria-se proceder ao auto

de corpo de delito, feito por um perito médico em presença de alguma autoridade policial, 

pois o Código do Processo Criminal proibia, no primeiro parágrafo do artigo 75, as queixas 

e denúncias  “do pae contra o filho; do marido contra a mulher, ou vice-versa; do irmão 

contra o irmão” (grifo nosso).184

A existência de leis que pudessem garantir a estabilidade conjugal não 

eliminaria a possibilidade dos conflitos domésticos. Os conflitos familiares envolveriam os 

conflitos dos indivíduos entre si, dos interesses individuais em confronto com as 

expectativas dos papéis sociais e sexuais que se impõem a estes indivíduos. Para esses 

indivíduos, as sanções punitivas previam a repressão de sua conduta, considerada ofensiva 

à ordem estabelecida. Assim, na Cidade de Goiás, a polícia agia na repressão aos casais 

cujas brigas incomodavam os vizinhos, ou punham em risco a integridade física e moral 

dos cônjuges. Em muitos casos, os maridos espancavam suas mulheres. Quando a agressão 

ocorria em praça pública, as autoridades policiais efetuavam a prisão correcional do 

agressor e obrigava-o a assinar termo de bem viver. Mas se a agressão ocorria dentro do 

lar, a pessoa agredida,  em geral a esposa, dava queixa de seu marido ao delegado ou ao 

juiz de paz e submetia-se ao auto de corpo de delito, mas quase sempre retirava a queixa. 

As brigas entre marido e mulher, de acordo com os registros policiais do Arquivo Histórico 

Estadual, envolviam as pessoas das camadas populares. Um exemplo desses casos, 

ocorrido em 1870, não envolveu espacamento entre os envolvidos. Trata-se da história 

pitoresca de Umbelina Malheiros que foi maltrada e abandonada por seu marido, o 

carapina Manuel do Nascimento. Tendo o marido  mudado-se para a casa de Generosa de 

Souza e Oliveira, levando uma galinha pertencente a sua esposa, ela, sentindo-se ultrajada 

e a pretexto de procurar sua galinha, foi ter à casa dos adúlteros, sendo recebida com 

palavras injuriosas pela amante, na presença de seu marido. Dando a esposa queixa à 

polícia, o subdelegado chamou as partes envolvidas e impôs a mudança de conduta aos 

amantes. Ao marido ameaçou recrutá-lo ao exército e à amante puní-la com as penas que a 

lei impunha aos que perturbavam a paz da família. Após fazê-los prometerem emendar-se, 

                                                          
184Código do Processo Criminal de Primeira Instância de 1832 In Collecção das Leis do Imperio do Brazil de 1832, Rio 

de Janeiro, Typographia Nacional, 1874. 
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o subdelegado recomendou ao inspetor do respectivo quarteirão observar se os culpados 

cumpriam o prometido185.

Nas brigas entre casais da elite, encontramos apenas um caso ocorrido em 

1884, envolvendo o comerciante Pedro Viggiano “Italiano”, sua mulher e seu filho. Pedro 

Viggiano era um importante comerciante de tecidos, ferragens, molhados e bilhares que 

sempre saía em viagem para a Corte, na volta dessas viagens, embriagava-se e acusava sua 

esposa de adultério, lançando injúrias sobre ela e deixando-a passar fome. Numa dessas 

brigas, a intercessão de seu filho pela sua mãe, levou-o a expulsar o filho de casa, que 

encontrou asilo na casa de um de seus vizinhos, que passou a ter a inimizade do 

comercinate. No inquérito policial, as testemunhas afirmaram ser o comerciante dado à 

embriaguez e a bebida e inocentaram a sua esposa das acusações que lhe foram imputadas 

pelo esposo. Diante dos testemunhos dos vizinhos, o comerciante foi obrigado a assinar 

termo de bem viver. 186

A apologia à temperança da pastoral cristã impunha o domínio de si contra 

as tentações da carne que, conforme vimos anteriormente, era determinado mais pela 

ansiedade da salvação e da confissão da verdade, do que pelo desejo de elaborar uma arte 

da exitência. Frente a esse ideal ascético, muitos discursos formaram-se em favor dos 

prazeres, no desregramento dos sentidos. No século XIX,  inicialmente sob o Romantismo, 

muitas obras literárias elogiaram a vida boêmia, os prazeres da bebida, o sexo voltado para 

os prazeres e não para a procriação. Na França, durante o período do Realismo e do 

Simbolismo, surgiram as obras de Guy Maupassant, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud e 

Paul Verlaine187, entre outros, desafiando a moral cristã e burguesa, louvando a intoxicação 

do corpo, o sexo com as meretrizes. No Brasil, destacam-se principalmente Álvares de 

Azevedo e Fagundes Varela,188 cujas obras embora sejam incluídas no movimento 

romântico, também tratam do mesmo assunto. Nos jornais da Cidade de Goiás, ao lado dos 

                                                          
185AHEG, Caixa 196 - Documentos Avulsos - Polícia - 1870.

186AHEG, Caixa 334 - Documentos Avulsos - Polícia - 1884.

187Cf. Charles Baudelaire, As Flores do Mal, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1985; Arthur Rimbaud, Uma Estadia no 
Inferno, 2ª ed, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1983;  Paul Verlaine, Para ser caluniado, 2ªed, São Paulo, 
Brasiliense, 1985, Guy de Maupassant, Bola de Sebo e outros contos, Rio de Janeiro, Globo, 1987.

188Cf. Álvares de Azevedo, Uma Noite na Taverna, Rio de Janeiro, Ediouro, s/d e Fagundes Varela, Cantos e Fantasias, 
Rio de Janeiro, Ediouro, s/d.
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folhetins, das quadrinhas e dos sonetos açucarados, encontravam-se, vez por outra, alguns 

poemas que exaltavam os desregramentos da conduta e dos sentidos:

            O Peccado

Elle é antigo, tragico e venal,
Amando a carne, o crime e os assassinos
E como a folha acerba d’um punhal,
-É quem golpeia os seios femininos.

É complicado, mystico, mortal
Em sombrios escrupulos divinos:
E quem faz estorcer os braços finos,
E escorrer a lagrima final.

No entanto, grato e funebre peccado!
Attrahente, gostoso e desejado,
Negro nome do vicio e perdição.

A egreja vê em tudo as tuas chagas
E ha muito tempo já que o mundo esmaga
E se embriaga o sangue da paixão!

                      Gomes Leal189

  

Os discursos e práticas normativas justapondo-se, influenciando-se uns aos 

outros e entrando em conflito entre si, objetivam erigir uma ordem unívoca,  centralizadora 

e anônima que determinaria o que é normal e desejável na convivência social. Os 

comportamentos que não se enquadravam nos padrões disciplinares vigentes são 

desqualificados como “desordem”, agentes do caos que desestabilizam a sociedade. Não se 

trata de desordens, mas sim da pluralidade da existência social, consubstansiada na 

existência de outras ordens, outros saberes, que são demarcados, reprimidos, mas não 

totalmente eliminados.  As transgressões à normalização constituem as relações de força e 

poder que levam a uma reordenação constante do corpo social. Desse modo, a acomodação 

bem como  a recusa, a denúncia e o protesto provocam este contínuo reordenamento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

                                                                                                                                                                               
189Correio Official, nº 27 de 09/04/1881.
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Durante o período colonial brasileiro, os comportamentos divergentes dos 

padrões morais da Igreja e dos interesses da Coroa eram duramente reprimidos. A 

repressão religiosa e jurídico-política era, no entanto, descontínua e não garantia a adesão 

dos fiéis e dos súditos. Além disso, os interesses entre a Coroa e Igreja, nem sempre 

harmonizavam-se entre si e, quase sempre, entravam em choque com os interesses das 

famílias e potentados locais. As cidades tornaram-se o local privilegiado da contestação do 

poder real, sobretudo no século XVIII. A fim de conter o caos urbano, a Coroa utilizou os 

tradicionais mecanismos de repressão: as ordenações do reino, as devassas, as visitações, 

os enforcamentos, exílios, açoitamentos etc., sem, contudo, alterar a feição do espaço 

urbano e conseguir a adesão completa das Câmaras Municipais, ocupadas pelos 

representantes das famílias da elite colonial.

Após a Independência, em 1822, o nascente Estado brasileiro, a fim de 

conseguir manter a unidade territorial da nação e adesão e a sujeição dos potentados locais, 

procurou retirar a autonomia das Câmaras Municipais, dos juízes de paz, adotando medidas 

centralizadoras que poriam fim às lutas entre as facções locais e destas com o poder 
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central. Todavia, essas medidas eram de natureza jurídica e, por isso, baseavam-se também 

na repressão, quase sempre violenta, às resistências. A sujeição das famílias de elite e das 

demais camadas sociais, só poderia acontecer se o Estado passasse a ser visto como um 

aliado e não como um inimigo. Para responder a essa urgência política, o Estado  utilizou-

se dos dispositivos normativos (as práticas discursivas e não-discursivas) que, embora 

também prescrevessem a repressão, visavam prioritariamente produzir novas formas de 

comportamento, de sujeição, mediante a promessa de ganhos e recompensas aos que a elas 

se submetessem. Assim, sob o impulso da idéia de civilização dos costumes e de 

modernização, as autoridades brasileiras intencionaram estabelecer um reordenamento 

físico do espaço urbano, a normatização das relações familiares, a disciplinarização do 

tempo do trabalho e do lazer.

Contudo, a colonização dos discursos e práticas normativas pelo Estado para 

solucionar urgências políticas não se realizava de forma harmônica, uma vez que esses 

discursos e práticas tinham sua genealogia fora do aparelho estatal, mas através dos saberes 

disponíveis. Assim, por exemplo, o discurso médico convergia e divergia dos interesses do 

Estado, bem como o discurso moralizante da Igreja possuía as mesmas relações com o 

saber médico e o discurso jurídico.

Deste modo, os projetos de normatização dos espaços públicos e privados 

das cidades não se concretizaram por completo, em virtude das divergências no seio da 

própria elite dominante, entre os discursos da medicina, da Igreja, da Lei, da literatura etc., 

e, principalmente devido as resistências dos demais grupos e segmentos sociais aos quais 

se pretendia atingir. O projeto normativo de forjar um trabalhador “dócil” , disciplinado e 

devotado ao trabalho agrícola, à medida que o trabalho escravo diminuía, não se 

concretizou, uma vez que, no final do Império, ainda abundavam as queixas contra os 

vadios que se recusavam ao trabalho disciplinado. Contra esses recalcitrantes foram 

adotadas estratégias de repressão e exclusão dos centros urbanos.

Na Cidade de Goiás, durante o século XIX, as tentativas de normatização do 

trabalho, do lazer, das relações familiares, seguiram o mesmo padrão das tentativas 

realizadas em outras regiões do país, apresentando, porém, algumas especificidades. Em 

primeiro lugar, as dificuldades de inserção do saber médico nos espaços públicos e 

privados, eram causadas não só pelo choque entre este discurso e o discurso jurídico, 
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religioso, e pela resistência das famílias e dos indivíduos à  medicalização. Essas 

dificuldades residiam nas condições sócio-econômicas da Província como um todo. A 

economia agrária da Província, tornava quase inexpressiva a população urbana, uma vez 

que a maioria da população residia na zona rural. Além disso, localizada no interior do 

país, a província ressentia-se do isolamento, causado pela  má condição das estradas que  a 

ligavams às regiões hegemônicas. O reduzidíssimo número de médicos dificultava a 

difusão do discurso da medicina. O saber médico aparecia diluído nas galhofas dos artigos 

de variedade dos jornais vilaboenses ou submetido ao discurso jurídico das autoridades 

administrativas. À semelhança de outras regiões periféricas, a figura do médico de família 

apresentou-se bastante inexpressiva, em virtude do número reduzido de médicos. Muitos 

dos filhos das famílias dos bem-nascidos que saíam da província para tornarem-se 

bacharéis, não retornavam pois, transformavam-se em empregados públicos que eram 

transferidos para outras províncias. A falta de médicos, dificultava a higienização do 

espaço urbano, o atendimento aos doentes, etc. O atendimento aos pobres se fazia através 

de uma medicina assistencialista promovida pelo Hospital de Caridade São Pedro de 

Alcântara, o único da província durante todo o período imperial. Aliás, devemos ressaltar 

que os pobres não eram tratados no interior do hospital, o tratamento era realizado em suas 

casas, mediante o fornecimento de remédios fornecidos pela botica do hospital.

As autoridades administrativas goianas percebiam que o progresso e a 

normatização almejados só poderiam ser melhor efetivados, se os recursos governamentais 

fossem investidos na educação. Nas escolas de primeiras letras ensinava-se, por exemplo, 

noções de higiene, filosofia moral, economia doméstica para as meninas, etc., 

conhecimentos que facilitariam a sujeição dos indivíduos. Mas a matrícula e a frequência 

às escolas, apesar de sua obrigatoriedade, estavam cincunscritas aos filhos da elite. A 

maioria da população, além de pobre, estava situada na zona rural e não via a necessidade 

da educação formal. Por outro lado,  se a educação facilitaria a difusão dos dispositivos 

normativos, o analfabetismo facilitaria o domínio político da elite sobre as outras camadas 

sociais. Apesar da governamentalização do Estado ter como alvo a população em geral, 

procurando estabelecer as regularidades de suas variáveis, como a morbidade, a natalidade, 

etc.,  a fim de obter uma produção maior de riquezas, as elites que ocupavam o aparelho do 

Estado tinham de escolher entre utilizar a educação como um  dispositivo normativo 

estendido a todo o corpo social, ou utilizar outras estratégias de dominação, mantendo os 
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outros segumentos sociais no analfabetismo. A dominação pessoal e o mandonismo 

político, facilitados pelo analfabetismo,  demonstram qual a opção foi escolhida pela 

camada dominante.       

A disciplinarização moral dos indivíduos na Cidade de Goiás, sobretudo 

com relação às suas práticas sexuais, efetuava-se através da família cristã, conjugabilidade 

nuclear, misoginia, machismo, casamento indissolúvel, condenação das sexualidades 

periféricas ou doentias. Esses foram os valores fundamentais pelos quais a Igreja lutava 

desde a Contra-Reforma e que se tornariam os valores do Estado. Mas a sua combinação e 

articulação com as outras práticas discursivas, ao longo do século XIX, modificariam a sua 

linguagem, embora os seus objetivos gerais continuariam idênticos àqueles propostos pelo 

concílio tridentino. Nesse aspecto a moralidade imposta, tendo tornado-se dominante, 

também não obteve um sucesso completo, haja vista, as queixas nos jornais contra os 

comportamentos que não se enquadravam nesse padrão moral. Esses comportamentos 

constituíam elementos de uma outra ordem que não era a mesma ordem dominante. O 

embate entre a ordem e as (des)ordens levariam ao reordenamento da sociedade, ao 

questionamento da “ordem natural” das coisas. 
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