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_____________________________A BAGAGEM DOS VIAJANTES 

 

 

Para compreender Goiás e sua história, seja no passado ou atualmente, 

torna-se indispensável recorrer aos primeiros viajantes que aqui estiveram. 

Cada um, à sua maneira, lançou um olhar sobre a paisagem, sobre os modos e 

sobre as gentes que aqui habitavam. 

 Neste artigo, procuraremos ‘’esquadrinhar’’ o olhar lançado por 

esses viajantes, perseguindo seus comentários, as descrições de qualquer 

natureza, mais especificamente as que se referem às mulheres que 

encontraram pelos caminhos, povoados e fazendas.  

Cabe aqui, definir o que são viajantes, pois por aqui passaram 

homens e mulheres com todos os tipos de atividades e objetivos. Vieram, 

passaram e chegaram a viver por breves períodos os missionários, os militares, 

os estrangeiros e os brasileiros. Poderiam todos ser considerados viajantes? 

 Para Houaiss, (2005) viajante é aquele que viaja e, por isso, tornou-

se um profissional. Neste sentido, os homens do século XIX, herdeiros do 

Iluminismo, se colocam em movimento. Sendo assim, era preciso ver para 

conceber o mundo, era necessário se deslocar. 

Os viajantes que percorreram Goiás no século XIX estavam 

descobrindo um outro mundo até então desconhecido do olhar europeu. Havia 

uma grande incógnita por parte dos europeus do que realmente havia e ocorria 

nas colônias portuguesas. Esse desconhecimento devia-se principalmente aos 

entraves colocados pela Coroa Portuguesa para que os pesquisadores não 
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ligados a Portugal tivessem acesso aos seus territórios.1 Esta situação só 

começa a se alterar a partir de 1808 com a transferência da Família Real para 

o Brasil, que de imediato promove a abertura dos portos às nações amigas de 

Portugal2.  Com esse decreto assinado por D. João VI, o Brasil pôde tornar-se 

o destino de vários pesquisadores, cientistas, exploradores, enfim, viajantes 

com os mais variados interesses e destinos.  

Esses, então, não são considerados viajantes que querem conquistar 

territórios e povos, mas sim, que procuram conhecer cada detalhe das terras 

por onde andam, cada particularidade dos rios, montanhas, fauna, flora e 

minerais. A ciência será a grande responsável por eles, ao mesmo tempo em 

que os relatos produzidos por estes viajantes se unem à descrição científica e 

aventura – o que se tornaria crônica. 

Os relatos de viagens que temos sobre o Brasil no século XIX são 

resultados de uma nova concepção de ciência  gestada durante o século XVIII, 

o Século das Luzes, que lançou as bases para a ciência que se tornava cada 

vez mais laica.  

A observação e exploração sistemática da natureza, a forma de 

realizar a pesquisa e organizar os dados coletados foi proposta ainda no XVIII, 

por Lineu (1707-1778), conhecido como sistema de Lineu – um método que 

passou a ser gradativamente usado pela maioria dos pesquisadores viajantes. 

Mesmo com todas as mudanças propiciadas pelo Iluminismo, a maioria das 

viagens realizadas e os seus relatos, vão se deter no espantoso, no curioso, 

naquilo que pode ser útil, explorável. 

                                                 
 
1 A intenção da Coroa portuguesa era controlar todas as informações sobre suas colônias. 
Lorelai Cury lembra que: Durante boa parte do período colonial, as viagens para conhecimento 
da natureza brasileira foram realizadas por pessoas com pouca ou nenhuma especialização 
propriamente científica. Militares, funcionários metropolitanos e eclesiásticos em missão 
coletavam informações, que muitas vezes permaneceram manuscritas e não chegaram até 
nós. A relativa escassez de relatos de viajantes sobre a América portuguesa se explica 
igualmente pelo zelo de Portugal em tentar conservar sua colônia longe da cobiça das 
potências rivais. Nada que pudesse conter informações úteis sobre o Brasil podia ser 
publicado. Por exemplo, a obra Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, do 
jesuíta João Antonio Andreoni (Antonil), publicada em 1711, foi recolhida e queimada no 
mesmo ano, pois as autoridades temiam que as informações do livro servissem às nações 
estrangeiras. (Disponível em: http://catalogos.bn.br/redememoria/viacientifica. >. acessado 
16/04/2008. 09:11.)  
 
2 Primeira Carta Régia promulgada por D. João, príncipe regente de Portugal, em 28 de janeiro 
de 1808, em Salvador, quatro dias após sua chegada ao Brasil.  
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 A ciência, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, 

se nutrirá das novas concepções de mundo e de suas novas representações, 

marcadas por inúmeras descobertas. Desde então, crê-se que tudo no mundo 

era passível de mensuração, ordenamento, classificação. Olhar, ver, descobrir 

um mundo já descoberto, porém novo, pouco visitado, na medida em que não 

havia sido investigado pelos novos parâmetros científicos, gerava a vontade 

pelo conhecimento e pelo ordenamento, pela apropriação do espaço e da 

natureza e de tudo que ela possui. Surgem, então, as coleções de plantas, de 

minerais, entomológicas ou paleontológicas.  

Lorelai Kury, (2008) afirma haver dois grandes eixos temáticos que 

guiavam a maioria dos viajantes; 

 

As pesquisas dos naturalistas-viajantes seguiram dois grandes eixos 
temáticos e interpretativos: a descrição pormenorizada de 
espécimens e fenômenos particulares e a visão de conjunto das 
populações e da natureza. Por um lado, os estudos dos viajantes-
naturalistas buscavam dar um tipo de tratamento aos espécimens 
que coletavam e observavam que tinha por base o desvendamento 
de suas partes componentes, a fim de inseri-los em uma ordem 
universal. Um viajante que chegasse em um lugar que nunca tinha 
visto antes deveria ser capaz de reconhecer os seres ali existentes, 
por meio de comparações morfológicas com as espécies que já lhe 
eram familiares. Com relação às plantas, por exemplo, os livros 
científicos de viagem contêm descrições pormenorizadas de todas os 
detalhes de cada vegetal, operação necessária para a classificação 
da espécie em um gênero, que por sua vez se inscreveria em uma 
família, e assim por diante. Por outro lado, as observações dos 
viajantes-naturalistas buscavam compreender o conjunto dos seres e 
fenômenos observados, realizando um tipo de conhecimento que 
está na origem dos saberes ecológicos atuais. Na época, a interação 
dos animais e plantas com o ambiente chamava-se de “economia da 
natureza. (KURY, Lorelai. Viagens científicas. Disponível em:< 
http://catalogos.bn.br/redememoria/viacientífica.html.> 
acessado 16/04/2008. 0911.)  

 

Movidos seja pela descrição pormenorizada de espécimens e 

fenômenos particulares, ou visão de conjunto das populações e da natureza, 

alguns nomes surgem quase que naturalmente, entre vários que se  dirigiram 

para o Brasil no século XIX: Karl Frederic Martius, Carl Philipp von Martius 

(1817-1820),  Augustin François de Saint- Hilaire (1816-1822), Georg Heinrich 

von Langsdorff, Alfred Wallace, Maximilian Alexander Philip de Wied-Neuwied 
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(1815-1817), Burchel (1825-1830), Castelnau (1843-1847), Gardener (1836-

1841), Johann Emanuel Pohl (1817-1821), e tantos  outros.  

Aqui nos interessa os que percorreram a província de Goiás e, dentre 

eles, os que se dedicaram a relatar mais do que a paisagem, se detendo nos 

hábitos e aspectos do cotidiano da população. Nesse sentido, Sait-Hilaire, 

Johann Emanuel Pohl e os bávaros Johann  Batist von Spix  e Karl Friedrich 

Von Martius, são de grande importância para compreender a província de 

Goiás nas primeiras décadas dos século XIX.  

É necessário ressaltar que qualquer um desses viajantes - 

independente dos motivos da viagem ou mesmo dos Institutos de pesquisa que 

as financiavam3 - vão ao longo de suas narrativas fazendo considerações e 

observações, carregadas de juízo de valor, com um olhar a partir de uma outra 

realidade, européia, eqüidistante deste mundo que se descortinava à sua 

frente. 

 Dos que viajaram pela província de Goiás, todos tinham formação 

superior, vinham de uma Europa transformada pela Revolução Industrial, 

urbanizada, ansiosa por conhecer o que ainda restava a se conhecer do Novo 

Mundo.  

Independente disto, a riqueza de detalhes nas observações sobre a 

natureza, a população, seu cotidiano, suas festas religiosas, a descrição da 

imagem do espaço urbano, é de inestimável contribuição à história do Brasil e 

em especial à de Goiás, são páginas preciosas de uma história que nos diz 

respeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Burchell, Saint-Hilaire, Pohl, Gardner, viagens individuais, já  Catelnau, Spix e Martius faziam 
parte de comissão científica. 
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_________________________________________O OLHAR DO VIAJANTE 

 

 

 

eriam os viajantes do século XIX uma percepção diferente quanto 

ao que encontrariam nos sertões do Brasil? Sendo homens da 

Ciência, vinham com um olhar diferente daqueles que primeiro 

chegaram ao Brasil para viver no novo Continente? 

 Após semanas no mar, a visão da paisagem do “Novo Mundo”, 

deslumbrante, cheia de vida, cores e sons, levava os viajantes às fantasias e 

aos delírios. Uma natureza que encanta e atrai pelo excesso, pela abundância, 

mas causa medo, aterroriza pelo que representa de desconhecido, de 

selvagem, pelo clima tropical, pela suposta crença na ausência de leis e 

normas morais.  

Del Priore (2000) afirma que, para a maior parte dos viajantes dos 

primeiros séculos das grandes navegações, a terra era a mesma de um lado e 

de outro do mundo, portanto o Novo Mundo físico não passava de um 

prolongamento do Antigo, acabariam por encontrar aqui as mesmas pedras, 

árvores, climas e plantas. Pelas próprias palavras da autora: 

 

Os primeiros ‘’descobridores’’, quer se tratasse dos 
portugueses na África ou nas Índias, dos espanhóis, franceses 
ou italianos na América, todos obedeciam a uma tendência 
natural do espírito humano, que consiste em trazer o 
desconhecido para o conhecido. Diante do novo, ele tende a 

T 
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pegar-se aos raros elementos que lhe permitem evocar 
realidades familiares. Faz-se referência ao que se conhece 
pessoalmente ou indiretamente, pelos textos de outrem. Assim, 
as realidades raramente são descritas por si mesmas, mas em 
termos de semelhanças ou diferenças, quer dizer, comparação. 
(DEL PRIORE, 2000, p.79) 

 
 

Inicialmente, a ocupação e colonização do Brasil será quase que 

exclusivamente no litoral, depois os primeiros colonos iniciam uma jornada para 

o sul, em busca de índios. Eles se voltam para as missões4 jesuíticas, 

estabelecidas desde as últimas décadas do século XVI, mais densas de 

população indígena, ao mesmo tempo em que percorriam o norte e o leste em 

suas expedições para a escravização indígena; além de índios, retornam 

muitas vezes com pequenas quantidades de ouro das lavras de veio de rio, 

(ouro de aluvião), o que acabará formando as lendas sobre grandes minas de 

ouro. (PALACIN, 1979, p.17). 

 As principais bandeiras saem de São Paulo carregadas de sonhos e 

ambição (PALACIN, 1979). Os paulistas, no trajeto para oeste, primeiramente 

vão buscar estabelecer caminhos para/no sertão, seja em busca de índios ou 

ouro, primeiro na região de Minas e Mato-Grosso.  A chegada a Goiás será no 

início do século XVIII em busca dos mesmos tesouros: índios, ouro e 

diamantes, sendo o território incorporado à história definitivamente pelo signo 

do ouro (Idem: 1979 p.21). 

A exploração sistemática das minas tem início a partir de 1726, levando 

um grande número de mineiros5 , escravos e aventureiros a Goiás. Arraiais iam 

surgindo e desaparecendo conforme a descoberta de minas, a expectativa de 

enriquecimento rápido. A descoberta de um bom veio de ouro fazia com que 

milhares de pessoas se dirigissem para a região das minas, vindos de todas as 

partes da Colônia e da própria metrópole.  

Mas foi efêmero o ouro das minas goianas: por mais que se dedicassem 

todos os anos, no período da estação seca na busca de “descobertos”, já na 

                                                 
4 ‘’ O termo missão é usado pelos jesuítas da época em três sentidos diferentes:1)Expedições 
ao sertão para buscar índios e alimentar com eles as aldeias em decadência...2) Missões nos 
engenhos e fazendas entre índios e negros escravos...3)Missões, por último, no sentido de 
penetração em novas tribos, em terreno completamente virgem...’’(Palacin, 1981,p. 117 ) 
5 Segundo CHAUL (2002), os mineiros representavam a parcela socialmente mais considerada 
da população, era um alto título de honra, orgulho daqueles que o detinham. 
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segunda metade do século XVIII eles vão escasseando, levando a uma rápida 

perda de arrecadação: 

 

O declínio da mineração pode ser observado por meio da 
arrecadação do quinto ou ouro, que passa de 40 arrobas em 1753 
para 22 arrobas em 1768 e desaba para 8 arrobas em 1788, para 4 
arrobas em 1808 e chega à mísera 0,5 arroba em 1823.(CHAUL 
2002, p. 34). 

 
 

  
Tida como parte da Capitania de São Paulo, Goiás vai ter em Bartolomeu 

Bueno o primeiro superintendente das Minas. Suas obrigações, conforme 

afirma Palacin, eram elementares podendo ser resumidas em duas principais: 

representar e manter um mínimo de ordem legal e instaurar a legislação 

tributária.  

 Em 1744, foi criada a Capitania de Goiás, seu primeiro Governador será 

Dom Marcos de Noronha, posteriormente, Conde dos Arcos, que chegará à 

Capitania somente cinco anos depois de nomeado. 

Será no período de decadência da Capitania de Goiás que o olhar 

viajante, sem ligações com a administração colonial ou eclesiástica – portanto, 

sem preocupações políticas ou administrativas – lançará seus olhares 

perscrutadores, na tentativa de compreender este mundo até então guardado 

do olhar da maioria dos europeus. 

 Para Cardoso (1988), a nossa certeza mais primitiva é mesmo a de ver o 

mundo que está fora de nós. Neste caso, fechado em si mesmo e, por ser 

desconhecido, chama atenção e convida a um desvelamento, a apreensão 

pelos nossos sentidos. O mesmo autor afirma ainda que há uma diferença 

entre os verbos “ver” e “olhar”, chegando a existir uma gradação entre eles, 

uma escala, que de um para o outro há uma evolução: 

 

O ver, em geral, conota no vidente uma certa discrição e passividade 
ou, ao menos, alguma reserva. Nele um olhar dócil, quase desatento, 
parece deslizar sobre as coisas; e as espelha e registra, reflete e 
grava...Com o olhar é diferente. Ele remete, de imediato, à atividade 
e às virtudes do sujeito, e atesta a cada passo nesta ação a 
espessura da sua interioridade. Ele perscruta e investiga, indaga a 
partir e para além do visto, e parece originar-se sempre da 
necessidade de ‘’ver de novo” (ou ver o novo), como intento de “olhar 
bem”. Por isso é sempre direcionado e atento, tenso e alerta no seu 
impulso inquiridor... (CARDOSO, 1988, p. 348). 
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 Os viajantes registraram o que viram e/ou olharam pelo sertão e deixaram 

em seus relatos que suas ações graduam realmente entre o ver e o olhar. 

Afinal, eles vêm de um mundo cheio de avanços tecnológicos (o século XIX), 

de progressos que se impunham sem volta e faziam com que fossem homens 

que acreditavam no domínio da natureza. Com os passar dos anos, 

principalmente nas últimas décadas do século, não terão mais dúvidas sobre 

os poderes transformadores da ciência e sua capacidade de controlar a 

natureza e sua força. Vêm de encontro a um mundo “Novo”, mas que não 

queria dizer nada mais do isto, novo para o olhar científico destes viajantes 

que, diferente dos que primeiro chegaram, negam qualquer possibilidade de 

semelhanças, principalmente no que se refere às paisagens construídas pelos 

homens e seus hábitos cotidianos. Quando encontram alguma identificação, 

sempre a citam como um arremedo do há na Europa, o que revelam é um 

mundo possuidor de uma inferioridade latente.  

Surge sempre um desconcertante estranhamento nos relatos, que leva a 

uma configuração deste mundo, uma busca de torná-lo legível, tanto para o 

viajante que olha, quanto para aqueles que estão na Europa e terão acesso 

aos seus relatos das viagens. Será sempre o olhar do estranhamento, que 

desconhece e que interroga.  Ao mesmo tempo, é um registro moral na 

tentativa de conceder ao mundo que descortinavam um padrão de civilidade 

presente na Europa oitocentista. A partir desta forma de olhar, esperam com 

seus conselhos e observações contribuir para que haja mudança de 

comportamento em todas as esferas da vida dos habitantes da província, 

sendo os seus conselhos um guia de civilidade. 

O que chama a atenção nos escritos dos viajantes é o abandono, o 

desalento, a ociosidade e a promiscuidade em que vivia a população local. O 

que vêem em Goiás, é muito diferente do que estava presente na Europa, que 

já estava gestando a segunda revolução industrial. Ao mesmo tempo, surgiam 

várias invenções que contribuirão para que o século XIX seja tido como o 

século da ciência. Era desse mundo em profunda transformação que os olhos e 

a imaginação dos viajantes estavam carregados. O que viram aqui era, para 

eles, o oposto, um mundo em estagnação, paralisado pela ausência, ausência 
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de quase tudo: de boas estradas, boas casas, escolas, métodos adequados de 

agricultura e principalmente civilização. 

Saint-Hilaire (1975), com certeza foi um dos viajantes mais ácidos, mas 

também um dos mais perspicazes e nem um pouco condescendente com 

relação às observações quanto ao modo de vida das populações locais e de 

suas cidades. Ao descrevê-las, comenta desde as disposições das ruas, dos 

edifícios públicos, o tipo das casas, a limpeza delas, nada lhe escapa. 

 Em sua descrição de sua estada em Santa Luzia adverte: 

 

Não devemos julgar os povoados do Brasil pelos nossos, pois em 
geral não passam de um amontoado de casebres miseráveis e de 
ruas lamacentas. A maioria dos arraiais de Minas e Goiás, cuja 
origem se deve às minas de ouro, hão de ter tido o seu encanto em 
seus tempos de esplendor, e é evidente que Santa Luzia foi um dos 
mais aprazíveis. (Op. Cit., p.25) 
 

O autor deixa claro que sua permanência mais prolongada em Santa 

Luzia se deve unicamente à presença do vigário João Teixeira Alvarez, tido por 

ele como um homem culto, que falava latim, francês, italiano e espanhol, uma 

notável exceção no clero brasileiro. Além de ser um grande leitor e possuir uma 

boa biblioteca, procurava influenciar os seus paroquianos a abandonar seus 

hábitos e métodos errôneos de agricultura. Referindo-se ao comércio da 

mesma cidade, diz constituir-se de poucas e mal providas lojas, e a terra é que 

fornece o que é necessário para a alimentação frugal.  No mais, diz que a 

população local desconhece as comodidades da vida, que para ‘’nós’’, 

tornaram-se uma necessidade. O “nós” ao qual se refere com certeza é o 

europeu que vive em uma Europa que se transforma rapidamente permitindo 

que muitos tenham acesso a bens de consumo em maior quantidade (Saint-

Hilaire, 1975, p.25-27). 

Enquanto em Goiás, apesar da grande quantidade de terras disponíveis, 

a população era pobre, sem acesso a artigos básicos de vestuário. Quando o 

tem, o preço é exorbitante, conforme afirma: 

 

Não há nenhum homem que não deseje ter um traje apropriado para 
os dias de festas, nenhuma mulher que não queira ter um vestido de 
boa qualidade, um colar, um par de brincos, um lenço de musselina, 
uma capa de lã, um chapéu de feltro. E a compra desses artigos, cujo 
preço ali é exorbitante, basta pra carrear para fora da região o pouco 
de ouro e de dinheiro que ainda circulam nela. (Idem: p. 27) 
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Tamanha carência era atribuída pelos viajantes, sem exceção, à 

indolência, à preguiça da população que, para Johann Emanuel Pohl (1976, 

p.148), não parecia ser uma característica dos goianos, mas de todos os 

brasileiros. Quando de sua visita a Anicuns, faz referência à exploração de uma 

mina de ouro e a forma como  era dirigida a exploração: 

 

Dirigem a obra um feitor e vários inspetores, nenhum dos quais tem o 
menor conhecimento de mineração regular. Os últimos usam um 
bastão de cerca de dois metros de comprimento, que tem na ponta 
uma longa correia de cinco centímetros de largura. Com esse 
instrumento castigam os trabalhadores preguiçosos ou os que 
praticam desonestidades. Apesar desses meios punitivos, o trabalho 
é feito com a tradicional preguiça brasileira.  (Pohl, 1976, p. 148). 
 

          Tratando de Vila Boa, Pohl descreve a forma da composição da 

população do lugar e da preguiça: 

 

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 intoleravelmente 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... Com essa 
inatividade e preguiça, os brancos decaíram tanto que à maioria 
deles falta até o necessário para comparecerem decentemente à 
igreja aos domingos. (Idem, p. 141). 

 

Saint-Hilaire também acredita haver uma “indisposição para o trabalho”, e 

ao visitar a Meia-Ponte, afirma que há mais terras do que seria possível cultivar 

e inumeráveis córregos auríferos dos quais era fácil recolher um pouco de 

ouro, onde era  possível qualquer homem válido encontrar trabalho, ao menos 

para prover seu sustento (Saint-Hilaire,1975 p.38). Continuando,  ele diz que 

era impossível dar um passo no arraial sem esbarrar em mendigos, cuja 

maioria conseguiria ganhar a vida fazendo um trabalho útil. 
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______________________________O OLHAR SOBRE AS MULHERES 

 

 

 

 Princípio, mapear a descrição feita pelos viajantes sobre as 

mulheres goianas parece ser uma tarefa fácil, por se imaginar a 

mulher brasileira desde o período colonial até o início do século 

XX vivendo em uma sociedade patriarcal, subordinada a uma autoridade 

masculina – pai ou marido – e aos princípios estabelecidos pela Igreja Católica.  

O marido, autoritário, com muitas concubinas, dominava a família, 

sempre com muitos filhos e uma mulher, submissa.  Este é um estereótipo 

comum, do qual os viajantes não fugiram.  

Se esses viajantes se deslumbraram com a natureza à sua volta, suas 

potencialidades, e a descreveram com surpresa e deslumbramento, o mesmo 

não se deu com a observação e descrição que fizeram da organização social 

que aqui encontraram em que a maioria da população vivia na mais absoluta 

ignorância, vitimada pela violência dessa estrutura política e sociedade 

patriarcal escravista.  

 A inexistência de atitudes das autoridades de dotar as vilas e cidades de 

um sistema educacional mínimo chamou sempre a atenção dos viajantes 

europeus. Não havia no período colonial uma educação formal, e a existente 

não era voltada para as mulheres, totalmente excluídas. Algumas poucas 

mulheres conseguiam estudar em Portugal, mas sua grande maioria, no 

A 
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período colonial, era educada em casa, sendo reduzida às prendas 

domésticas, leitura de livros de cunho moral, piedosos e rudimentos de escrita.   

Sobre a condição em que viviam as mulheres são lançados olhares 

extremamente críticos, sobre sua condição social, educação, papel na família. 

Não são muitos os comentários que tecem sobre as mulheres que viam ou 

deixavam de ver, já que constantemente é afirmada, pela maioria dos viajantes, 

a ausência da mulher brasileira nos espaços públicos. 

 Comentava-se pouco sobre as atividades, hábitos e cotidiano femininos. 

Hahner (2003) traz a narrativa de John Luccock, um negociante inglês que por 

volta de 1808 deixou o seguinte relato sobre as mulheres brasileiras: 

 

{...} Aos dezoito, uma mulher brasileira atingiu sua plena maturidade. 
Poucos anos mais tarde, ela torna-se corpulenta e mesmo pesadona: 
seus ombros se inclinam , passeia com um andar bamboleante e 
desajeitado. Começa a decair, perde o bom humor de seu 
semblante... e aos vinte e cinco, ou trinta no máximo, torna-se uma 
perfeita e enrugada velha.(Op. Cit:p. 39) 

 
 

Para Hahner, (2003) o estereótipo da mulher reclusa e guardada não 

cabia a todas as mulheres, já que o comportamento variava de acordo com as 

classes sociais às quais pertenciam. Para ela, as mulheres da elite sofriam 

restrições que mais refletiam as considerações sobre honra feminina, e que 

estavam relacionadas à honra familiar. Eram, devido a isto, confinadas ao 

espaço familiar, sendo protegidas pelos maridos de possíveis perigos de 

sedução e assédio sexual. 

 Gilberto Freire (1973) observa que eram comuns os relatos de viajantes 

que afirmavam que as mulheres no Brasil eram libertinas, sendo mais amigas 

dos estrangeiros do que os homens da terra. Sofriam ainda com a limitada 

possibilidade de escolha de parceiros para o casamento, eram casadas por 

seus pais em idade de doze ou treze anos, geralmente com homens muito 

mais velhos.  

 A autoridade masculina não se limitava à esposa e filhos, era estendida a 

todos que viviam em sua casa: escravos e criados. Era o dono da casa quem 

autorizava para que qualquer de seus criados casassem, conforme lembra 

Graham (1988, p.24 ).  
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Some-se a isto outra característica da sociedade brasileira do período, o 

fato da virtude masculina ser considerada como um atributo, um valor moral. O 

cidadão virtuoso jamais teria sido um homem casto, como lembra Algranti. 

(1993, p.111). Os conceitos de honra e moral não se aplicavam de forma 

igualitária para homens e mulheres. Aos homens era aceitável o 

relacionamento com outras mulheres que não fosse sua própria esposa. Isso 

ocorria em todas as camadas da sociedade, era tolerado até mesmo, que 

tivessem filhos fora do casamento, desde que as relações fossem mantidas de 

forma discreta, o que necessariamente não implicava em perda de prestígio na 

sociedade. Esta prática ocorrida em todo o Brasil, sempre chocou a todos os 

viajantes estrangeiros. Graham (1992, p. 25) ressalta que, independente de 

uma criada ser livre ou escrava, ela não vivia como pessoa independente, mas 

vivia como membro do lar, sujeita à autoridade do senhor e à sua proteção.  

As Ordenações Filipinas que garantiam aos homens este papel, 

determinavam ainda sobre quais eram os direitos dos cônjuges, colocavam o 

marido como o cabeça do casal, estabelecendo a comunhão universal de bens, 

quando não houvesse um acordo pré-nupcial. Assim é este o modelo que se 

esperava da família e da mulher no Brasil do século XIX. Mas a lei, como 

esperado não se impunha em todo o território, os ajustes matrimoniais foram 

muitos e caracterizaram indelevelmente o conceito de família no Brasil. 
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______________________________________O OLHAR DESATENTO 

 

 

ontudo, esse quadro de subordinação feminina não cabe a toda 

a Colônia, o município da Corte tinha, principalmente após 1808, 

características únicas, dadas pela presença da Família Real. 

Por isso, um grande afluxo de viajantes de várias nacionalidades, artistas, 

escritores, jornalistas, criação de cursos superiores surgiram no cenário 

brasileiro.  

             Esta situação não se repete em Goiás, cravado no centro do país, 

fazendo parte da Província de São Paulo até 1749 e também em outras 

províncias distantes do litoral do Brasil, devido ao isolamento vivido até meados 

do XIX. Essas províncias serão portadoras de outras vivências, outras 

experiências, decorrentes do tipo de economia desenvolvida (mineração e 

depois pecuária extensiva e agricultura).  Os modelos familiares preconizados 

pela Igreja e governo serão nestas outras localidades muito mais flexíveis. 

 Neste sentido, Fernando Novais (1997) sugere uma analise feita a partir 

de dois extremos: de um lado o Nordeste açucareiro e no outro lado, oposto, 

São Paulo, com um povoamento rarefeito. Acrescentamos Goiás, que se 

enquadra ao lado de São Paulo seja por pertencimento a esta capitania, seja 

pelas características aqui estabelecidas. Para ele: 

 

C
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O nordeste açucareiro [...]. Aqui, como vimos, o povoamento tendeu 
para a permanência, fixidez e uma certa estabilidade; e,  em 
decorrência, formas de convívio mais sedimentadas e profundas – o 
patriarcado revivido por Gilberto Freire, em Casa Grande & Senzala. 
No pólo oposto São Paulo, com um povoamento rarefeito, em 
permanente mobilidade: as ‘’bandeiras’’ já foram caracterizadas como 
uma ‘’sociedade em movimento’’, e abriram caminhos para atingir as 
fronteiras, no dizer de Sérgio Buarque de Holanda.  E note-se o 
paradoxo: a sociedade mais estável, permanente, enraizada, está 
voltada para fora - a economia açucareira organiza-se para a 
exportação; e a economia de subsistência (como a de São Paulo, ou 
a pecuária nordestina), que está voltada para dentro, dá lugar a uma 
formação social instável, móvel, sem implantação. (Op. Cit., p. 24). 
 

 

Assim, vai surgindo o que será a Província de Goiás, resultado deste 

olhar voltado para dentro. De um mundo sempre em movimento, onde as 

hierarquias se superpunham com maior flexibilidade. Aqui foram inventados 

arranjos familiares e relações interpessoais ao sabor das circunstâncias e 

contingências. (SOUZA: 1997, p.42). 

Muitos viajantes que visitaram Goiás deixam claro que vêem as variantes 

de famílias e as atitudes femininas e masculinas como simples resultado da má 

conduta e ausência de civilização. O que se verifica é que os comentários por 

eles feitos são muito mais oriundos dos seus próprios preconceitos e de suas 

impossibilidades de compreender o que se passava à sua volta. As atitudes 

observadas quanto às famílias e às uniões matrimoniais levam os viajantes a 

se escandalizarem com as variedades de formas de uniões entre os casais, 

das famílias, com o concubinato e com as atitudes femininas quanto ao seu 

papel sexual. Essas variantes eram, para eles, transgressões e descaminhos 

do povo, que vivia afastado da civilização e da boa moral cristã. 

Entretanto, os mesmos relatos que demonstram o escândalo pelos quais 

os viajantes eram tomados, são também reveladores das atitudes que nos 

levam a compreender melhor a sociedade goiana e o papel da mulher nela. E a 

leitura desses relatos proporcionou a construção de modelos explicativos tanto 

para a economia, como para os hábitos da sociedade e a imagem feminina, 

que se arraigaram.  

São reveladores do surgimento de outros modelos de relacionamentos de 

caráter privado e familiares, que diferem do patriarcal. O que observamos é 

que, durante este período, a sociedade buscou reorganizar-se e as vivências 
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femininas tinham uma série de comportamentos e exerciam atividades 

impensadas de serem realizadas por mulheres. 

 É dessa forma que os viajantes as descrevem, ora com naturalidade, ora 

com assombro diante das atitudes e papeis que assumiam na sociedade, mas, 

na maioria das vezes fazem descrições carregadas de juízos de moral. Assim 

podem-se perceber outros arranjos familiares, políticos e sociais, 

descortinando-se não só um modelo de mulher ideal, a que a sociedade queria, 

mas outros, com outro caráter, revelando vários Brasis. 

A vida cotidiana, a vida privada e pública em Goiás diferem muito das da 

Europa do século XIX,  a qual pertenciam os viajantes. Novais (1997, p.23) ao 

tratar da América portuguesa, afirma que estudar as manifestações de 

privacidade e do cotidiano significa sondar o processo mais íntimo de nossa 

emergência na história. 

Uma prática comum à maioria desses viajantes que passaram por Goiás 

é fazer uma descrição dos povoados em que passaram: davam a distância 

entre eles, apresentavam o censo dos habitantes do lugar, falavam das famílias 

ali existentes, das ruas, das quantidades de casas e de seus estados – sempre 

buscando dar um caráter científico às suas observações, citando as origens 

das informações obtidas. 

A princípio, embora seja pequena a parte dos textos dos viajantes 

dedicados à descrição das mulheres da Província de Goiás no século XIX, nos 

dizem muito sobre o comportamento e a tão observada reclusão em que viviam 

e sua quase total ausência dos espaços públicos. Eram mulheres que em nada 

se pareciam com as mulheres européias do século XIX, aqui vivendo à margem 

do que tinham os viajantes como modelo de civilização.  

A reclusão será uma das imagens fixadas mais recorrentes nos relatos. 

Com uma leitura mais atenta é possível afirmar que são extremamente 

econômicos tanto nos adjetivos, como nas tentativas de compreensão das 

mulheres que viram ou deixaram de ver pelos caminhos, povoados e vilas de 

Goiás. Quando elas surgem em seus textos, são quase uma aparição, algo não 

esperando, de tão ausentes que estão da vista de todos. 

 Pohl (1976, p 142) informa que em Vila Boa havia uma missa às cinco 

horas da manhã, rezada expressamente para os brancos, chamada de Missa 

da Madrugada, onde compareciam principalmente as mulheres brancas 
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empobrecidas, que se sentiam envergonhadas da sua pobreza, diante das 

negras que compareciam mais tarde, enfeitadas com correntes de ouro. O 

único motivo da maior presença de mulheres brancas, que Pohl apresenta, é a 

vergonha diante das negras e mulatas. Não levanta nenhuma outra 

possibilidade, além da vergonha e timidez pela sua situação, retirando delas 

até mesmo o lugar de prestígio nesta sociedade escravista que os brancos já 

possuíam naturalmente, pela cor. Mas, ao que parece, em Goiás nem isto, na 

visão do viajante, era uma garantia para as mulheres. É um olhar que vê a 

mulher, mas naquilo que não existe para elas, ou seja, constantemente lhes 

falta o convívio social, o lugar de prestígio. Mas o que realmente existia 

conforme afirma Maria Odila Dias, falando sobre os hábitos das mulheres em 

São Paulo é uma hierarquia rígida do espaço social e o não sair em público era 

uma peculiaridade da terra, não só de Goiás, como de outras Províncias. As 

mulheres passavam a vida intra muros, visitando uns aos outros, só em 

meados do século dezenove é que começam a despontar aos poucos 

costumes burgueses. (1995, p.97)  

Descrevendo o arraial de Santa Luzia e a cavalhada lá realizada, Saint-

Hilaire, nota a mesma ausência feminina e seu afastamento do convívio social 

com os homens: 

 
 

Logo chegou um grupo de senhoras, que foram levadas para a sala. 
Imediatamente os homens se retiram dali, reunindo-se na saleta de 
entrada[...] Terminada a cavalhada, todos se retiraram e as senhoras 
voltaram para suas casas. A não ser em ocasiões extraordinárias, as 
mulheres do interior do Brasil não saem provavelmente à rua senão 
para ir à igreja. Como em Minas, as senhoras do lugar caminhavam o 
mais lentamente possível, envoltas em longas capas de lã, a cabeça 
coberta com um chapéu de feltro, sempre em fila indiana, jamais aos 
pares, eretas como estacas, mal erguendo os pés do chão, sem 
olharem para lado nenhum, quando muito respondendo com um leve 
aceno de cabeça aos cumprimentos que lhes faziam.  (Saint-Hilaire, 
1975, p. 24) 
 

 

          Mesmo com os viajantes descrevendo as mulheres em espaços públicos, 

eles insistem em observar suas ausências. Pode-se inferir que a concepção de 

espaço público e privado é bem distinta entre Europa e Brasil do século XIX. 

Para PhiIippe Áriès (1991), na Europa a questão pode ser colocada da 

seguinte forma:  
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                           O ponto de partida será o final da Idade Média. Aí encontramos 
um indivíduo enquadrado em solidariedades coletivas, feudais 
e comunitárias [...] Digamos de maneira banal que há confusão 
entre privado e público, entre ‘’câmara’’ e ‘’tesouro’’. Mas o que 
isso significa? Primeiro e essencialmente, que muitos atos da 
vida cotidiana, conforme mostrou Norbert Elias, se realizam e 
ainda por muito tempo se realizarão em público. [...] O ponto de 
chegada é o século XIX. A sociedade se tornou uma vasta 
população anônima onde as pessoas já não se conhecem. O 
trabalho, o lazer e o convívio com a família são doravante 
separados em compartimentos estanques (Op. Cit: p.7) 

 
 

Assim, desta forma, ocorre uma busca pelo individualismo que o autor 

chama de individualismo de costumes, separando do coletivo. O da Idade 

Média, em seguida, a multiplicação dos grupos de convivialidade, mais restritos 

que a comunidade de existência como a das vilas ou ofício, mais amplo que a 

família, e finalizando a redução da esfera do privado à célula familiar, que se 

tornará o lugar do afeto. 

 Esses grupos se dedicam à leitura em voz alta, à conversação ou à 

correspondência. Certamente, quando os viajantes se referem à reclusão da 

mulher no Brasil ou mais especificamente em Goiás, é a estes espaços de 

convívio social, fora da casa, que se referem. Esses espaços são 

impossibilitados de existência tanto para homens quanto para mulheres, uma 

vez que são resultados de uma longa transformação social e cultural pela qual 

passou a civilização européia. Leite (1997), tratando da reclusão feminina diz: 

 

Nem a reclusão da brasileira foi tão rígida, quanto os autores deram a 
entender, nem a situação das mulheres européias, que visitaram o 
Brasil, diferia tanto quanto a literatura de viagem deixava supor. O 
que parecia aos autores a reclusão da mulher branca e abastada era 
antes uma participação social em esferas distintas da vida da 
comunidade e da família e uma engrenagem diferente entre a esfera 
doméstica e a esfera pública da população como um todo. Mas para 
as de cá e as de lá havia essa divisão rígida de esferas, refletindo a 
oposição entre a mulher de família e a mulher pública (Op. cit, p. 75). 
 

 

Em Goiás, o rompimento com a esfera privada da casa acontecia pela 

religião. Assim, a freqüência à igreja e às festas religiosas, que preenchiam a 

vida de todos, se voltava mais para a exteriorização do que a contrição e 

meditação. Para Pohl, a religião praticada consistia na forma, não na essência: 

eram mais do que simples festas religiosas, marcavam o calendário, as 
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práticas e permissões alimentares, do oferecimento de banquetes ou a prática 

do jejum, as músicas dos brancos ou dos negros, as danças, enfim definiam o 

ritmo da vida dos moradores das vilas e povoados e do seu entorno.  

Desviando suas observações para o vestuário, Saint-Hilaire (1975) faz 

referência às capas de lã e a um manto vermelho lançado sobre a sobreveste, 

quando as mulheres saiam para a rua. O uso corrente de mantilhas, à moda 

árabe ou hispânica, parece ser uma forma de andar oculta no espaço das ruas, 

dando proteção para quem sai do espaço da casa, cuidando, escondendo dos 

olhares mais curiosos os rostos e seus segredos e  é,  ao mesmo tempo,  uma 

possibilidade de ver sem se deixar ver totalmente.                                                                                                                              

Pohl (1976) ainda observa o ciúme que os homens tinham de suas mulheres, 

apesar de serem infiéis a elas. De acordo com o autor, os maridos mantêm 

suas mulheres guardadas, sendo corrente o ditado: ’’a mulher só deve ser 

levada á igreja três vezes em sua vida: para o batizado, para o casamento e 

para o enterro. ’’ (Op. Cit: p.194).  O ocultamento das esposas também se 

relaciona à própria figura do viajante, um desconhecido cujas intenções não 

eram muito claras. Os que vinham com carta de apresentação oficial ou de 

conhecidos não eram recebidos com a mesma desconfiança, conforme afirma 

Leite (1984). Isto é confirmado, pelo texto acima de Saint-Hilaire como também 

por Francis Castelnau (1949). Quando da passagem de sua expedição por 

Goiás ele faz o seguinte relato: 

 

 

Fato notável é a predominância em Goiás de mulheres sobre os 
homens. Os costumes são muito fáceis, o que explica o embaraço 
que se sente quando se entra no interior das habitações. Os 
moradores escondem instintivamente suas mulheres, as quais só 
podem ser vistas nas procissões, ou então nas igrejas em dias de 
festas, aliás não mais raro aqui do que no resto do Brasil.( Op. Cit: 
1949. p. 226) 

 
 

Saint-Hilaire ainda cita o encontro que teve na Fazenda Riacho Frio, onde 

moravam algumas moças e um homem jovem. José Mariano, seu arrieiro, 

vendeu às moças algumas bugigangas, mas conforme o costume elas não 

apareceram, o irmão serviu de intermediário, levando as mercadorias e 

informando os preços para que elas escolhessem. (1975, p.23) Ao mesmo 

tempo em que citam situações de um rígido controle sobre as mulheres diante 
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dos homens, principalmente desconhecidos e mais ainda estrangeiros, surge 

um outro olhar sobre as mulheres, pode-se dizer cheio de ambigüidade. Ora, 

os mesmos relatos que falam da presença feminina nas ruas, indo para as 

igrejas ou festas religiosas, que levam a pensar em comedimento quanto ao 

comportamento, tanto de caráter sexual ou não, trazem descrições da falta de 

decoro e da vida vivida de forma libertina. Para tanto, a descrição de Saint-

Hilaire (1975) já feita anteriormente na sua totalidade e agora reproduzida em 

parte, para comparação, ilustram esta ambigüidade, anteriormente ele diz:  

 

[...] A não ser em ocasiões extraordinárias, as mulheres do interior do 
Brasil não saem provavelmente à rua senão para ir à igreja. (Op. Cit. 
p. 24) 

Em seguida, relatando sobre as mulheres da cidade de Goiás, o autor diz 

com certa dramaticidade: 

 

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. (Idem, p. 54) 

 

 

 Prosseguindo nas suas observações, Saint-Hilaire (1975) foi bastante 

ácido, responsabilizando as mulheres pela falta de convivo com os homens da 

Cidade de Goiás, sendo elas inibidas, estúpidas, com uma conversa totalmente 

desprovida de encantos, sem princípios nem educação. Para ele, em 

decorrência dessas características das mulheres, é possível se entender os 

homens, suas práticas cotidianas, sua pouca exigência com relação quanto ao 

gosto e diversão. Seriam ainda responsáveis pelo apreço que os homens 

tinham pela cachaça.  

Os aspectos levantados por todos os viajantes quanto à educação, era 

uma triste realidade da província de Goiás. A educação foi durante mais de 

duzentos anos uma atribuição quase que exclusivamente dos jesuítas, tinha 

como objetivo a conversão dos índios e o apoio religioso aos colonos e por fim, 

formar novos quadros para a recém criada Companhia. Infelizmente esta não 

era uma realidade apenas de Goiás, era uma situação generalizada no Brasil.  
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 Após a Independência (1822) com a instalação da Assembléia 

Constituinte, seus membros, representantes das Províncias, debateram a 

questão do ensino e os relatos que fizeram à época mostra claramente a 

situação. O representante de Santa Catarina, afirmava não haver uma só 

cadeira de primeiras letras lá, o representante de Alagoas afirmou que possuía 

apenas uma no Amazonas, nenhuma em Minas Gerais e em Goiás 

funcionavam cinco escolas sem fiscalização, nas casas do professores, 

localizadas em Natividade,  Santa Luzia, Traíras e Pilar. (PAIVA, V. 1973, p.61) 

 Existiam ainda aulas isoladas que funcionavam na Capital, de nível 

secundário, eram elas: Latim, Francês, Filosofia, Geometria, Retórica e 

Teologia. No interior, em Meia Ponte, havia  uma única “aula isolada” de Latim, 

(BRETAS, 1991) a qual Saint-Hilaire (1975) duvidava de seus resultados 

práticos quanto ao ensinamento. No Império, a educação primária foi estendida 

às mulheres, mas na realidade pouco significou em termos de avanço e 

possibilidades educativas. 

A indolência era uma crítica constante acompanhada da pouca aptidão 

para o trabalho, como já lembramos, da qual homens e mulheres não 

escaparam, mas inúmeras situações que descrevem as mulheres e suas casas 

acabam por desmentir esta crítica.  

Pohl (1976), no início de sua viagem pela província de Goiás, visitando o 

trabalho em uma mina de cristal realizado por certo Capitão Lima, afirma ter 

encontrado o Capitão trabalhando na grande mina de cristal junto com a mulher 

e ambos tinham estacas na mão com as quais desagregavam a terra do riacho 

que ali passava. Noutro relato, Pohl (1976, p.217) fala da boa hospedagem e 

atenção que receberam no Engenho Santana: 

 

A nossa acolhedora hospedeira, uma mulata, pusera laranjas à mesa 
para nosso aperitivo e mandara preparar uma nutritiva refeição [...] 
Na manhã de 9 de julho foi-nos  servido um bom almoço. A atenciosa 
dona da casa apresentou-se, pedindo mil desculpas por não poder 
obsequiar-nos com mais fartura e luzimento, o que não fizera em 
razão de sua pobreza. Esta é uma expressão que, aqui no país, se 
ouve em todas as bocas, mesmo quando, como neste caso, a 
aparência contradiz a queixa. O grande engenho de açúcar, a 
residência bastante admirável para esta região, as doze cabanas de 
negros em volta e o grande número de escravos indicavam que a 
nossa hospedeira era uma senhora bem abastada.(Op. Cit, p..217) 
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Cita ainda outra boa acolhida que teve por parte de D. Mariana Lopes 

quando acampou em sua fazenda (Pohl, 1976, p.285 ). Saint-Hilaire (1975, p. 

47) também desfrutou da gentileza de uma proprietária de fazenda, que cedeu 

a ele o seu filho como guia para atravessar uma ponte perigosa.  

 Referências como estas boas acolhidas em propriedades administradas 

por mulheres são uma constante como também os relatos de suas atividades, 

no trabalho pesado de uma mina, ou na administração de uma fazenda. E não 

é uma exceção própria desses autores, são feitas também por outros viajantes, 

já citados anteriormente, que ajudam a compor um quadro mais completo da 

sociedade goiana no XIX. Fica demonstrado que todas as características de 

ocupação do território, as práticas econômicas - mineração, depois pecuária e 

agricultura – e distanciamento do litoral, auxiliaram para que se forjasse em 

Goiás uma sociedade diferenciada daquela nordestina apresentada por 

Gilberto Freire.  

O que se observa nos relatos dos viajantes é que as mulheres não só 

possuem participação ativa no trabalho ao lado dos maridos, como na 

administração dos bens e propriedades da família quando estes estavam 

ausentes.  Saint-Hilaire (1975, p.33), falando dos habitantes pobres de 

Corumbá, afirma que a maioria deles ganha a vida trabalhando para os 

agricultores das redondezas, sendo mal pagos com os produtos da terra, 

enquanto as mulheres fiam o algodão e recebem também o seu salário sob a 

forma de mercadorias.    

A possibilidade de dispor e administrar o que herdava era garantida pelas 

leis portuguesas, não havendo um acordo pré-nupcial. Um casamento válido 

resultava num sistema de comunhão total de bens dos cônjuges; havendo dote 

– prática que foi desaparecendo ao longo do século XIX – era incorporado aos 

bens do casamento. Mas como era proprietária da metade de todos os bens na 

viuvez, poderia dispor deles como quisesse.  

Impunha ainda a mesma lei à partilha igualitária da herança, filhos e filhas 

eram herdeiros compulsórios dos pais e não poderiam ser deserdados, 

conforme afirma Hahner (2003, p. 46). Desta forma fica compreensível os 
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vários relatos feitos pelos viajantes de suas estadias em fazendas e sítios, que 

não só pertenciam à mulheres, como também eram  administrados por elas, 

dispondo deles conforme seus interesses e necessidades,  ou seja, as 

mulheres não eram impedidas de herdar ou possuir terras e administrá-las, 

mesmo estando em uma sociedade com valores patriarcais, sob domínio dos 

papeis sociais masculinos. O que ocorria com relação às mulheres da província 

de Goiás, é que elas não seguiam os papeis ou valores normativos estipulados 

ou esperados delas, pela Igreja, pela sociedade machista na qual estavam 

inseridas e até mesmo pelos viajantes europeus. Muitas das mulheres que são 

citadas nos relatos de Pohl ou Saint-Hilaire, são mulheres que foram obrigadas 

pelas circunstâncias a assumirem papeis masculinos, Maria Odila afirma que: 

 

                              A separação de esferas de atuação de homens e mulheres não 
corresponderia apenas às normas e convenções herdadas de 
Portugal, mas a uma realidade concreta de redistribuição de 
necessidades, com o processo de povoamento; as tarefas 
específicas de cada sexo, nas diferentes classes sociais do 
processo de colonização, não eram complementares e sim 
alternativas: procedia-se à substituição e à improvisação de 
atribuições de homens ausentes.  (Op. Cit: p.56) 

            
 

 Um grande exemplo são as mulheres que exercem a atividade de 

tropeiras, que conduziam boiadas pelas estradas, vendiam e compravam gado 

e outros gêneros de extrema necessidade, como o sal. Em Goiás , o Livro das 

Entradas6 informa dados de tropeiras assíduas, como Ana Lopes de Vila Bela 

que vendia carne-seca, Ana Felipe, de São Romão, vendia sal em pequenas 

quantidades. (Livro das Entradas apud DIAS, 1995.)  

Já a casa como o espaço por excelência das mulheres é tida pelos 

viajantes como um lugar extremamente limpo, bem cuidado, mantidas por 

mulheres, escravas ou não. Saint-Hilaire (1975) considera a limpeza das casas 

uma das qualidades que distinguem os brasileiros; por mais pobres que sejam 

suas casas são lugares limpos, ou quase nunca são sujos, mas não fazem 

referência a como e quem as mantinham: ela, a casa, é dos brasileiros. 

              Um outro aspecto da vida das mulheres em Goiás que chama 

atenção de Pohl (1976), é o seu envelhecimento precoce. Segundo ele, as 

                                                 
6 Museu das Bandeiras, Goiás, Livros das Entradas, pacote 104, caderno 6, 1º volume, rolo 28, livro 10. 
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mulheres envelheciam muito rapidamente em Goiás, mas o viajante não se 

preocupou em levantar questionamentos sobre isto. Acreditamos que essa 

precocidade possa ser atribuída ao trabalho árduo e diário executado por essas 

mulheres, que precisavam fazer quase tudo que era consumido, desde a 

comida até as vestimentas, do cultivo da matéria-prima à transformação. O 

funcionamento de uma casa colonial brasileira, que pouco muda ao longo do 

século XIX, era um penoso trabalho de muita complexidade. O artesanato 

doméstico implicava capacidade de liderança e de administração, desdobradas 

em horas de trabalho e treinamento de escravos, e de execução de tarefas 

penosas e lentas, envolvendo dias a fio de trabalho incessante, essenciais para 

a sobrevivência do grupo, conforme afirma Maria Odila Dias. (1975, p.105) 

Mas o que se percebe mais comumente nestas descrições, 

principalmente de Pohl e Saint-Hilaire, é que são atribuídas às mulheres 

características frequentemente negativas, reduzindo-as, na fala do próprio 

Saint-Hilaire ao papel de ‘’fêmeas para os homens’’(Idem, p.54). Seus textos 

nos falam de várias mulheres, citadas, com raríssimas exceções de forma 

benevolente, o que freqüentemente ocorre é a afirmação de estereótipos e 

valores relativos aos papeis sociais que estas mulheres deveriam ter na 

sociedade goiana. São sempre destinadas a elas juízos de valor e adjetivos 

negativos: mulheres rudes, indolentes, traços desgraciosos, inibidas, estúpidas, 

mulheres sem princípios, sem instrução. Na verdade são mulheres que 

desempenhavam um papel diferente do que era esperado pelos viajantes 

estrangeiros, como já foi demonstrado. Seus relatos devem ser vistos como 

generalizações que tentam estabelecer um modelo de mulher que não cabia 

àquele lugar do qual falavam. Eles, os viajantes europeus, tratam sempre a 

mulher a partir da esfera pública dominada pela presença masculina, de um 

lugar onde não as vêem, não as ouvem.  

 Este lugar de que falam da ausência feminina é o lugar do saber letrado, 

é o lugar do prestígio social. Deixam de ver, deixam de fora todo um espaço 

feminino, em que habitam as mulheres goianas do XIX e que estava à sua 

volta. Os próprios relatos nos dão alguns indícios da vida dessas mulheres no 

século XIX.  Se ao longo de suas narrativas o cotidiano da sociedade goiana e 

suas práticas são vistos com exotismo, acompanhados quase sempre de 
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adjetivos pejorativos, as mulheres não escapam, desses comentários. Apesar 

de contraditório, esta mesma sociedade levava à criação de espaços 

femininos, em que podiam exercer o papel que aquela sociedade esperava 

dela, mas que ainda assim, eram muito distantes do que o olhar viajante estava 

habituado. São muitas vezes papéis informais, que não são valorizados, mas 

necessários para a produção da existência daquela sociedade. 

No entanto, quando são vistas em situações e lugares que se diferenciam 

do que é delas esperado, não parecem se assustar ou descrever o contrário 

com a mesma ênfase ou maior destaque para essas situações. O seu discurso 

já está impregnado do que esperam do comportamento feminino, 

impossibilitando de serem surpreendidos pelas diferenças que encontravam à 

sua volta. Maria Odila Dias, tratando deste aspecto comenta que: 

 

                              Esses papéis informais, improvisados, têm um sentido   
importante na desmistificação e costume, a divisão de funções 
e de tarefas entre os sexos era rigidamente à parte e bem 
demarcada, estabelecendo-se esferas de atuação 
complementares e nitidamente separadas. De fato, a ausência 
do homem ou sua presença intermitente impunha com 
freqüência não tanto a divisão como a alternância ou troca de 
tarefas: assumir papéis masculinos não era muito excepcional.  
(Op. Cit: p.53) 

 

Ao se ler os vários relatos deixados pelos viajantes que passaram pelas 

terras goianas é possível compreender que eles aqui chegavam carregando 

suas próprias visões a respeito do papel estabelecido para as mulheres. 

Traziam consigo um ideal de mulher, de condição feminina, normativo, 

abstrato, carregado de estereótipos. Resistentes e reticentes quanto ao 

verdadeiro papel desempenhado pelas mulheres que viram e conviveram na 

Província de Goiás. Pobres ou ricas, na quase totalidade analfabetas, viveram 

precariamente a sua existência, em um lugar que pouco oferecia. O olhar 

estrangeiro estava turvo por preconceitos, que desclassificavam e 

menosprezavam cultural e socialmente essas mulheres. 

O que procuramos ao longo deste texto foi demonstrar que este olhar dos 

viajantes estrangeiros contribuiu em muito para a construção de um estereótipo 
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na historiografia goiana de mulher, reclusa, analfabeta, indolente, associada a 

uma ‘’inclinação à libertinagem’’, principalmente nas falas de Saint-Hilaire e 

Pohl. Mas que, na verdade, são muito mais uma demonstração dos 

preconceitos de cada um, que tinham a Europa como modelo. Eram ainda 

claramente valores misóginos, machistas, ainda persistentes na Europa que se 

transformava e expandia sua economia industrial, como também existiam no 

Brasil escravista do século dezenove.  Mas é possível observar, mesmo no 

Brasil, deste período, inexistia uma categoria única de mulher, que 

enquadrasse todo o comportamento feminino, na verdade é possível observar 

que existiam inúmeros comportamentos, atividades femininas, papéis 

femininos.  

Assim, utilizando das mesmas narrativas fragmentadas, dos viajantes, 

quando tratam das mulheres, buscamos na leitura das entrelinhas de seus 

textos, compreender o papel das mulheres em Goiás na primeira metade do 

século dezenove. Procuramos dar outras significações, fazer uma reconstrução 

desses papéis femininos, na certeza de que não existe uma mulher brasileira 

para o século dezenove, mas muitas. Tantas vão surgindo à medida que 

precisam enfrentar o cotidiano da vida na província de Goiás. Muitas vezes em 

papeis não socialmente aceitos, não prescritos ou não valorizados na 

economia e sociedade goiana da época.             
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