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Resumo do trabalho

As Três Faces de Eva na Cidade de Goiás busca destacar o papel social 

desempenhado pela mulher na história da cidade de Goiás. Especificamente, visa 

contribuir para o avanço da história enquanto ciência, dentro da compreensão de que 

uma construção histórica só ganha veracidade quando pautada nas relações de 

gêneros, e que qualquer informação sobre a experiência histórica feminina só encontra 

sentido e significação quando relacionada com a informação sobre a experiência 

histórica masculina que lhe é correspondente.

Para trabalhar a relação de sentido das ações humanas, recorremos ao “método 

compreensivo” de Max Weber e ao seu conceito de “tipo ideal”. 

A execução desse trabalho exigiu contato com vários tipos de fontes: jornais, 

entrevistas, cartas, relatos de viajantes, literatura e documentos familiares. Quanto à 

bibliografia, fundamentamo-nos na historiografia regional, nacional e internacional, 

desde que relacionada à história de gênero e à história cultural.

Essa dissertação de Mestrado consta de quatro capítulos. No primeiro, A 

Mulher na Cidade de Goiás, buscamos compreender a realidade em que a vilaboense 

está inserida e onde explicita-se, através das relações sociais estabelecidas, os três 

tipos femininos enfocados por esse trabalho: a concubina, a matriarca e a intelectual.

No segundo, A Concubina, procuramos destacar as relações sócio-econômicas 

que permitem considerar a concubina como o tipo ideal de mulher na cidade de Goiás 

dessa época.

No terceiro, A Matriarca, pretendemos apreender as condições sociais e 

econômicas da época, as quais resultam na economia de subsistência que, por sua vez, 

normatiza, para a mulher, o papel de matriarca.



No quarto, A Intelectual, preocupamo-nos em demonstrar os fatores que 

possibilitaram, para a cidade de Goiás, uma vida cultural não muito diferente daquela 

dos grandes centros, e que que reservaram, para a vilaboense, o papel de intelectual.

Esse trabalho levou-nos à constatação da participação ativa e significativa da 

mulher na construção da história da cidade de Goiás, e a concluir que a recuperação 

social e histórica de suas ações abrem novas possibilidades para a construção do saber 

histórico, oferecendo novos e diferenciados objetos de conhecimento para a história 

vilaboense.
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Introdução

O presente trabalho, que nasceu da minha atração pela magia das velhas 

histórias da cidade de Goiás, tem o objetivo de destacar o papel desempenhado pela 

mulher, não só nessas histórias, como também na construção da sociedade vilaboense, 

sociedade instigante, encantadora e até mesmo insólita.

A cidade de Goiás, tão antiga, capital do Estado de Goiás por tanto tempo, 

berço da cultura goiana, cheia de lendas e mistérios, sempre me instigou, 

principalmente pelo contraste existente entre a exuberância do que se fala sobre ela e a 

modéstia do que sobre ela se escreveu. Nas histórias faladas, contadas, a mulher está 

sempre presente, sem qualquer neutralidade, exibindo as marcas de sua diferença 

sexual e o desembaraço de suas ações. No entanto, na restrita historiografia existente, 

uma pergunta se impõe: onde está a vilaboense? onde se ocultaram suas ações? 

Cabe, então, indagar como o fez Joan Scott: “por que (e desde quando) as 

mulheres são invisíveis como sujeitos históricos, ainda que nós saibamos que elas 

participaram de grandes e pequenos eventos da história humana?” 1

Apesar de sua invisibilidade, sabemos que a mulher sempre ocupou um espaço 

de grande importância na história da cidade de Goiás. O registro de sua ação, nesse 

espaço, significa fator de desvelamento histórico pois que, a continuar oculta, 

compromete a compreensão das tensões que forjaram a história da cidade. A 

reconstrução do papel social da vilaboense, dando-lhe estatuto de sujeito histórico 

visível e atuante, constitui-se, portanto, em relevante tarefa para a historiografia 

goiana.

Assim sendo, o objetivo específico que pretendemos atingir, não é o de  

“incluir a experiência feminina em uma narrativa histórica já elaborada”, mas sim o de 

interferir na “construção do saber histórico”, na medida em que “a reconstrução 
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histórica das relações de gênero recupera a importância dos papéis femininos como 

novos e diferenciados objetos de conhecimento que necessariamente interferem na 

construção de um saber histórico.”  Trata-se, pois, de indagar  “sobre o sujeito ou 

sobre os sujeitos  responsáveis pelo movimento histórico”, 2 resgatando, para a 

mulher, seu espaço e sua significação histórica.

Em perspectiva mais ampla, buscamos contribuir para o avanço da história 

enquanto ciência, pelo que a história da mulher vilaboense não deve ser construída à 

margem da história produzida até o momento, mas em diálogo e confronto com ela. 

Se, por um lado, procuramos tornar a mulher visível, por outro lado, não podemos 

esquecer-nos de que uma construção histórica só ganha veracidade quando pautada no 

sistema de relações de gêneros, já que qualquer informação sobre a experiência 

histórica feminina encontra-se intrinsecamente relacionada com a informação sobre a 

experiência histórica masculina que lhe é correspondente.

Para a execução do presente trabalho, utilizamo-nos de vários tipos de fontes: 

relatos de viajantes, literatura, jornais, cartas, entrevistas e documentos familiares. 

Trabalhamos, também, com a historiografia existente, tanto regional, como nacional e 

internacional, desde que ligada ao tema mulher e à história cultural, visando 

contribuições para um enfoque mais preciso da história da mulher vilaboense e da 

história da cidade de Goiás.  

O contato com as fontes percorridas levou-nos a perceber que diferentes 

relações sociais estabelecidas na cidade de Goiás, no transcorrer de sua história, 

provocaram a formação de diferentes identidades 3 da mulher vilaboense. Partindo 

dessa constatação, optamos por trabalhar a história da mulher vilaboense tentando 

compreender as relações sociais responsáveis pela formação de tais identidades.

                                                                                                                                                                     
1 SCOTT, Joan - Gênero: uma categoria útil de análise histórica, in Revista Educação e Realidade, 
Porto Alegre, vol. XVI, nº  2, julho-dezembro/1990, p.19.
2 MALUF, Marina- Ruídos da Memória. São Paulo: Siciliano, 1995, p.20.
3 Entendemos o conceito de identidade como um processo localizado no interior do indivíduo e,
também, no interior de sua cultura comunal. Esse processo em comum, estabelece a identidade dessas 
duas identidades.
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Tendo como hipótese de trabalho as diferentes identidades da mulher 

vilaboense, apresentadas ao longo de sua história, fundamentamos o presente estudo 

em alguns aspectos teóricos de Weber, utilizando-nos, basicamente, de seu conceito 

de tipo ideal.

De acordo com Weber, a atividade social é o centro de toda explicação 

histórica. No entanto, por ser condicionada, a atividade social não representa o ponto 

de partida dessa explicação e nem se constitui em seu alvo, uma vez que produz 

efeitos. São os efeitos, portanto, o alvo do interesse do historiador. Para estudarmos os 

efeitos da atividade social vilaboense sobre a mulher, recorremos, pois, à ótica 

cultural de Weber e ao seu conceito de tipo ideal.

Weber procura compreender a realidade da vida que nos rodeia, a conexão e a 

significação cultural de suas diversas manifestações, bem como as razões que fazem 

com que, historicamente, determinada realidade se desenvolva sob uma forma e não 

sob outra. Para Weber, a vida manifesta-se “dentro” e “fora” de nós, fazendo com que 

as idéias de valor se caracterizem pela subjetividade e o conhecimento científico-

cultural prenda-se a premissas subjetivas. Partindo dessa conclusão, preocupa-se em 

fazer uma ciência centrada no estudo da subjetividade das ações humanas, com o 

objetivo de compreender o significado dessas ações.

Conforme Weber, a realidade é dada empiricamente, é infinita e inesgotável 

para a investigação científica e apresenta-se fragmentada. A sociedade, enquanto 

totalidade, é um caos inacessível e o fragmento é a possibilidade de abarcar a 

realidade. A complexidade da vida social impossibilita o conhecimento da totalidade e 

o caos só pode ser ordenado dentro da perspectiva de que apenas um fragmento 

limitado da realidade pode constituir, de cada vez, o objeto da compreensão científica. 

É a subjetividade sócio-cultural do investigador que torna esse fragmento digno de ser 

conhecido.

É tarefa de quem investiga, portanto, eleger o setor ou o traço da realidade 

dotado de significação. Elege-se um traço da realidade, uma forma particular da ação 

social e, através da investigação empírica, busca-se captar o curso do desenvolvimento 
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“objetivamente possível” da mesma. A atividade científica orienta-se para a 

compreensão daquilo que atinge a subjetividade das ações humanas e visa captar o 

curso das ações “objetivamente possíveis”.

Weber reconhece que há um sentido na história, na medida em que ela é 

formada de ações sociais e que não há ação que não seja significativa. Logo, o objeto 

de estudo de Weber é o sentido das ações históricas e humanas, e o método para se 

chegar ao conhecimento é o “método compreensivo”, por permitir ao pesquisador 

desvendar a conexão de sentido das ações humanas, isto, é, o significado das ações 

dos sujeitos em interação.

O fato de a realidade social ser uma “tessitura infinita de coisas dotadas de 

sentido”, e de a ciência e o pesquisador serem marcados por forte densidade sócio-

cultural, estabelecem a necessidade da construção do tipo ideal para fins de verdade 

objetiva.

Tipos ideais são construções intelectuais, espécies de “ficções metodológicas” 

que se aproximam da realidade, mas que não são a própria realidade. Consistem em 

instrumentos de medida da realidade, ao permitirem compreender o quanto da 

realidade corresponde a eles. Possuem um sentido puramente lógico, rigorosamente 

separado da noção do dever ser, do exemplar. São construções motivadas pela 

imaginação do pesquisador, “objetivamente possíveis” de serem comprovadas, e 

adequadas para o conhecimento dos fenômenos naturais, deslizando através da relação 

de sentido de uma ação dentro de um contexto formado por muitas outras ações. É 

impossível encontrar esse quadro empiricamente na realidade, na sua pureza 

conceitual, pois trata-se de uma utopia.

O “tipo ideal” é uma construção intelectual significativa por sua 

especificidade. Weber destinou o título de tipo ideal a conceitos de estatutos muito 

diferentes, tais como cristianismo, capitalismo, etc. No presente trabalho, destinamo-

lo ao estudo conceitual das identidades apresentadas pela vilaboense ao longo da 
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história da cidade de Goiás, numa tentativa de precisar o lugar das construções 

abstratas do pensamento - um cosmos não contraditório de relações pensadas. 4

Para trabalhar com o tema cidade de Goiás e mulher vilaboense, estabelecemos 

uma longa delimitação cronológica, do início do século XVIII até o início do século 

XX. Esse recorte temporal tão extenso, justifica-se pela intensidade histórica do 

reduzido espaço físico abordado - a cidade de Goiás, nossa delimitação espacial - e 

pelo objetivo de enfocar as diferentes identidades apresentadas pela mulher 

vilaboense, ao longo da história da cidade de Goiás. A história se faz num processo 

onde a ruptura não descarta a permanência. Cada nova identidade histórica vivida pela 

mulher vilaboense não rompe com a anterior, uma vez que aspectos de uma 

encontram-se permeados na outra. A relação de sentido das ações humanas, 

verificável no transcorrer do tempo, permite-nos explicar esse fenômeno.

Apesar de acreditarmos que a mulher da cidade de Goiás - nosso objeto de 

estudo - tem uma história, trabalhar com esse tema colocou-nos diante de dificuldades 

de acesso às fontes necessárias para se escrever essa história. Esse problema se faz 

sentir em todos os lugares onde o assunto desperta interesse por parte dos 

historiadores. Para nós, em Goiás, as dificuldades multiplicam-se, considerando-se o 

estado inicial das pesquisas sobre a mulher goiana e, em particular, sobre a mulher 

vilaboense. 

Michelle Perrot observa que essas dificuldades decorrem do fato de que “os 

estudos sobre as mulheres são um campo de pesquisa, não uma disciplina.” 5

Realmente, trabalhar com o tema mulher é uma pesquisa, pois, diante das fontes 

históricas existentes, só nos resta pesquisar os vestígios da mulher, traçados 

displicentemente por aqueles que vêm escrevendo a história, ou por aqueles que 

                                                          
4 Ver sobre “método compreensivo” weberiano e conceito de “tipo ideal”: WEBER, Max - A 
Objetividade do Conhecimento na Ciêncial e na Política Sociais. In: Sobre a Teoria das Ciências 
Sociais. Lisboa: Editorial Presença; Rio de Janeiro: Martins Fontes. 2ª Edição, s/d., p.7/112.
COLLIOT-THÉLÈNE, Catherine - Max Weber e a História. São Paulo: Brasiliense, 1995. 
GUIMARÃES, Maria Teresa Canesin - “A Ética vocacional do protestantismo Ascético: um estudo do 
Capitalismo Moderno na perspectiva do método compreensivo - Weberiano”. Inter-Ação, Revista da 
Faculdade de Educação. UFG, Jan/Dez. 1990/1991, p. 55/76.
5 PERROT, Michelle - Em que Ponto está a História das Mulheres na França? Espaço Plural, Revista 
Brasileira de História, São Paulo: ANPHU/Marco Zero, vol. 14, nº 28, 1994.
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deixaram resquícios das ações sociais sob as mais diversas formas, em diferentes 

épocas.

Justificamos a abordagem da história da cidade de Goiás no presente trabalho, 

a partir da compreensão de que a base real para uma análise histórica é formada pelos 

indivíduos, suas condições materiais de existência e suas ações sobre essas, tanto 

sobre as que lhe são dadas naturalmente, como sobre as que resultam de sua ação 

transformadora. Vemos, portanto, a história como o registro, através do tempo, da 

ação do homem sobre as condições de sua existência, limitado ou impulsionado pelas 

características do meio em que vive e pelo imaginário que herda

Toda ideologia, assim como as formas de consciência que lhe são 

correspondentes, não são autônomas. A interioridade refere-se à exterioridade que está 

posta e a consciência individual insere-se na consciência coletiva. As categorias 

racionais, por si mesmas, não são suficientes para uma análise histórica, uma vez que 

o indivíduo é constituído pelo singular e pelo universal. A análise histórica vai situar-

se, portanto, na subjetividade. 

Se a base do real para uma análise histórica é formada dos indivíduos reais e 

de suas ações no social, perpassadas pela subjetividade, então, em determinado 

momento “as histórias do indivíduo e da coletividade interpenetram-se”,6

estabelecendo como necessário, o estudo da história da cidade de Goiás para a devida 

compreensão das identidades desenvolvidas pela mulher vilaboense. 

Dentre as múltiplas características que a cidade de Goiás oferece destaca-se o 

isolamento, diversificando dificuldades e contribuindo para tecer, ao longo do tempo, 

a trama mental de sua população. E é essa mentalidade - obtida através da adaptação 

às condições reais e calcada num complexo imaginário que é decorrente, mas também 

herdado - que impulsiona o povo vilaboense a construir de maneira tão 

individualizada a sua história. 

                                                          
6 BERTRAN, Paulo - História da Terra e do Homem no Planalto Central. Brasília: Solo, 1994, p. 244.
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A presente dissertação de Mestrado - As Três Faces de Eva na Cidade de 

Goiás - constitui-se de quatro capítulos. No primeiro capítulo - A Mulher na Cidade 

de Goiás - buscamos compreender a realidade em que a vilaboense está inserida e 

onde se explicita, através das relações sociais estabelecidas, a formação dos três tipos 

ideais femininos enfocados: a concubina, a matriarca e a intelectual.

No segundo capítulo - A Concubina -  procuramos esclarecer por que e sob 

que forma a vilaboense/concubina pode ser considerada o tipo ideal de mulher em 

Vila Boa de Goiás durante as décadas iniciais de sua história.

No terceiro capítulo - A Matriarca -  pretendemos apreender as condições 

sociais e econômicas que predominaram na transição da mineração para a agro-

pecuária, resultando na economia de subsistência que, por sua vez, normatiza, para a 

mulher, o papel de matriarca.

No quarto e último capítulo - A Intelectual - preocupamo-nos em destacar os 

fatores que possibilitaram, para a cidade de Goiás - uma cidade de proporções tão 

modestas - uma vida cultural não muito diferente daquela dos grandes centros, e que 

reservaram, para a vilaboense,  o papel de intelectual.



Cap. I

A Mulher na Cidade de Goiás
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I - A Mulher na Cidade de Goiás

1- Materializando sombras

Compreendendo que a mulher, num esforço conjunto com o homem, também é 

responsável pela construção - desde seus primórdios - da história da cidade de Goiás, 

assim como do imaginário e da mentalidade do povo vilaboense, buscamos, através da 

história dessa cidade, elementos que sustentem tal compreensão.

Apesar de as mulheres - particularmente as goianas - ainda serem sombras 

quase invisíveis como sujeitos históricos, “sabemos que elas participaram de grandes 

e pequenos eventos da história humana”.1 Sua atuação quotidiana, na maioria das 

vezes, apresenta caráter improvisador e desenvolve-se sem espaço  próprio, mas não 

pode ser considerada menos importante que a do homem.

Marina Maluf, em Ruídos da Memória, chama a atenção para dois aspectos 

atribuídos às atividades desenvolvidas pela mulher: a questão da ajuda e a do espaço, 

assinalando que “as relações sociais capitalistas, desde o final do século XVIII até 

hoje, se equilibram precariamente na crença que as mulheres mais ‘ajudam’ do que 

trabalham”.2

Internalizada pelas mulheres, essa mentalidade é destacada pela autora quando, 

referindo-se a Floriza - uma das duas personagens de seu livro - repete as expressões 

usadas pela mesma, em suas memórias: “ ‘ajudava a receber o café que vinha da roça’, 

assim como ‘ajudava a amontoar os grãos de café no terreiro quando o tempo 

anunciava chuvas’ ”.3 Para essa ajuda, como para tantas outras ajudas mais, a 

fazendeira- proprietária Floriza quase sempre acordava de madrugada, repartindo - na 

condição de sócia proprietária - a responsabilidade do empreendimento econômico 

                                                          
1 SCOTT, Joan - op. cit. p.19.
2 MALUF, Marina - Ruídos da Memória. São Paulo: Siciliano, 1995, p.198.
3 Idem, ibidem, p.207/8.
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que concordara em assumir com o marido: o desbravamento do oeste paulista, para a 

formação de novas fazendas de café, na virada do século XIX para o XX. 

Brasília - a outra personagem de Marina Maluf - através de anotações 

autobiográficas, também nos dá a idéia que faz de si própria e do espaço para o 

exercício de seu trabalho, quando conta que “ajudava” o pai a fazer a contabilidade da 

fazenda. Enquanto que o pai , no desempenho desse trabalho, ocupava o “escritório -

sagrado espaço paterno” e masculino, ela contentava-se em fazer o mesmo trabalho, à 

noite, “na mesa da sala de jantar”. 4

Considerações como essas fazem-nos refletir que “o embate entre história das 

mulheres e história dominante constitui um desafio cujo objetivo não é o de substituir 

a crônica de um sujeito pelo outro, do masculino pelo feminino, mas, ao contrário, 

restituir para o centro do processo histórico o conflito, a ambigüidade” 5, assim como 

a cumplicidade e a parceria.

Na tentativa de conhecer e interpretar, não só o conflito e a ambigüidade, mas 

também a cumplicidade e a parceria desenvolvidas entre  mulher e  homem na 

construção da história da cidade de Goiás e, simultaneamente, resgatar o papel 

feminino na construção dessa história - na condição de sujeito - voltamo-nos para a 

época em que o Centro-Oeste, em relação às zonas de povoamento do litoral, 

apresenta-se imerso no isolamento. No que diz respeito à cidade de Goiás, esse 

isolamento, ainda que posteriormente atenuado, irá acompanhá-la e caracterizá-la -

forjando comportamentos -  ao longo de sua história.

Leila Mezan Algranti, em Honradas e Devotas: Mulheres da Colônia, diz que 

seria uma injustiça afirmar “que foi necessário esperar até a década de 1980 para se 

falar da mulher na história”, considerando uma injustiça também, a afirmação de sua 

invisibilidade na história. Segundo ela, o que realmente ocorre é que “a tradição 

histórica (...) associou a mulher à natureza e o homem à cultura, negando à primeira o 

caráter civilizatório”, pelo que, ao explorar essa íntima relação, retira da mulher o 

                                                          
4Idem, ibidem, p.209.
5 Idem, ibidem, p.17.
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papel de sujeito. Cabe, pois, a nós, historiadores da mulher, não “a introdução de um 

novo tema, mas uma nova forma” 6 de nos aproximarmos desse objeto de estudo. 

Diante disso, consideramos que, para a devida compreensão das diversas 

identidades apresentadas pela mulher vilaboense, ao viver em diferentes momentos 

sua experiência histórica, um retrospecto da história da cidade de Goiás se faz 

necessário -  uma vez que “identidades e papéis considerados mais apropriados aos 

gêneros são construções históricas e sociais que respondem a determinados padrões 

culturais”. 7

Assim sendo, retornamos ao século XVI, quando as primeiras tentativas de 

penetração na Região Centro-Oeste são iniciadas pelos espanhóis, 

“que procuraram estender sempre mais ao norte a ocupação iniciada 

originariamente no estuário do Prata, tendo como eixo de penetração o 

Paraguai, rio de fácil navegabilidade. (...) Com a fundação de Assunção, 

capital do Paraguai, (1536), inúmeras expedições espanholas, vindas de 

Santa Catarina, passando pelo Paraná e sul do Mato Grosso, vão 

desbravando as terras sul-mato-grossenses”. (BERTRAN, 1988, p. 17/18)

Os espanhóis objetivam a garantia da posse da terra e a escravização indígena, 

mas trazem, no íntimo da alma aventureira, o sonho do Eldorado.

Nessa mesma época, no século XVI, é prática comum para os paulistas, “a 

atividade sertanista”: por aventura; como resultado dos atritos constantes com os 

índios, ligados ao processo de apropriação da terra; mas, principalmente, pela 

necessidade de conseguir braços escravos para a lavoura. Ocupam-se com a captura 

                                                          
6 ALGRANTI, Leila Mezan - Honradas e Devotas: Mulheres da Colônia: condição feminina nos 
conventos e recolhimentos do sudeste do Brasil, 1750/1822. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993, 
p.56/7. 
7 MALUF, Marina op. cit. p. 204.
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dos índios das regiões mais próximas, “no vale do Tietê, adiantando-se no máximo 

(...) até Santa Catarina”. 8

Porém, no início do século XVII, a crescente demanda de mão-de-obra 

indígena, provocada pelo desenvolvimento da economia açucareira na Bahia e 

Pernambuco, estimula o paulista a ir mais além. A esse estímulo soma-se a ambição 

do ouro, pois ele também conhece a lenda do Eldorado, uma vez que “já havia 

chegado ao Brasil”, vinda do Peru, notícia do Eldorado, “reino incógnito nos confins 

da região amazônica, onde o cacique habitava em casas com telhados de ouro e 

banhava-se com o corpo pintado de ouro em pó”, numa lagoa conhecida como 

Dourada.9

Empenhando-se na descoberta de um caminho que os levem às nascentes do 

Rio São Francisco, em cujas proximidades está, segundo as lendas sertanistas da 

época, o Lago Dourado, os paulistas chegam ao Centro-Oeste. Essas expedições são 

feitas “pelo caminho dos rios Platinos (...) pela possibilidade de fácil circulação da 

rede fluvial amazônica e platina”.10 Chegam ao rio Amazonas principalmente pelo rio 

Madeira e percorrem Goiás, a partir de 1600, através dos rios Araguaia e Tocantins. 

Os paulistas, obcecados pelo sonho do Eldorado, em vários momentos passam 

cegamente,  nesse início do século XVII, pelas riquezas auríferas do rio Vermelho. 

Não vêem o ouro de Goiás e nem encontram o Lago Dourado.

Durante todo o século XVII, várias bandeiras partem de São Paulo rumo aos 

sertões goianos. A desilusão com o Eldorado faz com que essas bandeiras tenham, 

como motivação fundamental, a caça ao índio, cuja mão-de-obra é cada vez mais 

valorizada pela “extinção do índio nativo nos grandes centros colonizadores da costa”, 

e pela “dificuldade de importação (...) de negros da África”, 11 devido às hostilidades 

                                                          
8  BERTRAN, Paulo - História da Terra e do Homem no Planalto Central. Brasília: Solo, 1994, p.38.
9 Idem, ibidem, p.35.
10 BERTRAN, Paulo - Uma Introdução à História Econômica do Centro-Oeste do Brasil. Brasília: 
CODEPLAN, Goiás: UCG, 1988, p.18.
11 PALACIN, Luís - O Século do Ouro em Goiás. Goiânia: Ed. UCG, 1994, p.16/7.
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da Holanda, que contrata piratas para realizar ataques-surprêsa às tropas luso-

espanholas, visando romper o bloqueio econômico da União Ibérica. 12

No final do século XVII, em 1682, é formada a bandeira de Bartolomeu Bueno 

da Silva, o Anhanguera, que pesquisa as riquezas da região e escraviza um número tão 

grande de índios “que com eles se poderia ter povoado uma pequena cidade”. 13  

Segundo Bertran, as bandeiras de Manoel de Campos Bicudo e de Bartolomeu 

Bueno da Silva - o Anhanguera-Pai - saem da Vila de Paranaíba-SP em 1681 e 

chegam às terras goianas em 1682, atravessando os rios Paranaíba, Corumbá e Meia 

Ponte. Plantam roça em Anicuns e esperam pela colheita. Na época da Páscoa ganham 

o rio Vermelho até o Araguaia, ocupando-se, de maio a outubro com explorações e 

preias diversas. Retornam em novembro, pelo rio Vermelho, montando nova roça no 

sítio da cidade de Goiás. Passam ali o inverno, juntamente com os indígenas que 

haviam aprisionado anteriormente no Araguaia, e aproveitam para aprisionar novos 

índios. “Feita a colheita, em abril de 1693, dá-se o retorno a São Paulo”.14

Durante alguns anos, devido à descoberta de ouro em Minas Gerais (1695), os 

paulistas suspendem “a progressão das bandeiras de penetração”.15  Expulsos pelos 

mineiros, no início do século XVIII, após o sangrento conflito dos Emboabas

(1708/1709), retomam as antigas incursões apresadoras de índios. Procuram consolar-

se com esse “rendoso empreendimento”, pois o preço e a demanda da mão-de-obra 

indígena aumenta por causa da mineração,16 e porque os índios, em conseqüência das 

constantes capturas, escasseiam cada vez mais. Não abandonam, no entanto, a 

esperança de encontrar ouro, revigorada com o conhecimento das técnicas de 

mineração, adquirido em Minas Gerais. Voltam-se, pois, para o Centro-Oeste, 

dilatando os limites do Tratado de Tordesilhas e aumentando o domínio português.  

                                                          
12 Sobre o período de 1580/1640, referente à união de Portugal à Espanha, ver: MATOS Clarence José 
de e NUNES César A. - História do Brasil, São Paulo: Editora Nova Cultural Ltda., 1993, p.14/5. 
13 POHL, Johann Emanuel - Viagem no Interior do Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia Limitada, 1967, 
p.126.
14 BERTRAN, Paulo - op. cit. p.56/7.
15 BERTRAN, Paulo - op. cit. p.18.
16 PALACIN, Luis - op. cit. p.14.
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Nessas andanças, os paulistas descobrem ouro. Em 1719, nas proximidades de 

Cuiabá e, em 1725, depois de longa jornada, junto à cidade de Goiás.

O descobridor das minas goianas é Bartolomeu Bueno, o filho, que sai “de São 

Paulo a 3 de julho de 1722”. Descobre o ouro nas cabeceiras do rio Vermelho, em 

1725, e estabelece os primeiros arranchamentos que vão dar origem aos primeiros 

arraiais. 17

A ocupação do território processa-se sob o estímulo do ouro. Os primeiros 

anos da mineração, ainda que caracterizados por uma atividade febril e anárquica, têm 

o mérito de incorporar Goiás à história. Homens vindos das mais diversas regiões 

brasileiras e até mesmo de Portugal, abrem caminhos e estradas, vasculham rios e 

montanhas, numa extraordinária mobilidade e num magnífico testemunho de 

capacidade de subsistência e sobrevivência, diante das mais adversas condições de 

vida. 

As atividades sertanistas, apresadoras de índios, desenvolvidas pelos paulistas 

desde o século XVI, aliadas à efervescência provocada pela descoberta do ouro nos 

fins do século XVII em Minas Gerais e no início do século XVIII no Mato Grosso e 

Goiás, fazem com que seja comum, em São Paulo, durante todo esse período, “a 

presença maciça de (...) mulheres sós de maridos ausentes”, transformadas em “chefes 

de família”. A atividade mineradora consagra os “costumes itinerantes dos homens”, 

não mais como bandeirantes, mas como mineradores, comerciantes e tropeiros, 

perdidos nas rotas dos arraiais de mineração de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. 18  

O fenômeno de mulheres sós, mães solteiras e concubinas, revela-se como 

uma peculiaridade da colonização brasileira. Desde o início da colonização, 

estimulados pelas oportunidades oferecidas pela nova terra, os portugueses atravessam 

o Atlântico, deixando para trás mulheres e filhos. Numa reciclagem interna, essa 

situação se perpetua, fixando, em terras brasileiras, o espírito de aventura desses 

                                                          
17 PALACIN, Luís e MORAES, Maria Augusta de Sant’Anna - História de Goiás (1722-1972). 
Goiânia: Ed. UCG, 1994, p.9.
18 DIAS, Maria Odila Leite da Silva - Quotidiano e Poder em São Paulo no século XIX. São Paulo: 
Brasiliense, 1995, p.29/30.
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homens que se movimentam incessantemente de uma região para outra, 

acompanhando o processo de desbravamento e povoamento do Brasil, deixando por 

onde passam, mães solteiras e concubinas. 

Ao lado dessa mobilidade interna, a travessia do Atlântico continua a ocorrer. 

No que diz respeito à atração provocada pela mineração, Maria Beatriz Nizza da Silva 

transcreve, em Vida Privada e Quotidiano no Brasil, uma carta que a portuguesa 

Maria da Conceição escreve, em 1803, ao marido que “não só a tinha abandonado 

como se tinha casado novamente na Terra de Santa Cruz. Era um bígamo.” 19 Por 

outro lado, o inverso também acontece, quando alguns desses aventureiros retornam a 

Portugal, abandonando mulheres brasileiras. 

Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, analisa dois tipos de 

homens: o aventureiro e o trabalhador. Segundo ele, o aventureiro “ignora as 

fronteiras. (...) Vive dos espaços vastos, dos horizontes distantes. O trabalhador, ao 

contrário, é aquele que enxerga primeiro a dificuldade a vencer, não o triunfo a 

alcançar.” Afirma, ainda, que “existe uma ética do trabalho como existe uma ética da 

aventura” e que, portanto, “ o indivíduo do tipo trabalhador só atribuirá valor moral 

positivo às ações que sente ânimo de praticar e, inversamente, terá por imorais e 

detestáveis as qualidades próprias do aventureiro - audácia, imprevidência, 

irresponsabilidade, instabilidade, vagabundagem - tudo, enfim, quanto se relacione 

com a concepção espaçosa do mundo, característica desse tipo”. Tais considerações 

levam esse autor a considerar que “na obra da conquista e colonização dos novos 

mundos coube ao trabalhador, no sentido aqui compreendido, papel muito limitado, 

quase nulo.” 20 Dadas as características do “aventureiro”, concluímos que, para esse 

tipo, a família constitui-se em fator de dificuldades e embaraços. Assim, os padrões de 

moral familiar apresentam-se similares, tanto no início da colonização do Brasil, 

como no desbravamento de Goiás.

                                                          
19 SILVA, Maria Beatriz Nizza da - Vida Privada e Quotidiano no Brasil na época de D. Maria e D. 
João VI. Lisboa: Editorial Estampa, 1993, p.143/4.
20 BUARQUE de HOLANDA, Sérgio - Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, 
p.44/5.
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Gilberto Freyre, também analisando a conquista e colonização do Brasil, refere 

a adaptabilidade do português, originária da “bicontinentalidade” lusitana, decorrente 

da influência semita e de sua tradição como navegador - explorador de terras das mais 

diversas culturas. Em conseqüência, o colonizador português apresenta como 

principais características a mobilidade, a miscibilidade e a aclimatabilidade. 21

Não por acaso, Silva e Souza, o primeiro historiador de Goiás, faz referência 

aos

“primeiros descobridores, que sem mais aprestos que um ânimo superior a 

todas as fadigas, quase desprovidos de tudo, expostos à fome, às feras e às nações 

selvagens, embrenharam-se por terras incógnitas, até nos mostrarem aos olhos de 

Portugal, da Europa e do Universo, as preciosidades desta porção do Mundo Novo”.  

(SILVA e SOUZA, 1978, p. 72)

Saint-Hilaire, referindo-se também a esses “primeiros descobridores”, dá-nos 

mais informações, ao afirmar que “os primeiros aventureiros que se embrenharam 

nesses sertões, traziam consigo apenas mulheres negras”. 22 Considerando que esses 

“primeiros aventureiros” são, inclusive, bandeirantes, concluímos que mulheres 

estavam presentes nas bandeiras, ainda que na condição de escravas, junto aos 

primeiros desbravadores, como desbravadoras também. 

O relato do Alferes Braga 23 registra, igualmente, a presença da mulher negra 

na bandeira do Anhanguera Filho. Nesse documento histórico, o Alferes Braga relata 

que a uma certa altura da expedição, resolveu

“ ... rodar rio abaixo buscando alguma terra já povoada para não parecer a 

fome e sede no meio d’aquelles mattos. Seguiram-me seis camaradas que foram José 

                                                          
21 FREYRE, Gilberto - Casa Grande e Senzala. Rio de Janeiro:  José Olympio, 1987, p.8/9/10.
22 SAINT-HILAIRE, August de - Viagem à Província de Goiás. São Paulo: Ed. da Universidade de São 
Paulo, 1975, p.53.
23 Ver A bandeira do Anhanguera a Goyaz em 1722, segundo José da Silva Braga. In: Memórias 
Goianas I.
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Alves, Francisco de Carvalho, seu irmão, Manuel de Oliveira, Paulista, e João da 

Matta, filho da Bahia, ainda rapaz. José Alves com um negro e uma negra, seu irmão 

com um só negro, eu com três e um mulato que foram todas as peças que nos 

escaparam da viagem do Anhanguera, entrando eu com seis negros e um mulato, 

Alves com cinco e o irmão com três”. ( Memórias Goianas I, 1982, p.18 - grifo da 

autora)

Pela fonte citada, ao lado desses homens tão corajosos, pode ser percebida a 

presença da mulher, certamente corajosa também. Sua atuação nessa época, contudo, 

não é considerada historicamente, até os dias de hoje. O escravo, no caso a escrava -

na qualidade de “coisa”, “bem semovente”, “peça” - não é vista como sujeito 

histórico, mesmo que tenha enfrentado, junto com o homem, “a fome, as feras e as 

nações selvagens”, participando, ao lado dele, do desbravamento do sertão e da 

dilatação das fronteiras brasileiras. Pela condição de escrava, não é dado ao seu 

trabalho nem o benefício de ser considerado uma “ajuda” .

Em situações como essa, cabe a citação da antropóloga Gayle Rubin: “... uma 

mulher é uma mulher. Ela se torna uma doméstica, uma esposa, um bem móvel, uma 

coelhinha da Playboy, uma prostituta, um ditafone humano somente em certas 

relações”.24 Para melhor falar dessas relações aprendemos, com Gilberto Freyre, que é 

“impossível a separação do negro, introduzido no Brasil, de sua condição de escravo 

(...) [pois] a escravidão desenraizou o negro de seu meio social e de família, soltando-

o entre gente estranha e muitas vezes hostil. Dentro de tal ambiente, no contato de 

forças tão dissolventes, seria absurdo esperar do escravo outro comportamento senão 

o imoral, de que tanto o acusam”.25

1-1- Em Sant’Anna e em Vila Boa

Em 1727, entre morros, no sopé da Serra Dourada, próximo das nascentes do 

rio Vermelho, estabelece-se o arraial de Sant’Anna, que se torna o centro das 

                                                          
24 Apud MALUF, Marina. Op. cit. p.204. Grifos da autora.
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transações e movimentação das minas da região goiana e, também, o lugar da 

residência de seu fundador, Bartolomeu Bueno da Silva, Superintendente das Minas. 

Por sua localização, a nova povoação, fundada num vale cercado de pedras, 

predestina-se ao isolamento e vai caracterizar-se, ao longo de sua história, pela 

peculiaridade de seus costumes, peculiaridade essa, decorrente das dificuldades de 

comunicação e de contato com os grandes centros do País. Encontra-se 

geograficamente deslocada, não atendendo às necessidades de um centro de operações 

no território goiano e, ainda, exposta a rigores climáticos. No entanto, na época de sua 

fundação, em pleno apogeu aurífero, o arraial possui ouro e água e, para as 

necessidades e expectativas do momento, isso é suficiente.

Os homens que povoam Sant’Anna vêm acompanhados de poucas escravas 

negras. Raros são aqueles que trazem suas famílias e suas mulheres brancas. Nas 

fontes que trabalhamos, encontramos menções feitas à família do Anhanguera. Saint-

Hilaire assim se refere a ela: “Bartolomeu não soube conservar as imensas riquezas 

que chegou a possuir (...) foi obrigado a vender em hasta pública sua casa, seus 

escravos e as jóias de sua mulher”. 26 Maria Odila Leite da Silva Dias, também 

registra a presença da mulher branca no início da história da cidade de Goiás, ao 

documentar a observação do cronista paulista Pedro Taques, um dos raros que, na 

época, viaja para Goiás acompanhado de sua família: “... 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”. 27

Esses homens, vindo para Goiás com as poucas negras que trazem, escravizam 

pelo caminho um grande número de mulheres indígenas, às quais também se unem, 

fazendo da índia forte elemento miscigenador. Tal constatação leva Maria Augusta 

Calado de Saloma Rodrigues a afirmar que “os viajantes, historiadores e naturalistas 

que escreveram sobre a Província de Goiás não ressaltaram o importante papel da 

índia na genealogia de muitas e muitas famílias vilaboenses que se iniciaram com a 

                                                                                                                                                                     
25 FREYRE, Gilberto, op. cit. p.315.
26 SAINT-HILAIRE, August de - op. cit. p.49.
27 Apud DIAS, Maria Odila Leite da Silva Dias. Op. cit. , p.92/3.
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“índia pêga a laço” . 28 Assim sendo, pretendemos, nesse trabalho, destacar que o 

branco introduz, em terras goianas, através de relações não legalizadas com índias e 

negras, a prática do concubinato, tão comum na história da colonização do Brasil.

Gilberto Freyre considera que das três raças que formaram o povo brasileiro, a 

mais libidinosa é a branca. O desregramento sexual do português encontra 

receptividade na sensualidade das mulheres indígenas, “doidas por homem branco”, 

reservando ao negro, ao contrário do que a maioria pensa, o lugar do “mais fracamente 

sexual”. Esse intercurso sexual do conquistador europeu com a mulher índia e, mais 

tarde, com a negra, “não foi apenas perturbado pela sífilis e por doenças européias de 

fácil contágio venéreo”, mas também por uma “espécie de sadismo do branco e de 

masoquismo da índia e da negra”, possibilitados pela colonização portuguesa, 

“colonização, a princípio, de homens quase sem mulher”, e que, aliada à tendência 

libidinosa do português e à “divisão da sociedade em senhores todo-poderosos e em 

escravos passivos”, provoca o aparecimento de “formas sadistas de amor que tanto se 

acentuaram entre nós; e em geral atribuídas à luxúria africana.” O que houve no 

Brasil, segundo Freyre, “ com relação às negras e mulatas, ainda com mais ênfase do 

que em relação às índias e mamelucas, foi a degradação das raças atrasadas pelo 

domínio da adiantada (...) Entre brancos e mulheres de cor estabeleceram-se relações 

de vencedores e vencidos - sempre perigosas para a moralidade sexual.” 29

Apesar dos dois séculos que separam a chegada do branco ao Brasil e às terras 

dos goyazes, os mesmos fatores históricos se repetem, dando à mulher do arraial de 

Sant’Anna - depois Vila Boa - uma condição de extrema subalternidade em relação ao 

homem, propiciando o surgimento de sua identidade caracteristicamente sexual -  

simples “fêmea”, no dizer de Saint-Hilaire. 30

Esses homens - os primeiros desbravadores - desvinculados de 

responsabilidades familiares,31 imbuídos de um espírito de fácil enriquecimento e 

                                                          
28 RODRIGUES, Maria Augusta Calado de Saloma - A Modinha em Vila Boa de Goiás. Goiânia Ed. 
UFG, 1982, p.18.
29 FREYRE, Gilberto - op. cit. p.50-100-101-321-426/7.
30 SAINT-HILAIRE, August de - op. cit. p.54.
31 Mary Del Priore em Ao Sul do Corpo, analisa a situação das mulheres paulistas no período colonial: 
“que viam seus parceiros partirem com os filhos nos braços e, ao recebê-los quando voltavam, tinham 
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empenhados numa volta o mais rápido possível ao seu lugar de origem, não se 

preocupam com a melhoria da vila ou com a qualidade de vida que ela possa vir a 

oferecer. Por esses mesmos motivos, não se interessam pelo estabelecimento de 

padrões morais de comportamento que valorizem os laços familiares aos quais não 

estão acostumados, disseminando a prática do concubinato, que passa a ser regra 

geral. Encontram na mulher dessa época, pelas razões que vimos acima, uma 

companheira submissa, perfeitamente adequada para a aceitação de tais costumes.

Circunstâncias de vida como essa, levam Silva e Souza a concluir que

“menos o amor da glória e o desejo de ser útil, que o interesse próprio e 

aquela ambição, que leva muitas vezes os homens por incalculáveis perigos às mais 

árduas, mais importantes empresas, foi o motivo do descobrimento de Goiás, uma das 

capitanias do domínio português na extensão do Brasil que menos tem aproveitado a 

sua situação vantajosa”. (SILVA e SOUZA, 1978, p.71)

O desinteresse pela implantação de valores familiares que fixem o homem ao 

seu local de morada é reforçado pelo desenvolvimento de uma economia predatória, 

cujos ecos mais distantes encontram-se no sistema colonial português que, apesar de 

se preocupar com o povoamento, na medida em que é a garantia da posse da terra,  vê, 

na exploração desta, seu objetivo maior, pela ânsia de fazer frente aos compromissos 

econômicos assumidos com a Inglaterra. Por isso, em relação ao ouro goiano, “pouco 

deste ouro ficou no Brasil, nada ficou em Goiás” e, indo para Portugal, saía “para

outros países, especialmente Inglaterra, para pagar (...) produtos manufaturados”.32

Tal mentalidade vai se perpetuar no que diz respeito à cidade de Goiás pois, 

impedida de qualquer atividade econômica que não aquela determinada pela 

Metrópole, acomoda-se na exclusividade da exploração aurífera. 

                                                                                                                                                                     
engrossado sua prole com filhos de outros eventuais companheiros. Ou ainda, que haviam aumentado a 
família criando os filhos de seus companheiros  com outras mulheres, que tinham sido deixadas para 
trás.” p.52. Portanto, os homens que iniciaram o povoamento de Goiás, raramente levavam consigo 
suas famílias. Na maioria das vezes relegavam à mulher a responsabilidade sobre elas, deixando-as 
sempre para trás, tanto em Goiás como em sua terra de origem.
32 PALACIN, Luís e MORAES, Maria Augusta de Sant’Anna - op. cit. p.24.
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O isolamento e as dificuldades materiais apresentados pela cidade, ao longo de 

sua história, não são condicionados apenas pelas condições geográficas, mas, também, 

pela manutenção dessa herança colonial, reforçada pela comprometida visão de 

progresso de muitos de seus governantes. Por outro lado, o isolamento e as 

dificuldades materiais contribuem para a conservação dos hábitos implantados pelos 

primeiros moradores, hábitos esses reforçados pela omissão da Igreja Católica, no que 

diz respeito a Goiás. Em outras regiões, como por exemplo em São Paulo, a Igreja usa 

de toda sua força para, juntamente com a política metropolitana, estabelecer padrões 

morais de comportamento que estimulem o casamento legal e normatizem a mulher 

para o lar e a família.33 Em Goiás, de acordo com as fontes consultadas, não se 

verifica nenhum esforço por parte da Igreja e nem mesmo do Estado, para a 

modificação dos costumes que grassam na Vila Boa de então. 

Os reflexos dessas condições são encontrados no comportamento e nos valores 

do  povo vilaboense, forjando mentalidades e fazendo da mulher vilaboense um objeto 

de estudo da maior significação. No século XVIII, a mulher da cidade de Goiás, diante 

das circunstâncias em que vive, estabelece sua identidade sexual, isso é, uma vivência 

correspondente “à sua condição, ao seu lugar na família e na sociedade.” 34

As dificuldades da cidade de Goiás são, desde o início, percebidas pelo Conde 

de Sarzedas, Governador da Capitania de São Paulo, “quando, em 1737, (...) decide 

empreender a longa viagem de mais de 200 léguas para visitar as Minas e fundar a 

primeira vila”.  Ao seu desapontamento soma-se o de muitas outras pessoas que o 

aconselham a não fazer de Sant’Anna a sede do novo centro administrativo. 35

Mesmo assim, em 1739 Sant’Anna é elevada à categoria de vila - Vila Boa de 

Goiás. “Em homenagem ao Anhanguera, [o Conde de Sarzedas] aportuguesou Bueno 

colocando-o no feminino para concordar com  vila.” 36

                                                          
33 Ver DEL PRIORE, Mary - Ao Sul do Corpo. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília: Edunb, 1993.
34 PERROT, Michelle - Práticas da Memória Feminina in: A Mulher e o Espaço Público. Revista 
Brasileira de História - 18,  São Paulo: Marco Zero, 1989, p.15.
35 PALACIN, Luís - Fundação de Goiânia e Desenvolvimento de Goiás. Goiânia: Oriente, 1976, p.11.
36 FERREIRA, Manuel Rodrigues - A Cidade de Goiás e o Escultor Goiano Veiga Valle. In: 
CURADO, Luís - Goyaz e Serra Dourada. p.25.
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Em 1749 é instalada a Capitania de Goiás, com administração independente da 

de São Paulo, passando Vila Boa a ser sua capital.

Nos meados do século XVIII surgem as primeiras igrejas e as primeiras 

construções públicas, coincidindo com a estruturação das primeiras famílias, “quando 

chegam para radicar-se (...) portugueses, paulistas e nordestinos”.37 Essa estruturação 

familiar se verifica, na maioria das vezes, na base do concubinato, não só pela difusão 

do costume, como também pelas dificuldades para a execução do casamento legal. 

“Contrair matrimônio representava, para amplas camadas da população, sobretudo 

negros e pardos forros, mas também brancos pobres, uma despesa e um trabalho tal 

com papéis, que a maioria preferia viver em concubinato estável, constituindo família 

e vivendo como marido e mulher.”38 Ao lado desse concubinato estável, as relações 

instáveis continuam a existir e o casamento legal - muito raro - traduz-se como 

privilégio de alguns brancos ricos e daqueles ligados ao serviço público.39 No entanto, 

algumas poucas famílias brancas, de posses, que chegam na cidade de Goiás já 

casadas legalmente, a partir das primeiras décadas do século XIX, vão impondo seus 

costumes e o concubinato, gradativamente, vai desaparecendo. Como exemplo, 

podemos citar as famílias Fleury Curado, Alencastro, e Barros Cachapuz e Chaves. 40

As primeiras igrejas transformam-se em local de encontros e reuniões sociais. 

Em Chegou o Governador 41 Bernardo Élis utiliza-se de várias fontes históricas que 

lhe servem de inspiração para reconstruir a realidade de Vila Boa de Goiás.

“Na nave muito mal alumiada, à falta de cadeiras e bancos, homens 

e mulheres assentavam-se no chão, cobrindo-se as mulheres com suas 

                                                          
37 RODRIGUES, Maria Augusta Calado de Saloma - A Modinha em Vila Boa de Goiás. Goiânia: Ed. 
UFG, 1982, p.18.
38 SILVA, Maria Beatriz Nizza da Silva - Sistema de Casamento no Brasil Colonial. São Paulo: Ed. da 
Universidade de São Paulo, 1984, p.55.
39 Ver Anexo I - Entrevista com Bernardo Élis.
40 Conforme entrevista com  Maria do Rosário Alencastro Costa (D. Mariquinha) - 11/01/97. D. Maria 
do Rosário Alencastro Costa é descendente de antigas famílias vilaboenses, constituindo-se, pois, em 
rica fonte de tradição oral.
41 Esse romance de Bernardo Élis é baseado em fatos verídicos, com fontes históricas documentalmente 
comprovadas. Nesse trecho destacado pelo presente trabalho, refere-se a Saint-Hilaire.
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compridas e largas saias. A mistura de homens e mulheres favorecia os 

encontros amorosos e a troca de carícias ocultas pelas sombras, coisa com 

que os padres e visitadores eclesiásticos não concordavam e viviam 

exprobando de forma mais ou menos inócua, pois era a igreja um dos 

pouquíssimos lugares (para não dizer o único) a ensejar encontros e reuniões 

sociais”.  42

Esses encontros são esporádicos, pois o fator religioso não é relevante para os 

costumes da população e a vida social é incipiente, caracterizando-se  por relações 

sociais efetuadas estritamente no âmbito do privado. Para que assim seja, dois 

motivos podem ser apontados. O primeiro diz respeito às próprias características 

apresentadas por Vila Boa: pequeno núcleo urbano de população flutuante, embrião 

“de uma sociedade aberta vinculada a uma economia dinâmica, na qual o ouro e a 

busca do ouro impunham-se como valores dominantes.” 43 O segundo, que na Colônia 

“a idéia de privacidade poderia traduzir-se pela relação que tinham as mulheres com 

sua própria casa, com a religiosidade doméstica, com usos e costumes relativos ao seu 

próprio corpo, mas sobretudo com a relação que mantinham com sua prole.” 44 Na luta 

pela sobrevivência, em lugares de recursos tão escassos como a cidade de Goiás de 

então, não resta à mulher outro espaço que não o da esfera privada. 

A ausência de vida em sociedade vai prolongar-se por muito tempo e só na 

segunda metade do século XIX é que, timidamente, a cidade de Goiás começa a 

desenvolver atividades sociais, e relações sociais mais complexas começam a ser 

elaboradas. Até a  primeira metade do século XIX, constata-se que “em Vila Boa só 

existem algumas festas de igreja. Não há bailes, nem reuniões, nem passeios nem 

jogos. Cada qual vive metido em sua casa e ninguém sequer visita os amigos e os 

conhecidos”.45 Nessa época, já distante dos primeiros momentos de povoamento, 

inicia-se a formação de uma sociedade na qual se constrói e se sedimenta, 

paulatinamente, a cultura goiana.

                                                          
42 ÉLIS, Bernardo - Chegou o Governador. Rio de Janeiro: José Olympio, 1987, p.12. 
43 COSTA, Lena Castello Branco Ferreira - Arraial e Coronel dois estudos de história social. São 
Paulo: Editora Cultrix, 1978, p.15.
44 MALUF, Marina, op. cit. p.38.
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A cidade possui, nesse período - século XVIII -  considerável número de 

escravos, mas não prevalece, ali, nenhum culto de origem africana, sendo a população, 

essencialmente católica. O catolicismo vilaboense, porém, apresenta caráter bem 

particular, pois não representa - conforme vimos - fator de rigidez comportamental, de 

repressão moral ou de formação ética. Os costumes vilaboenses seguem seu ritmo 

próprio, e a religião católica tem, para a população da Vila Boa de então, muito mais 

um significado de vivência externa e de caráter social, do que uma prática interna e 

normatizadora. Nas palavras de Pohl, no início do século XIX, ainda percebemos a 

permanência desta mentalidade:

“... a moralidade é extremamente baixa. A religião consiste na forma, não na 

essência. Ficam geralmente impunes todos os delitos, inclusive o assassinato. Os 

sagrados laços do matrimônio são aqui muito frouxos e pouco apreciados. Quando se 

realiza um casamento, habitualmente é o ouro o catalisador da união”. (POHL, 1976, 

p. 142) 

Em 1540 fora criada, na Espanha, a Companhia de Jesus e, em 1549, os 

jesuítas chegam ao Brasil, acompanhando Tomé de Souza. Têm a função de converter 

os índios, dar apoio religioso aos colonos e fundar os primeiros colégios na Colônia. 

No entanto, a fundação dos colégios acaba “ por assumir, senão a primazia, 

importância pelo menos comparável” às outras atividades. Ao primeiro colégio, 

fundado na Bahia em 1550, seguem-se outros: em Olinda, Rio de Janeiro e São Paulo, 

ainda no século XVI; no Maranhão, em 1688; no Pará, em 1695; em Santos, em 1653; 

e, o último, em Mariana, em 1750. Em 1759, os jesuítas são expulsos do Brasil pelo 

Marquês de Pombal, mas  não sem antes exercerem uma profunda influência na 

mentalidade da população colonial. Por esses dados históricos podemos perceber o 

curto espaço de tempo que separa a fundação da cidade de Goiás da expulsão dos 

jesuítas, não permitindo que eles exerçam aqui a influência que exerceram nas outras 

regiões do Brasil. Concluímos que nesse fato encontra-se a explicação para o 

                                                                                                                                                                     
45 ÉLIS, Bernardo - op. cit. p.16.
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distanciamento religioso que vai prevalecer na cidade de Goiás, ao longo de sua 

história, conforme veremos adiante.46

No século XVIII, a fácil extração do ouro provoca, em Vila Boa, atividade 

mineratória intensa, ainda que de breve duração, trazendo um desenvolvimento 

improvisado e fugaz. O ponto alto da produção aurífera é muito rápido, não 

permitindo uma estruturação econômica sólida ou a formação de fortunas, o que, 

aliado às condições desfavoráveis do meio, faz com que a cidade se caracterize pela 

simplicidade que até hoje se revela aos olhos de quem por lá passa.

Com o declínio da mineração, verifica-se acentuada evasão populacional e  só

ficam  na cidade os funcionários públicos, os que querem permanecer devido a laços 

estabelecidos e que se mantêm economicamente, ou os que não conseguem sair por 

falta absoluta de recursos. Em decorrência disso, no início do século XIX, é grande o 

número de vadios, cristalizando-se entre a população o “relaxamento dos costumes” e 

a “libertinagem”, 47 tão denunciados por Saint-Hilaire. 

O século XVIII e sua passagem para o XIX representa, na nossa pesquisa, o 

momento em que a mulher, “simples fêmea”,  faz sua experiência histórica vivendo 

uma identidade definida pelo condicionamento sexual. No entanto, o início do século 

XIX, além de lhe conservar essa identidade sexual, começa também a lhe criar 

condições para o desenvolvimento de outra identidade, condizente com as 

circunstâncias econômicas e sociais de um novo momento histórico: a identidade 

matriarcal.

1-2- Na cidade estagnada

Nos primeiros anos do século XIX, a cidade de Goiás, em meio de serras e 

colinas, com ladeiras e ruas irregulares, apresenta, nos telhados de suas casas e nas 

                                                          
46 CUNHA, Luís Antônio - A Universidade Temporã. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1986, p.24-
27/8-30/1- 30/1/4/5/6/7.
47 SAINT-Hilaire - op. cit. p. 53.
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ruas não calçadas, o tom esbranquiçado da terra da região. Grandes lages cobrem as 

poucas vias pavimentadas e o Rio Vermelho, companheiro de sempre, reflete em suas 

águas as luzes dos lampiões de então.48

Uma mulher vilaboense, poetisa de rara sensibilidade, 49 expressa, para além 

de qualquer momento histórico, a importância do rio Vermelho para a cidade de 

Goiás. Rio do ouro, das lavadeiras e dos poetas.

“(...) Rio Vermelho das janelas da casa velha da Ponte...

Rio que se afunda debaixo das pontes (...)

Rio vidraça do céu.

Das nuvens e das estrelas.

Tira retrato da Lua.

Da Lua quarto-crescente

que mora detrás do morro.

Lua que veste a cidade de branco. (...)”

(CORALINA, 1989, p. 91) 

A cidade apresenta arquitetura bastante simples - característica que conserva 

ao longo de sua história - com igrejas e casas pobremente adornadas. Bernardo Élis, 

através de D. Francisco de Assis Mascarenhas, descortina a Vila Boa daquela época, 

em Chegou o Governador.

“... com o tropel da alimária retumbando na rua estreita, calçada de pedras 

irregulares, entrou a comitiva na cidade, pela Cambaúba, passando em frente da 

simpática igrejinha da Lapa que ao tempo existia, e ganhando afinal a rua principal, 

chamada Rua Direita do Negócio, a qual desembocava no Terreiro do Paço. Aí se 

                                                          
48 Conforme Mariana Augusta Fleury Curado, em Rua do Carmo - crônicas e artigos, no início do 
século XIX, “a iluminação era feita com lampiões a querosene que, ao entardecer seriam acesos por 
empregados da Intendência que percorriam as ruas levando uma escada de madeira ao ombro. Nas 
noites de luar, não se acendiam os lampiões. Para quê? Se o luar de Goiás é o mais límpido, o mais belo 
possível!” - In: CURADO, Luís, op. cit. p.48. Esse tipo de iluminação foi substituído pela energia 
elétrica, em 1919. Ver  ALBERNAZ, Ondina de Bastos -Reminiscências. Goiânia: KELPS, 1992, p.32.  
49 Sobre Cora Coralina, ver Anexo II.
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erguia a matriz, enorme igreja de Nossa Senhora de Santana, padroeira da Vila. Se era 

grande, tinha péssimo aspecto. O frontispício estava em ruinas, sem portas nem 

janelas, a parede frontal caiada até o meio, com a torre da parte do evangelho 

derruída. (...) Dentro da igreja, que era vasta, a feição de tapera era mais sensível, 

com o teto deixando entrar a chuva que estragava as paredes, os altares e o piso da 

nave. (...) O palácio do governador, logo ao lado da matriz (...) era um extenso 

casarão térreo acachapado, de largos beirais de cachorros de madeira (...) Vila Boa 

pareceu-lhe melhor do que supunha: era uma aldeia portuguesa um pouco maior e 

mais tosca. O que chocava era a pobreza, a miséria de grande parte da população”. 

(ÉLIS, 1987, pp. 6/14)

Saint-Hilaire também nos mostra a cidade no início do século XIX:

“a cidade conta com cerca de 900 casas feitas de barro e madeira, sendo 

pequenas mas bastante altas para a região. Várias delas são sobrados, e algumas 

janelas têm vidraças feitas de lâminas de talco. A maioria é bem cuidada, tendo eu 

notado que as principais são razoavelmente bem mobiliadas e imaculadamente limpas 

(...) A cidade não tem absolutamente vida social. Cada um vive em sua casa e não se 

comunica, por assim dizer, com ninguém”. (SAINT-HILAIRE, 1975, pp. 50/52)

Durante a primeira metade do século XIX, a vida social é impossibilitada pela 

pobreza da maioria da população que, nessa época, por vezes, não tem roupas para 

sair às ruas. Apenas os funcionários do governo -  na maioria portugueses de 

nascimento - e alguns poucos brasileiros, possuem condições econômicas para o 

consumo das mercadorias, especialmente tecidos, fornecidas pelo comércio que se 

abastece no Rio de Janeiro. 

Quanto à informação oferecida por Saint-Hilaire sobre a limpeza das casas, 

consideramo-la bastante significativa para a formação da imagem da mulher de Vila 

Boa. Independente do momento histórico em que vive, a vilaboense destaca-se pela 

liderança e desenvoltura que, aqui, de acordo com a fonte citada, manifesta-se na área 

doméstica. Essa característica representa importante fator para sua adaptação à 
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economia de subsistência e para o conseqüente desenvolvimento de sua identidade de 

matriarca. 

Sob outro aspecto, Saint-Hilaire analisa uma vez mais a cidade de Goiás. 

“Unicamente a presença do ouro em suas terras determinou a fundação de 

Vila Boa, pois essa vila, localizada a 16° 10’de lat. Sul e a 200 léguas do litoral, 

numa região estéril e afastada de todos os rios atualmente navegáveis, dificilmente 

estabelece comunicação com outras partes do império brasileiro. Não tem nem 

mesmo muita salubridade, e não tardaria a ser abandonada se nela não ficasse 

localizada a residência de todo corpo administrativo da província. (...) A cidade, 

construída numa baixada, onde o ar não circula como nas montanhas e nas planícies; 

onde a água parece pouco salubre e o calor é quase sempre sufocante durante a seca; 

onde, enfim, a umidade deve ser muito grande na estação das chuvas (...) Essa é uma 

razão por que os habitantes de Vila Boa estão longe de apresentar uma aparência de 

saúde, vigor e energia”. (SAINT-HILAIRE, 1975,  p. 50-51)

Alguns anos depois, em 1824, Cunha Mattos, também descreve a cidade, em 

concordância com Saint-Hilaire.

“é mui quente, sujeita a moléstias agudas, ataques apopléticos, e ao 

broncocele ou papeiras de que está atacado pelo menos dois terços da população. As 

suas águas (principalmente as da fonte da Carioca) são excelentes; a do grande 

chafariz da praça não é tão boa: alguns atribuem as moléstias que aqui se sofrem à 

estagnação das águas de um açude próximo; outros à água do chafariz grande (...) 

Estou persuadido de que a malignidade atual da atmosfera e as contínuas moléstias, 

que se sofrem, procedem do fumo das queimadas e do calor delas nos meses em que 

não chove (...) das terras alagadas e encharcadas do Rio Vermelho e córrego Manoel 

Gomes, contíguas à cidade; assim como dos maus alimentos de que faz uso a gente 

pobre que aqui reside”. ( CUNHA MATTOS, 1979, p. 27/28) 

Mas Silva e Souza, ainda em 1812, analisando as dificuldades de Goiás, 

conclui:
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“... mas tudo isto mesmo que encontrei é quanto basta para fazer conhecer a 

vantajosa situação de Goiás, que, ainda mesmo na maior decadência em que se 

considera, e a que diferentes motivos deram princípio, tem proporções para se 

levantar, para se ressurgir...” (SILVA e SOUZA, 1978, p. 33)

A exaustão gradativa dos veios auríferos leva a população da cidade a 

identificar-se cada vez mais com as adversidades do meio. Acrescenta-se a isto o fato 

de que, ao respaldar-se no ranço conservador português, cuja tradição repete de 

geração a geração o desprezo pelo trabalho braçal, investe sua energia na capacidade 

de suportar privações, fazendo desta, uma demonstração conservadora de resistência e 

superioridade. O não trabalhar representa uma distinção, prerrogativa maior dos 

brancos, atributo de diferenciação racial e social a ser preservado a qualquer preço. 

Aprisionada em tais preconceitos, que são superdimensionados pelo isolamento e pela 

estagnação da cidade, grande parte da classe dominante - dominante porque branca -

sem posses e impossibilitada de adquiri-las, em razão desses valores, faz a opção pela 

ociosidade. 

“O povo de Goiás é dotado de grandes talentos para todas as artes: preguiça, 

o contentarem-se com o pouco, a lembrança da nobreza e da riqueza dos seus 

maiores, faz  que tão extraordinários benefícios da natureza sejam por eles 

desprezados”. (CUNHA MATTOS, 1979, p. 69)

O predomínio da economia de subsistência, em decorrência da decadência da 

mineração, reforça o costume das relações sociais restritas à área privada e reserva, 

para a mulher, um espaço de grande importância, ao torná-la a garantia da 

sobrevivência da família, pelo exercício dos trabalhos domésticos.

Vila Boa é elevada à categoria de cidade, recebendo o nome de Goiás, através 

de “um decreto promulgado por D. João VI e datado de 18 de setembro de 1818”. 50 É 

capital da Capitania, da Província e, depois, do Estado, num período que vai  de 1749 

a 1937.

                                                          
50 SAINT-HILAIRE, August de - op. cit. p.49.
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Como capitania independente de São Paulo, Goiás recebe seu primeiro 

Governador - o Conde dos Arcos (D. Marcos de Noronha - 1749/1755) - que logo 

começa a reclamar dos inconvenientes de Vila Boa. Suas reclamações são reforçadas 

por muitos outros governadores posteriores, mas os custos de uma mudança e a visão 

exploradora do colonialismo lusitano fazem moucos os ouvidos de Portugal. As 

razões das reclamações são as de sempre: péssimo clima e dificuldades de 

comunicação.

Em concordância com isto, muitos anos depois, Couto de Magalhães, 

governador de Goiás em 1863, escreve: 

“Quanto à salubridade, não conheço, entre todos os lugares por onde tenho 

viajado, (e não são poucos) um onde se reunam tantas moléstias graves. Quase se 

pode asseverar que não existe aqui um só homem são... Quanto às condições 

comerciais, eu não me estenderei. Basta ver o que há, para desanimar-se. Por mais 

desagradável que possa parecer ao leitor a proposição seguinte, eu a exaro: o 

comércio aqui vive exclusivamente dos empregados públicos e da força de linha. Os 

meios de transportes são imperfeitos, a 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”. (Apud PALACIN, 1976, p. 13)

Isolada do resto do mundo, a cidade de Goiás não tem contato com os grandes 

centros, a não ser muito esporadicamente e com grandes dificuldades. Em 1804, D. 

Francisco de Assis Mascarenhas gasta do Rio de Janeiro até a cidade de Goiás quatro 

meses e meio de viagem, atravessando regiões desertas e grandes dificuldades.

“Dali a Belém do Pará eram 400 léguas; dali ao litoral, 200 léguas; dali a 

Vila Rica, 130 léguas; dali a Cuiabá, 160 léguas. E essas eram as povoações mais 

próximas. (...) Praticamente viveu em cima de lombo de burros e cavalos, percorrendo 

estradas ermas que de tão pouco trafegadas chegavam a desaparecer em muitos 
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pontos, vivendo num ambiente de ruína e decadência, cuja glória extinta homens e 

coisas celebravam com lamentações e taperas; dormindo ou em barracas ou em 

péssimas residências ou arranchamentos, com uma alimentação animalesca, no meio 

do lodaçal das chuvas, do ardor do sol, dos rios cheios, cuja passagem mal havia 

grandes cochos servindo de canoa”. (Élis, 1987, p. 13-14)

A realidade vilaboense, nessa época, apresenta-se tão árdua aos olhos de quem 

chega, que os nobres portugueses só se dispõem a enfrentar os sertões goianos e a 

governar Goiás em nome do rei de Portugal, estimulados pelos privilégios políticos 

futuros que tal empresa assegura. O isolamento de Goiás e, particularmente, da cidade 

de Goiás, é testemunhado por Saint-Hilaire ao passar, em 1819, pelo registro de 

Matias Barbosa, posto fiscal situado na estrada que liga Goiás ao Rio de Janeiro e 

Minas Gerais. 

“Antes de minha partida (28 de maio) ele anotou meu nome em seu registro. 

Lancei um rápido olhar no livro e verifiquei que desde o dia 19 de fevereiro não havia 

entrado ninguém na Província de Goiás, e no entanto era aquela estrada que fazia a 

ligação com o Rio de Janeiro e grande parte da Província de Minas”. (Saint-Hilaire, 

1975, p. 22)

O isolamento, assimilado e naturalizado pelos vilaboenses e perpetuado por 

decisões administrativas equivocadas, cristaliza as dificuldades da cidade, 

obstaculizando o comércio e a agropecuária.

“Favorecido pelo esfacelamento da economia e pela posição geográfica, o 

desânimo abateu-se sobre os goianos (...) era necessário encontrar uma saída para a 

crise econômica de Goiás, e esta seria estabelecer  uma ligação com os  portos 

marítimos, de forma a garantir o escoamento da produção (...) Esta ligação poderia 

ser feita por via terrestre através das estradas que de Goiás demandavam  a Bahia, ao 

Rio de Janeiro e a Santos (...) ou com o Pará (...) através dos rios Araguaia e 

Tocantins. Apesar de não passarem de simples caminhos de tropeiros, necessitando 

uma melhoria total e a construção de várias pontes, as estradas seriam a melhor opção 
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(...) As Autoridades, contudo, elegeram como ideal a via fluvial”. (FUNES, 1986, p. 

40)

Mais tarde, como reflexo desses fatores, torna-se impossível, também, a 

instalação de indústrias. 

Decorrentemente, Goiás apresenta-se, já nos fins do século XIX, como uma 

cidade de escassos recursos econômicos, impossibilitando maiores condições de 

trabalho e estimulando o êxodo da população masculina, aspecto que se prolonga pelo 

século XX e que se constitui numa das razões apresentadas para a mudança da capital. 

Os ricos saem para estudar e os pobres para trabalhar. 

As oportunidades de trabalho mais freqüentes surgem através de viagens ao 

norte do Estado ou mesmo ao Pará, em carros de bois ou pelos rios, passando por todo 

tipo de dificuldades, na esperança de se estabelecer uma atividade comercial rentável. 

Poucos lucros daí advém, mas os dissabores são certos, ocasionando um grande 

número de mortes e aumentando o rol das mulheres viúvas. Esse  fator - a viuvez -

além de outros, já citados, contribue para o desenvolvimento da identidade matriarcal 

da mulher vilaboense. 51

A mulher das camadas sociais mais baixas encontra no ofício de lavadeira o 

meio de ganhar o sustento da casa, desenvolvendo, através dessa função, sua 

identidade matriarcal. Cora Coralina mostra-nos sua face.

Essa Mulher...

Tosca. Sentada. Alheada... (...)

- é a lavadeira.

Mãos rudes, deformadas. (...)

(...) tem quarentanos de lavadeira.

                                                          
51 Sobre esses dados e, principalmente, sobre a viuvez das mulheres, conferir ALBERNAZ, Ondina de 
Bastos, op. cit. p.45/6.
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Doze filhos

crescidos e crescendo.

Viúva, naturalmente.

tranquila, exata, corajosa. (...)

Madrugadeira. (...)

Sonha calada.

Enquanto a filharada cresce

trabalham suas mãos pesadas. (...)

Vai lavando. Vai levando.

Levantando doze filhos

crescendo devagar,

enrodilhada no seu mundo pobre, (...)

(CORALINA, 1993, p. 207/208)

Além das lavadeiras, as carregadeiras d’água, “com o pote na cabeça, 

transportando água (potável) o dia todo”, também garantem o sustento de suas casas. 

Servem às famílias, repartições públicas, escolas, escritórios e casas comerciais. 

“Recebendo por mês ou por viagem dada, (...) conforme conduziam água, transmitiam 

também recados entre as famílias e faziam um pequeno jornal levando e trazendo 

notícias de um bairro a outro, de uma rua a outra. (...) Começou a declinar a profissão 

de carregadeira d’água com o serviço de abastecimento feito pelo prefeito 

Hermógenes Coelho em 1950.” 52

Quanto às viúvas das classes dominantes que, com raras exceções, são também 

pobres e matriarcas, vão “para a cozinha fazer quitandas e empadões de Goiás, que 

são vendidos pelas ruas em taboleiros cobertos por alvas e bordadas toalhas brancas, 

para obter o sustento do diploma de seus filhos”.53 Esses, ao saírem para estudar fora, 

contribuem, quando voltam, para que a cidade de Goiás apresente, a partir das três 

últimas décadas do século XIX, apesar das dificuldades econômicas e do isolamento, 

uma cultura de franca influência européia.

                                                          
52 LACERDA, Regina - Vila Boa - história e folclore. In: CURADO, Luís, op. cit. p. 32.
53 RODRIGUES, Maria Augusta Calado de Saloma - op. cit. p.36.
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“Mas o anseio de progredir, de desenvolver-se e crescer no plano cultural, 

animava o povo goiano, que reagia para não permanecer no atraso. Vemos as famílias 

mais abastadas mandando seus filhos estudar na Europa, ou em bons colégios da 

Corte, de onde regressavam trazendo maneiras elegantes e fidalgas. Cultivavam as 

artes, o latim e a retórica. O francês era a língua de bom-tom: todos a falavam em 

sociedade”. (MENDONÇA, 1981, p.19)

Explica-se, assim, a europeização que permeia a cidade de Goiás a partir da 

segunda metade do século XIX, dando início a uma vida social diferenciada em 

relação à que até então se apresentava, isto é, baseada em relações sociais quase que 

exclusivamente no âmbito do privado. A europeização manifesta-se, também, na 

maneira de as pessoas se vestirem. No calor de quase sempre 40 graus,

“os homens se apresentavam garbosamente trajados, até nos locais de 

trabalho. Usavam ternos de casimira, camisas com colarinhos e punhos engomados, e 

gravatas. Nenhum homem do primeiro escalão social saía à rua ou recebia visitas em 

manga de camisa. Alguns moços chegavam ao exagero de percorrer as ruas aos 

domingos, trajando fraques”. (ALBERNAZ, 1992, p. 34/35)

O isolamento, além das adversidades que lhes são próprias, provoca na alma 

vilaboense uma introspecção que encontra derivativo em produção intelectual bastante 

considerável para uma cidade com as características que a cidade de Goiás apresenta 

na segunda metade do século XIX. É então que começa a se manifestar o aspecto 

intelectual, iniciado nos fins da primeira metade do século. Essa atividade intelectual 

caracteriza-se, inicialmente, pela intensa produção jornalística da cidade. Restrita aos 

homens, passa, gradativamente, a ser desenvolvida também pelas mulheres e a tomar, 

com o tempo, aspectos diversificados como : música, poesia, teatro e literatura.

Oscar Leal, na última década do século XIX, ao chegar à cidade de Goiás, 

admira-se com o número de jornais que a cidade possui e com o esforço conjunto da 
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população, apesar das dificuldades econômicas, para o sucesso de tais jornais:  

Publicador Goyano, Goyas, Correio Official e Gazeta Goyana, esse último em estado 

embrionário. 54

Nos fins do século XIX, antes da abolição, e mesmo nas primeiras décadas do 

século XX, a cidade de Goiás apresenta um contraste gritante. Ao lado do requinte 

intelectual e do cuidado no trajar, sendo costume as moças serem conduzidas aos 

bailes em cadeirinhas carregadas por escravos, existe uma vida material de condições 

precárias, em casas  onde não há nenhum conforto, sendo os banheiros situados em 

área externa, fora do corpo da casa.55 Quanto ao requinte intelectual, podemos 

considerá-lo uma generalização dentro da classe branca dominante, mas o cuidado no 

trajar é restrito à reduzida elite econômica, formada pelos grandes fazendeiros como 

Olegário Delfino Rodrigues, dono de vastas extensões de terras e de muitas cabeças 

de gado; comerciantes de lojas que vendem produtos importados, como Felipe 

Baptista de Alencastro, proprietário de lojas em Cuiabá e cidade de Goiás; e 

funcionários públicos, entre eles juizes, desembargadores, promotores. Mesmo para 

esses e suas famílias que aliam a cultura ao conforto, o contraste permanece, numa 

cidade onde, por não ter água encanada, as pessoas tomam banho em bacias, ainda que 

esmaltadas e enfeitadas e contendo, em suas águas, sais minerais importados. 56

Quanto ao isolamento, podemos ilustrar sua perpetuação através das anotações 

do diário de Augusta de Faro Fleury Curado - transformado em livro por sua filha 

Maria Paula Fleury de Godoy- por ocasião de sua viagem de mudança do Rio de 

Janeiro para a cidade de Goiás.

No final do século, em 1896, Augusta de Faro Fleury Curado e sua família 

fazem a mesma viagem que o governador D. Francisco de Assis Mascarenhas fizera 

tantos anos antes, do Rio à cidade de Goiás. Em relação ao território goiano, pouca 

coisa mudara. Augusta sai do Rio de Janeiro no dia 23 de agosto, de trem de ferro, 

passando por São Paulo, Ribeirão Preto, Uberaba, Uberabinha (Uberlândia) e 

                                                          
54 LEAL, Oscar -Viagem às Terras Goyanas (Brasil Central). Goiânia: Ed. UFG, 1980, p.62/3.
55 Conforme entrevista concedida por Maria Brom Di Guimarães - D. Pequetita - 08/03/95. D. Maria 
Brom Di Guimarães é neta de Jacintha do Couto Brandão e sobrinha de Cora Coralina.
56 Entrevista com Maria do Rosário Alencastro Costa - D. Mariquinha - 11/01/97.
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chegando a Araguari, final da linha ferroviária, no dia 29 de agosto. A partir daí, 

começa sua aventura através de uma região que, aparentemente, não havia sido 

afetada pelo passar dos anos.

Em Araguari permanecem os viajantes durante 19 dias, preparando a tropa que 

deve conduzi-los através das matas goianas, rumo à capital do Estado de Goiás. Uns, a 

cavalo; outros, em bangüês. A tropa sai de Araguari no dia 18 de setembro e só chega 

à cidade de Goiás no dia 20 de outubro.

Durante todos esses dias, dormem em plena mata, em ranchos de 4 ou 5 paus, 

cobertos por um teto de palha, ou ao relento. Raras vezes encontram hospedagens em 

fazendas que apresentem abundância ou algum conforto. Nessas ocasiões, são tratados 

com todas as honras, levando-se em conta a origem aristocrática dos hóspedes. Por 

outro lado, em alguns sítios, dormem junto ao curral, com bezerros berrando a noite

toda, ou no paiol, sob a chuva. 

Em muitas noites e dias chuvosos, têm como proteção apenas um toldo. 

Molham-se todos, preocupando-se a todo custo em proteger as crianças. Percorrem 

caminhos enlameados que os obrigam a andar descalços e que colocam os cargueiros 

em constante risco de virarem. Quando não chove, são atormentados pelo calor 

escaldante do sol e pelos riscos de queimaduras.

Ao chegar à cidade de Goiás, em 20 de outubro de 1896, Augusta de Faro 

Fleury Curado escreve em seu diário a impressão que a cidade lhe causa. “A cidade de 

Goiás é toda cercada de morros. No centro está um vale atravessado pelo Rio 

Vermelho. A entrada é linda, mas a cidade perde muito pela situação”. 57

Enquanto isso, através de uma vida social pouco condizente com a realidade 

material concreta, a classe dominante da cidade de Goiás procura ignorar, 

obstinadamente, os infortúnios do presente, mantendo, a todo custo, posturas 

                                                          
57 GODOY, Maria Paula Fleury de - Do Rio de Janeiro a Goiás - 1896 - (A viagem era assim). 
Goiânia: CIP, UFG, 1985, p.67.
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artificiais espelhadas em questionáveis  glórias do passado, e fazendo de sua vida uma 

construção mental.

“Na cidade havia pouca vida social, pois a sociedade era fechada e 

preconceituosa. Nos bailes em palácio ou saraus, imensa discriminação. Era constante 

a presença de damas empavonadas, agarradas ao que sobrou do seu cabedal de ouro e 

senzala. Homens empertigados, em grande estilo, envergando fraque ou casaca, 

cheios de planos para o futuro e maldizendo o presente”. (ALBERNAZ, 1992, p. 

20/21)

Nessa situação de pobreza material, onde o imaginário da classe dominante, 

passado de geração à geração, supera a realidade, o que mais vale é o nome. De 

acordo com entrevista concedida por D. Pequetita, a elite da cidade de Goiás se 

preserva do convívio com o resto da população, não só nas festas particulares, mas 

também na vida pública: a praça do jardim, lugar dos passeios dominicais, é cercada 

por um arame - dentro, a classe dominante; fora, os demais habitantes da cidade. O

ingresso é o nome. 

Essa prática social manifesta-se nas últimas décadas do século XIX e se 

mantém, ainda, no início do século XX, contribuindo para a formação de uma 

sociedade caracterizada por uma estratificação social bastante rígida. Como a cidade -

por suas proporções e pelas modestas oportunidades que oferece - não permite uma 

distinção econômica muito diferenciada, é no social que concentra toda a força de 

seus preconceitos. Transforma-se numa sociedade extremamente preconceituosa e 

conservadora, onde o que vale é o nome e o passado.

“Meus avós não gostavam de meninos na rua: éramos presos dentro de casa 

dia e noite e o refúgio era o quintal. Essa prisão tinha várias determinações. Primeiro: 

meu pessoal tinha lá suas bazófias de grandeza, descendia do Anhanguera, tinha um 

conde na família, o primeiro general brasileiro ... Portanto, não era bom preceito 

misturar-se com a molecada da rua. Segundo: menino solto além de aprender coisa-

feia, acaba é brigando e indispondo os pais. Portanto, nada de vadiações. Terceiro: 
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menino solto gasta muita roupa e muito calçado. Nestas condições, finda a aula, 

tínhamos que vir para casa, tirar a roupinha-de-ver-deus e meter-nos nos panos 

remendados, de pé no chão e livro na mão”. (ÉLIS, 1979, p. XIII)

1-3- Na cidade ilustrada

Ao escrever sobre a adaptação de sua mãe ao cotidiano vilaboense da época, 

Maria Paula Fleury de Godoy nos oferece uma visão da cidade de Goiás, no início do 

século XX: 

“Goiás, no começo do século, era uma cidadezinha triste, sem iluminação, 

sem água encanada, sem o menor conforto, afinal, e que ficava no “fim do mundo...” 

O correio, conduzidas as malas em lombos de bestas, levava, às vezes, quase um mês 

para transpor a distância imensa que separava a velha capital da mais próxima linha 

férrea. As estradas eram péssimas e se tornavam quase intransitáveis durante os seis 

longos meses do inverno goiano. (...) Quantas vezes retirávamos da sacola as cartas e 

os jornais completamente encharcados! Era preciso muito cuidado para abrir e 

estender no sol ou sobre o fogão as folhas impressas e aguardar, pacientemente, 

ficassem elas em estado de serem manuseadas”. (Godoy, 1985, p. 16-17)  

Ao lado das dificuldades de sempre, a natureza mostra-se pródiga e a cidade, 

emoldurada por serras e morros de vegetação rica e variada, onde predominam as 

quaresmeiras roxas e os paus-d’arco amarelos, apresenta, na época da floração, 

deslumbrante espetáculo, fonte de inspiração  para os seus muitos poetas, que têm, em 

Cora Coralina, a poeta maior.

“Meus versos tem cheiro dos matos, dos bois e dos currais.

Eu vivo no terreiro dos sítios e das fazendas primitivas.

Amo a terra de um místico amor consagrado, num esponsal sublimado,

procriador e fecundo.(...)

Sou árvore, sou tronco, sou raiz, sou folha,

sou graveto, sou mato, sou paiol (...)
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Minha pena (esferográfica) é a enxada que vai cavando,

é o arado milenário que sulca.

Meus versos têm relances de enxada, gume de foice e peso de machado.

Cheiro de currais e gosto de terra. (...)

Amo a terra de um velho amor consagrado

através de gerações de avós rústicos, encartados

nas minas e na terra latifundiária, sesmeiros.

A gleba está dentro de mim. Eu sou a terra. (...)

Eu sou a mulher mais antiga do mundo, plantada e fecundada

no ventre escuro da terra.”

(CORALINA, 1987, p.108/109/110)

No início do século XX, a cidade distribui-se em 

“ruas curtas e estreitas, de casas juntinhas e com grandes beirais de madeira, estilo 

colonial; cidade sem planejamento, de becos e vielas, praças jogadas ao léu. Nas ruas 

centrais, calçamento assimétrico, feito com pedras irregulares, nos passeios grandes 

lajes desiguais”. (ALBERNAZ, 1992, p. 14-15)

A energia elétrica é inaugurada em março de 1919. Até então, a iluminação 

das casas é feita com velas ou candeeiros e, nas ruas, os lampiões têm horário de 

acender e de apagar. O sino - mas não o da igreja - também participa da vida da 

cidade: “às vinte e uma horas, as cornetas dos quartéis davam o toque de recolher, e o 

sino miúdo da Cadeia Pública badalava o toque de silêncio. Era hora da cidade 

dormir”. 58

Apesar de economicamente inexpressiva, a cidade de Goiás conta com um 

comércio de bom nível, que atende às necessidade da sociedade que, apesar de tudo, 

apresenta traços de sofisticação.

                                                          
58 ALBERNAZ, Ondina de Bastos - op. cit. p.34.
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“As casas comerciais Alencastro Veiga, Cristiano de Morais, Manoel de 

Souza, Sebastião Camargo, Felipe Batista e Francisco da Cunha Bastos vendiam 

muitos artigos importados: louça inglesa, perfumaria francesa, peças de Biscui, 

cristais, porcelanas, relógios suíços, calçados ingleses, chitas e outros tecidos da 

Alemanha, manteiga e queijos da França e da Holanda, vinho e macarrão de Portugal, 

bonecas, folhas de Flandres, etc. (...) Todas as mercadorias chegavam à cidade em 

carros de bois ou tropas de burros; a correspondência postal, transportada da mesma 

forma, passando por estradas quase intransponíveis e atravessando rios cheios, com 

pontes já destruídas pelas cheias. Os sacos de lona que abrigavam o conteúdo postal, 

nem sempre resistiam aos embates da viagem, assim, em acréscimo ao atraso de dez a 

quinze dias, podia a correspondência chegar danificada”. (ALBERNAZ, 1992, p. 27-

28)

No início do século XX, respaldada na educação oferecida pelo Colégio 

Santana, criado em 1889, a mulher encontra estímulo para uma vida pública e 

intelectual mais acentuada, fundando, em 1907, o jornal A Rosa e, mais tarde, em 

1926, O Lar. Esses jornais estampam o pensamento feminino em ascensão nos anos 

10 e 20 e consolidam, para a mulher vilaboense, a identidade intelectual que vem se 

manifestando desde as últimas décadas do século XIX.

Outro fator relevante para a formação da identidade intelectual da mulher 

dessa época é a convivência com os rapazes que saem para  estudar fora e voltam 

impregnados de valores intelectuais de influência acentuadamente européia. Através 

dessa convivência, a mulher vilaboense começa a participar de atividades de caráter 

intelectual, trabalhando em jornais e estudando com eles, francês, italiano e espanhol. 

“O serviço de composição, paginação e impressão désse jornal (Publicador 

Goyano), era quasi todo feito por moças, bastante hábeis na profissão a que se 

dedicaram, o que é uma glória para o bello sexo brasileiro, infelizmente censurado 

por causa de estultos preconceitos, que detem no seguimento progressivo da 

sociedade”. (LEAL, 1980, p. 63)
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Aqui, Oscar Leal rende um tributo à parcela letrada da sociedade vilaboense 

quando percebe, nos fins do século XIX, o que concluímos através dos estudos 

efetuados para a execução desse trabalho, isto é,  que no transcorrer de sua história, a 

cidade de Goiás, à sua maneira, sempre valoriza a mulher, não marcando-a com 

preconceitos depreciativos ligados à sua condição feminina. Na verdade, quem faz 

isso são os viajantes. Quando os preconceitos se manifestam em relação à mulher, são 

de ordem social, o que também atinge o homem.

Há, no vilaboense, uma musicalidade acentuada e, a partir da segunda metade 

do século XIX, toda casa que pode tem um piano e oferece saraus. Essa valorização 

das atividades culturais, por parte da classe dominante, transforma-se numa 

característica da cidade de Goiás, característica essa que se acentua com o passar do 

tempo e se manifesta, nas primeiras décadas do século XX, numa intensa atividade 

intelectual que leva a cidade a viver, através de sua elite,

“... uma fase áurea. Havia um cunho requintado em suas reuniões sociais. Havia um 

determinismo natural naquele brilho. (...) O Estado era, então, de uma pobreza 

constrangedora, algemado nas correntes da distância da civilização propriamente dita, 

com os olhos vendados pela relativa visão de progresso de nossos governantes. (...) 

Daí a maior valorização que caracteriza perante nós mesmos, o ambiente que 

predominou durante muito tempo, na Capital do Estado. Aquilo foi conseguido a 

duras penas por uma população que cultivava a ilustração...” (DAHER, 1994, p. 47) 

O requinte intelectual das reuniões sociais representa, para essa camada da 

população, uma compensação para os dissabores próprios da realidade concreta da 

cidade. Os vilaboenses investem sua energia numa elegante e sofisticada capacidade 

de suportar privações e vêem, nas realizações intelectuais, o coroamento de seus 

esforços. Apegam-se apaixonadamente à cidade que representa, aos seus olhos, o 

resultado de um esforço conjunto, consciente e direcionado. É a luta pela permanência 

de seus valores, para além de qualquer obstáculo ou inovação. Encontra-se aí, a 

origem da mentalidade conservadora do vilaboense e os elementos explicativos dessa 

história de amor visceral da população pela cidade. 
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Os ares mudancistas e capitalistas que varrem o Brasil nessa mesma época não 

cabem na cidade de Goiás, uma cidade do passado, que cultiva um espírito saudosista, 

presente na maioria da produção literária de seu povo.

Nos fins da década de 20, a cidade de Goiás, tão isolada do mundo e por isso 

mesmo tão presente no mundo de seus habitantes, apresenta os mesmos 

inconvenientes de sempre: clima ruim - mas a grande maioria de sua população afirma 

que a capital tem um clima adorável e muito sadio e, para comprovar, cita a famosa 

longevidade de seus habitantes; péssimas condições higiênicas - sem água, sem 

esgoto, sem espaço vital; energia caríssima; péssimas comunicações - impedem a 

afluência de capitais e de indústrias; péssima localização geográfica - excêntrica em 

relação às diversas regiões do Estado.59

No entanto, os problemas econômicos, aliados às dificuldades de comunicação 

e ao isolamento que isso acarreta, por mais sérios que sejam, não são suficientes para 

impedir, graças aos esforços de sua população, que a cidade de Goiás se torne o polo 

de cultura e civilização do Centro-Oeste. Propicia, ainda, o surgimento de um 

ambiente requintado, fechado, preconceituoso e avesso às mudanças. 

Se, por um lado, tais circunstâncias trazem impedimentos para a população da 

cidade de Goiás, por outro, proporcionam um clima de aconchego e familiaridade, 

onde os estreitos laços de afetividade existentes entre os habitantes da cidade 

provocam a formação de uma mentalidade protegida e limitada que, com freqüência, 

manifesta-se como onipotente.

Enquanto isso, a nível nacional, forja-se, durante a década de 20, uma nova 

mentalidade que culmina com a Revolução de 1930. Essa revolução, que nasce de 

uma profunda crise política e econômica, traz, também, em seu bojo, um afã 

moralizador, pois tem a pretensão de ser uma ruptura com o passado e com a política 

oligárquica. Pretende, consequentemente, um recomeço radical, onde não cabe 

nenhum tipo de reconciliação. Com essas idéias, e justamente por elas, o espírito 
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revolucionário que mobiliza grande parte do Brasil assusta a cidade de Goiás que vê 

nele a ameaça à sua integridade e a anulação de seus valores, valores esses 

acalentados durante toda sua história.

“Goiás, a velha capital, passou a significar na mente dos revolucionários, a 

inércia, o atraso secular confrontado com o ímpeto criador da revolução. Significava a 

politicagem das oligarquias depostas frente à limpidez transparente dos verdadeiros 

democratas. Significava, sobretudo, os homens da “República Velha” com seu denso 

sistema de relações pessoais e suas articulações de poder. Por isso, às razões 

geográfico-econômicas da mudança, já antigas, a partir de 30 há que acrescentar a 

compulsão psicológica da mudança nos homens da Revolução. A mudança como 

libertação do passado e como criação de um mundo novo”. (PALACIN, 1976, p. 22-

23) 

Na década de 30, a cidade de Goiás, com seus poucos mais de 200 anos de 

história, é a representação do espírito de um povo obstinado que, ao longo do tempo, 

lutou apaixonadamente contra todas as adversidades impostas pelo meio. Suas 

conquistas, que não são poucas e das quais a maior é a da sobrevivência, representam 

o resultado de um forte sistema de relações pessoais e jogo de poder local, e dão aos 

vilaboenses, um afã personalista, revestido do orgulho dos que se sabem ignorados, 

porém, suficientes. 

Dentro desse espírito, a cidade vê, nos ares mudancistas que varrem o Brasil 

da época e que culminam, regionalmente, na mudança da capital para Goiânia, uma 

ameaça avassaladora, um desrespeito à sua identidade, uma negação de sua história.

*       *       *

A visão histórica da cidade de Goiás, que esse capítulo apresenta, deixa claro o 

esforço desenvolvido por homens e mulheres, no confronto com os obstáculos criados 

pelas práticas sociais ou impostos pelas condições naturais do meio, tendo sempre em 

                                                                                                                                                                     
59 PALACIN, Luís - op. cit. p.30/3.
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vista a manutenção de uma cidade e de um modo de vida que, pouco a pouco, se 

impregna na alma de cada um deles.

Quanto à mulher, especificamente, destaca-se a importância de sua 

participação nessa história. Sua luta ao lado do homem, no tempo em que se 

submetendo ao papel de objeto sexual torna-se sujeito de sua própria história, 

encontra continuidade em outro tipo de experiência quando, na solidão provocada 

pelas peculiaridades da economia vilaboense de então, que leva o homem a ausentar-

se em busca de trabalho, ela assume a identidade matriarcal e ocupa lugar de grande 

importância na preservação de toda construção até então edificada. Mais tarde, em 

tempos um pouco melhores, novamente ao lado do homem, ignora as privações 

materiais e, junto dele, realiza atividades intelectuais, contribuindo para a construção 

de um ambiente cujo requinte e brilho é o orgulho dos vilaboenses.

Tais considerações levam à constatação da necessidade de se resgatar o papel 

da mulher na história da cidade de Goiás, uma vez que ao falar dos costumes, da 

tradição e da cultura vilaboense, falamos, obrigatoriamente da mulher, já que ela é o 

cimento do social, o ponto nodal da sociabilidade.

          



Cap. II

A Concubina 
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II -  A Concubina 

1- Mulher e História

Analisando os primeiros anos de povoamento e de exploração aurífera em 

Goiás, Palacin se pergunta: “quantos eram os homens que realizaram essa obra de 

gigantes?” 1 Não apresenta uma resposta exata, porém, em seguida, acrescenta: “se 

devemos dar fé ao conde dos Arcos, 2 os primeiros povoadores de Goiás eram, em 

grande parte, fugitivos da justiça, extraviadores de ouro que vieram ‘refugiar-se na 

espessura dos matos e no inculto dos sertões’.” 3 O que não lhes tira a qualidade de 

gigantes, se tomarmos, por grandioso, o destemor evidenciado no enfrentamento dos 

mais adversos obstáculos. Destemor que Buarque de Holanda considera atributo do 

“aventureiro”.

A sociedade que aqui se forma, marca-se pelas peculiaridades de todo núcleo 

minerador, dentre as quais a preponderância masculina na população, a ponto de 

Palacin não referir a presença da mulher, quando a essa sociedade se refere. No 

entanto, a mulher está presente: como escrava; como prostituta; como esposa; e, na 

maior parte das vezes, como concubina.  E em qualquer dessas condições ela age, a 

despeito de o seu trabalho ser ignorado pela historiografia oficial.  

O período colonial é marcado pela prática do concubinato - e Vila Boa não 

foge à regra - pois “a mobilidade geográfica da população masculina sempre teve 

como conseqüência uma vida conjugal intermitente e uma estrutura familiar 

caracterizada pela dispersão.” 4  Maria Beatriz Nizza da Silva aponta os fatores que 

propiciam tais circunstâncias: as entradas para o sertão,  as viagens para as minas, o 

                                                          
1 PALACIN, Luís - op. cit. p.29.
2 Primeiro capitão-general e governador de Goiás.
3 PALACIN, Luís - op. cit. p.33.
4 NIZZA da SILVA, Maria Beatriz - op. cit. p.135.
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recrutamento militar, o exercício dos cargos municipais que exigem viagens 

demoradas, e as atividades de tropeiros e mascates. 5

A esses fatores, no que se refere especificamente a Vila Boa, acrescentamos 

outros: uma cidade mineradora, de fronteira, instável, com uma população flutuante e 

de extrema mobilidade, não só pelas exigências das descobertas de novas minas, como

também pelas características da maioria das pessoas - tanto homens como mulheres -

que se sentem atraídas para tais lugares, conforme registra o conde dos Arcos. O negro 

que para cá vem, não pode ser incluído nessa análise, uma vez que, por sua condição 

de escravo, não possui  liberdade de ir e vir, mas, por esse mesmo motivo, não 

contribui para a elevação dos padrões morais aqui instituídos, já que o cativeiro é 

incompatível com a dignidade. Esses fatores, aliados à falta de assistência espiritual, 

provocam o predomínio de uniões fortuitas, fazendo de Vila Boa uma cidade pouco 

propícia à formação de laços conjugais estáveis.

Nesse ambiente forja-se a identidade da mulher vilaboense que então 

predomina: a concubina - condicionada pela liberalidade dos costumes e das práticas 

sexuais vigentes, reflexos da realidade sócio-econômica da época. Joan Scott chama a 

atenção para a “complexidade e a instabilidade de quaisquer identificações de 

sujeito”, 6 uma vez que “a  posição que homens e mulheres ocupam no conjunto de 

uma sociedade é fruto de uma determinação essencialmente social e histórica”. 7

O método compreensivo weberiano permite que o pesquisador desvende a 

conexão de sentido das ações humanas, isto é, o significado das ações dos sujeitos e 

até a formação dos próprios sujeitos em interação, pelas características específicas e 

referentes às determinações sociais e históricas de cada época. Permite, ainda, a 

compreensão da preponderância de um tipo de sujeito sobre outro.

Para compreender o sentido e o significado das ações humanas, Max Weber 

centra-se no estudo da subjetividade dessas ações, indagando-se sobre a combinação 

                                                          
5 Idem, p.135/6.
6 SCOTT, Joan - História das Mulheres. In: BURKE, Peter, A Escrita da História novas perspectivas.
São Paulo: Editora da Universidade Federal Paulista, 1992, p.89.
7 MALUF, Marina - op. cit. p.86.
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de fatores que as provocam. Esse autor afirma que é tarefa de quem investiga, eleger e 

destacar pela observação racional e problematizada, o setor ou o traço da realidade 

dotado de significação - o fragmento. Esse fragmento, retirado da relação de sentido 

observável nas ações humanas, no transcorrer do tempo, concretiza-se numa 

construção intelectual - o tipo ideal - instrumento de medida da realidade para se 

compreender o quanto a realidade corresponde a esse traço. Weber não trabalha, 

portanto, com a idéia de rupturas ou com a de totalidade, e sim com a de fragmento. 

Volta-se para as experiências  vividas, valores provisórios que levam a sínteses 

provisórias - o tipo ideal. De acordo com o método compreensivo weberiano, nossa 

observação leva-nos a apresentar a concubina como o tipo ideal de mulher vilaboense 

no período colonial. 8

No presente trabalho, concubinato é entendido como casamento por juras, de 

maior ou menor duração. “Organização familiar típica das camadas populares, o 

concubinato ora reproduzia o padrão estrutural do matrimônio, (...) ora era mantido 

concomitantemente ao casamento, ligando viúvas e solteiras a homens casados.” 9

Reproduz o casamento legal quando o casal partilha da mesma casa, da mesma mesa e 

do mesmo leito, por toda uma vida, ainda que sem a benção oficial dos padres. 

Durante o período colonial, inúmeros casais são assim constituídos. Por outro lado, 

manifesta-se como relação fortuita quando, apesar da instabilidade, oferece “às 

mulheres solteiras e viúvas uma opção em lugar do matrimônio, constituindo-se em 

espaço para a reprodução”, para “as relações interétnicas e inter-sociais” e para 

“solidariedades materiais e afetivas.” 10

Os matrimônios legítimos, “contraídos na observância das leis da Igreja foram 

considerados como algo restrito à elite branca, que detinha os meios de produção e 

ocupava os cargos públicos”,11 pois que, apenas para essa elite, tornam-se acessíveis 

os documentos e o pagamento exigidos pela igreja para a realização do casamento. 

Quando tais exigências são atendidas, ocorrem até mesmo casamentos interétnicos. É 

                                                          
8 GUIMARÃES, Maria Teresa Canesin - A Ética vocacional do protestantismo Ascético: um estudo do 
Capitalismo Moderno na perspectiva do método compreensivo - Weberiano. Inter-Ação, Revista da 
Faculdade de Educação, UFG, Janeiro/Dezembro - 1990/1991.
9 DEL PRIORE, Mary - A Mulher na História do Brasil. São Paulo: Contexto, 1992, p.33.
10 Idem, p.32.
11 ALGRANTI, Leila Mezan - op. cit. p.139.
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o caso de “um certo filho do Capitão Bento Nicolau de Oliveira, o qual casou com 

uma parda escrava que para o dito fim comprou a Domingos Lopes Fogaça”. Para 

efetuar essa compra, segundo Luís Mott, o noivo passa a fazer parte da lista dos 

devedores de Antônio Ferreira Dourado, abastado português, morador em Vila Boa de 

1750 a 1761, quando é preso pelo Santo Ofício. 12

A prostituição também contribui para a formação do povo vilaboense, e chega 

até a despertar a atenção de Saint-Hilaire que se impressiona com o número de 

cabarés em Vila Boa. 13 É ainda no inventário de Antônio Ferreira Dourado que 

encontramos referência a essa atividade, por ter ele, certa feita, emprestado “ ‘vinte e 

tantas oitavas de ouro a Anacleta Maria, mulher meretriz, para sair da cadeia, por 

intervenção do Procurador das causas de Vila Boa’. Quem era a prisioneira, qual seu 

delito e destino, se tinha casa pública e onde ficava, não informam os documentos”. 14

Segundo Mary Del Priore, a igreja fecha os olhos à prostituição por concordar 

com a afirmação de São Tomás de Aquino e de Santo Agostinho de que “a sociedade 

carecia tanto de bordéis quanto necessitava de cloacas”, a partir da idéia “de que uma 

boa ordem familiar dependia de um meretrício ordenado em função dos celibatários”. 

Por outro lado, valores econômicos levam a sociedade mineradora a conviver com 

“senhores [que] exploravam suas escravas e mães [que] exploravam filhas, sem 

qualquer constrangimento senão aquele dado pela miséria e pela fome.”15 Assim 

sendo, concluímos que “as regras disciplinadoras de um certo ‘dever ser’, fazem parte 

do discurso ideológico de persuasão de homens e mulheres socialmente sexuados a 

respeito de seus lugares no conjunto da sociedade.” 16

   

O fio condutor para se compreender a formação da identidade da mulher 

vilaboense/concubina e as ações por ela praticadas a partir desse lugar,  restringe-se à 

questão de esclarecer de que maneira, por que e sob que forma a sexualidade é 

vivenciada, nesse período, em Vila Boa. Para tanto, devemos levar em consideração 

                                                          
12 MOTT, Luís - A Inquisição em Goiás fontes e pistas. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
de Goiás, 1993, nº 13, p.48.
13 SAINT-HILAIRE, Auguste de - op. cit. nota de rodapé nº 15, p.52.
14 MOTT, Luís, op. cit. p.47/8.
15 DEL PRIORE, Mary - op. cit. p.22.
16 MALUF, Marina - op. cit. p.205.
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os três eixos que a constituem: “a formação dos saberes que a ela se referem, os 

sistemas de poder que regulam sua prática e as formas pelas quais os indivíduos 

podem e devem se reconhecer como sujeitos dessa sexualidade”. 17 Envolto nessa 

trama, o ser humano experiencia o que é e o mundo em que vive, ocupando o lugar 

que lhe é condicionado pelo discurso 18 que, ao ser significado - simbolizado pela 

linguagem - estabelece a realidade. Essa realidade pode ser apreendida e 

compreendida pela decodificação do discurso. A apreensão da realidade é o objetivo 

do historiador, pois é ela que, transformando-se incessantemente, escreve a história e 

persegue o real, esse real impossível, segundo Lacan.19

Trabalhar com o tema mulher é realmente uma busca, uma pesquisa, na 

expressão estrita da palavra, na medida em que, nas fontes históricas existentes, nada 

mais nos resta senão pesquisar os vestígios deixados por ela ao longo de sua passagem 

pelo tempo. Na ânsia de encontrar essa mulher invisível  e transformá-la no objeto 

histórico visível que verdadeiramente é, utilizamos os escritos de cronistas e viajantes 

contemporâneos da mulher/concubina vilaboense, a saber: 

Auguste Prouvensal de Saint-Hilaire - botânico francês - 1779/1853. 

Provém de tradicional família de naturalistas. Nas primeiras décadas do século XIX, 

viaja por diversas regiões do Brasil. Durante quatro meses permanece na Província de 

Goiás, dois dos quais passa em Vila Boa - de 28 de maio a 27 de julho de 1819. Como 

fruto dessa estada escreve: Viagem à Província de Goiás. Com olhos de europeu, 

retrata o que vê e deixa um relato geral e detalhista, ainda que bastante superficial.

Padre Luís Antônio da Silva e Souza - chega à Vila Boa em 1790, 

proveniente de Serro Frio, Minas Gerais, aos 26 anos de idade. Permanece entre os 

vilaboenses durante 50 anos e escreve, em 1812, Memória sobre o Descobrimento, 

Governo, População e Cousas mais Notáveis da Capitania de Goyaz e Memória 

Estatística da Província de Goiás. Nas palavras de José Mendonça Teles, Silva e 

                                                          
17 FOUCAULT, Michel - História da Sexualidade 2; o uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Edições Graal, 
1984, p.10.
18 Entendemos como discurso todo texto escrito ou lido, ouvido ou falado.
19 LACAN, Jacques - A Tópica do Imaginário. In: O Seminário: Livro 1: os escritos técnicos de Freud.
Rio de Janeiro: Jorge Zaar Editor, 1994, p.89/106.
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Souza “fez de seu templo e de sua tribuna uma força viva de persuasão e entusiasmo, 

ensinando aos homens os melhores caminhos para enfrentar os revezes”. 20 Silva e 

Souza registra a história da Província de Goiás e escreve o que oralmente ensina no 

púlpito. Raramente refere-se à mulher. Retrata situações em que obrigatoriamente a 

mulher está presente, mas sistematicamente a ignora. A ausência da mulher em sua 

obra é tão persistente que, paradoxalmente, torna-a visível, fazendo de Silva e Souza 

fonte importante para o presente estudo.

Johann Emanuel Pohl - médico e naturalista austríaco, vem para o Brasil na 

comitiva nupcial de D. Leopoldina, filha do imperador da Áustria e primeira esposa de  

D. Pedro I. Chega em 1817 e aqui permanece até 1821. Percorre durante mais de três 

anos as capitanias do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, e anota tudo o que vê e 

ouve. É o primeiro viajante estrangeiro a entrar, em 1818, no Planalto Central, onde 

fica durante dois anos. Escreve: Viagem ao Interior do Brasil.

Raymundo José da Cunha Mattos -  português, nasce em Faro. Chega  a 

Goiás em 1823 e assume o cargo de Comandante das Armas. Com seus comandados, 

percorre boa parte da Província de Goiás e deixa, como resultado de seu trabalho, a 

Corografia Histórica da Província de Goiás.

Pohl chega em Goiás em 1818, Saint-Hilaire em 1819 e Cunha Mattos em 

1823. Silva e Souza é praticamente goiano. Suas obras são fontes preciosas que, se 

trabalhadas com o cuidado que a problematização21 exige, possibilitam a aproximação 

necessária para o desvelamento e a compreensão  da identidade da mulher 

vilaboense/concubina.

Utilizamos, ainda, autores atuais que se voltam para o período colonial da 

cidade de Goiás:

                                                          
20 TELES, José Mendonça - Vida e obra de Silva e Souza. Goiânia: Oriente, 1978, p. 27.
21 Por problematização compreendemos a metodologia que permite o acesso às tramas sociais -
saber/poder/verdade - através da história do pensamento em oposição à história dos comportamentos e 
das representações.
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Bernardo Élis - goiano, escritor e portador de rica fonte de tradição oral, traz-

nos muitos esclarecimentos, tanto através de entrevistas, como através de seu livro

Chegou o Governador, o qual, segundo ele, é “urdido com os mesmos fios da 

História.” Nessa obra utiliza, entre outras, as mesmas fontes por nós trabalhadas, 

servindo-nos pois de contraponto, na medida em que, ao interpretá-las, contribui de 

maneira significativa com a possibilidade de problematização, uma vez que as analisa 

de acordo com sua goianidade.22 Nessa perspectiva, é de particular importância para o 

presente trabalho, o enfoque que dá à mulher vilaboense, ao relatar, baseado em fatos 

verídicos, o romance que se desenrolou entre Angela Ludovico e o Governador Geral 

de Goiás, Francisco de Assis Mascarenhas (1804-1809). Angela aparece-nos como o 

tipo ideal da vilaboense/concubina do período colonial.23

Cora Coralina - goiana, poetisa, com sua arte fornece-nos relevantes dados 

sociológicos, culturais e históricos. Comparece com seu poema Estória do Aparelho 

Azul-Pombinho, no qual narra fragmentos da história de seus antepassados, em um 

período que coincide com o abordado por esse trabalho. Oferece-nos preciosos 

esclarecimentos sobre assuntos aqui discutidos.24

Dentre os autores acima citados, os quatro primeiros fazem uma história do 

visível, dos olhares; legam-nos imagens, representações. Essas imagens e 

representações, extraídas de seus discursos, constituem-se na principal fonte de que 

dispomos para, através de um estudo problematizado, buscarmos compreender como a 

identidade da mulher vilaboense/concubina é produzida e como a mesma se produz 

com o que lhe é dado ou deixado, com o que lhe é permitido e até imposto, ao viver 

sua experiência histórica nesse momento de transição da sociedade mineradora para a 

sociedade agropastoril da cidade de Goiás.

As opiniões expressas nos discursos desses autores, mostram que a mulher 

vilaboense é uma imagem construída, cuja identidade deve ser buscada através da 

                                                          
22 Entendemos goianidade como o resultado acumulativo de conhecimentos referentes à cultura goiana, 
adquiridos pela tradição oral, passada de geração para geração.
23 Ver maiores informações sobre Bernardo Élis no Anexo 1.
24 Maiores dados sobre Cora Coralina  no Anexo 2.
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confrontação, penetração e integração nas estruturas existentes, o que é possível pela 

problematização que a história do pensamento possibilita, para além do discurso.

Cora Coralina e Bernardo Élis, como representantes da goianidade, oferecem, 

por sua vez, elementos históricos que possibilitam confrontação com as demais fontes 

trabalhadas no presente estudo.

2 -  Construção/desconstrução da imagem da mulher vilaboense

Saint- Hilaire atravessa as fronteiras da Província de Goiás no dia 28 de maio 

de 1819. Ao chegar à cidade de Goiás, relata: 

“... dirigi-me ao palácio e apresentei ao Governador, Fernando Delgado 

Freire de Castilho, minhas credenciais e as cartas de recomendação que trazia. Ele 

recebeu-me gentilmente, convidando-me, insistentemente para que jantasse em sua 

companhia durante todo o tempo que ficasse em Vila Boa e colocando-se à minha 

disposição para qualquer coisa  de que eu necessitasse. Do palácio fui diretamente à 

casa do Coronel Francisco Leite, que me acolheu muito bem e me levou à casa que 

me havia reservado (...) ... recebi a visita de todos os altos funcionários do governo. 

Achei-os com uma aparência bastante honesta, e todos estavam bem vestidos e 

imaculadamente limpos”. (SAINT-HILAIRE, 1975,  p. 55/56)

Movido por seu espírito de pesquisador, Saint-Hilaire introduz-se na vida da 

cidade, estabelecendo relações sociais que lhe dão condições para registrar suas 

impressões  acerca da cidade e da vida de sua população.

Mesmo levando-se em conta que essas impressões são fruto da visão de um 

forasteiro impregnado de uma mentalidade muito diversa da que encontra em Vila 

Boa, seu mérito existe e reside no fato de oferecer uma referência que, através de uma 

análise histórica devidamente contextualizada, permite uma aproximação da verdade 

histórica possível.
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De seus relatos, ocupamo-nos apenas com aqueles que dizem respeito 

específica ou aproximadamente à mulher vilaboense. O mesmo é feito com as outras 

fontes, na medida em que é através do contraponto entre elas que encontramos 

oportunidade de problematizar o contexto histórico, no sentido de alcançar a 

compreensão da identidade da mulher/concubina de Vila Boa, nesse momento 

histórico.

“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 

conseqüência, 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 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 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? 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”. (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 53)

Depois de longas e exaustivas viagens, Saint-Hilaire destaca, de início, o 

isolamento e as conseqüências adversas que lhe são próprias, como fator relevante 

para o que chama de “relaxamento dos costumes”, uma vez que tal isolamento 

dificulta e até mesmo impossibilita a vinda de “mulheres de bons costumes” para 

Goiás. Não vai mais além, em sua análise, no que diz respeito às origens do 

comportamento do povo ao qual dedica um relato histórico. Devido, talvez, à sua 
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rápida permanência na cidade e, ainda, pelo comprometimento dos preconceitos que 

traz consigo, Saint-Hilaire destaca o isolamento, rotula a população, condena seus 

costumes e não se ocupa com a problematização que dá origem a tais costumes.

No início, como diz Saint-Hilaire, o isolamento dificulta a vinda da mulher 

branca. Na realidade, não a impede de todo, uma vez que Bartolomeu Bueno, o filho, 

entre outros, veio acompanhado de sua família. No início da colonização de Goiás, 

portanto, mais do que o isolamento, o que realmente determina a vinda ou não da 

mulher branca de “bons costumes” é o homem que está ao seu lado e o que esse 

homem tem em mente fazer, em terras tão distantes.

Os primeiros colonizadores constituem-se, em sua grande maioria, de 

aventureiros desvinculados de suas famílias e que, em conseqüência, não as trazem. 

Mas trazem consigo um “desleixo” e um “certo abandono”, a “ânsia de prosperidade 

sem custo (...) de posições e riquezas fáceis,” 25 consolidando e impondo 

comportamentos. 

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. Consolida-se, assim, com 

o beneplácito social e com a cumplicidade do isolamento, o “relaxamento dos 

costumes” e a “libertinagem”, fazendo dessa realidade - aí sim - fator dificultador para 

a vinda da mulher branca de “bons costumes”. Caberá, pois, àquela que aqui se 

encontra, a tarefa de civilizar terras tão difíceis, juntamente com o homem que está ao 

seu lado.

O isolamento produz esquemas normatizadores que, especificamente na cidade 

de Goiás, proporcionam características próprias para a vida de sua população. O 

casamento é praticamente abolido pois, socialmente, só a mulher branca serve para tal,

e esta é raridade. Devido ao pequeno número de brancas, os homens não se casam. 

Unem-se com negras, índias e mulatas pois, para juntar, todas as outras servem. No 

entanto, os sentimentos existem e por isso os filhos - ainda que ilegítimos - são 
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criados naturalmente para grande espanto de Saint-Hilaire. Na verdade, o que se 

verifica é a naturalização dos costumes, mas é a promiscuidade que Saint-Hilaire vê e 

registra.

A perpetuação dos costumes causada pelo isolamento, a par do isolamento 

cada vez mais fortalecido pela perpetuação dos costumes, fazem com que a história da 

mulher vilaboense seja, antes de tudo, uma história de complementaridades sexuais, 

interpenetradas pelas práticas sociais vigentes.

Um ano antes, 26 em 1818, a estação chuvosa alcançara Pohl perto de Vila Boa 

As condições do tempo levam-no a permanecer nessa cidade por um período maior do 

que aquele que estava em seus planos. Coloca-se na condição de observador e começa 

a registrar suas impressões. Faz - assim como Saint-Hilaire o fará um ano depois - um 

relato baseado na história do visível e, também como o botânico francês, impressiona-

se com o isolamento do povo vilaboense.

“Os nossos animais, esgotados ao máximo pela longa viagem, estavam tão 

imprestáveis que tivemos que adquirir novos. Tal coisa nesta região não é fácil e só se 

pode fazer na estação seca, quando chegam rebanhos de muares de São Paulo ou 

acontece passarem para Mato Grosso. (...) ... eu não me atrevia a iniciar a minha 

viagem pelos distritos do norte de Goiás, através de regiões desertas e insalubres”. 

(POHL, 1976, p. 121)

Para quem consegue chegar a Vila Boa, nem sempre é fácil sair. O isolamento 

e as dificuldades de comunicação e transporte atemorizam mulheres e homens. 

Somente os muito ambiciosos e os foragidos da justiça aventuram-se nesses ermos:

                                                                                                                                                                     
25 BUARQUE de HOLANDA, Sérgio - op. cit. p.43-46.
26 Apesar de Saint-Hilaire ter chegado à cidade de Goiás um ano depois de Pohl, ele vem citado antes, 
no presente trabalho, devido ao fato de ser, entre os viajantes, aquele que mais se refere à mulher 
vilaboense.
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“entre os numerosos grupos que acorreram aos novos descobrimentos em 

Goiás, achava-se grande número de maus elementos e criminosos, enfim, a pior 

escória (...) Mas ainda hoje reina alto grau de depravação no povo. Eu próprio, 

durante minha estada, tive conhecimento de vários assassinatos por bagatelas. Os 

criminosos escapavam impunes, o que aqui é fácil conseguir-se (...) Essas fugas dão-

se às vezes por desinteligências conjugais”. (POHL, 1976, p. 129)

O isolamento atrai pessoas que querem se esconder e afugenta as que querem 

se relacionar. O isolamento de Vila Boa constitui uma oportunidade para a 

cristalização de comportamentos que escondem, na sua origem, uma razão para além 

do que é visto. Isso porque, além da esperança de enriquecimento fácil, através do 

ouro, a cidade acena, também, com a possibilidade de uma vida mais desregrada para 

aqueles que fogem de regras sociais rígidas, pois, “a violência dos primeiros tempos, 

além de ser extravasamento das paixões individuais, tem um caráter inequívoco de 

rejeição da autoridade”. 27

Esses indivíduos, retratados por Pohl, trazem consigo seus valores e 

desvalores, introduzindo-os na cultura local, em formação. Normatizações são 

estabelecidas e, nesse contexto, a sexualidade adquire a conotação que tanto espanto 

causa a Pohl e Saint-Hilaire. É nesse contexto que a mulher vilaboense/concubina 

define sua identidade.

Ao estabelecer que a sexualidade não é proibida, a sociedade vilaboense 

permite,  e até mesmo exige, que a mulher desenvolva características que atendam a 

tal situação. Portanto, a vilaboense/concubina é forjada sob a pressão de esquemas 

definidores que valorizam, recomendam e impõem a fixação de sua identidade em 

moldes de permissividade sexual, desenvolvendo, a partir daí, a liberdade interior  que 

se manifesta nesse período e em tempos vindouros.

Quais são os fatores que propiciam, nesse momento histórico, o surgimento de 

tais esquemas? Nesse trabalho consideramos três: o econômico, o social e o religioso. 

Todos eles perpassados pelo isolamento.

                                                          
27 PALACIN, Luís - op. cit. p. 34.
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2-1-  A Economia

No auge da mineração, a mulher que chega a Vila Boa é negra ou índia, em 

grande maioria. Com raras exceções, os primeiros colonizadores não trazem 

companheiras brancas, mas algumas poucas escravas negras. Passam a coabitar com 

estas e com as índias que vão aprisionando. Dessa miscigenação, que tem na indígena 

o seu elemento preponderante, origina-se o povo vilaboense. 

Segundo Buarque de Holanda, “a experiência e a tradição ensinam que toda 

cultura só absorve, assimila e elabora em geral os traços de outra cultura, quando estes 

encontram uma possibilidade de ajuste aos seus quadros de vida.” No que se refere à 

Vila Boa, isso se comprova, pois o processo miscigenador aqui verificado não 

representa novidade para o colonizador, pois que, “a mistura com gente de cor tinha 

começado amplamente na própria metrópole. Já antes de 1500, graças ao trabalho de 

pretos trazidos das possessões ultramarinas, fora possível, no reino, estender a porção 

do solo cultivado, desbravar matos, dessangrar pântanos e transformar charnecas em 

lavouras, com o que se abriu passo à fundação de novos povoados.” Os escravos 

pululavam em Portugal e “dificilmente se encontraria uma habitação onde não 

houvesse pelo menos uma negra. A gente mais rica tinha escravos de ambos os sexos, 

e não faltava quem tirasse bons lucros da venda dos filhos de escravos.” 28

Observa-se, portanto, a ausência de preconceito racial entre os portugueses, 

pois eles são, mesmo antes do descobrimento do Brasil, “um povo de mestiços,” 29

formador  de uma sociedade que não se desenvolve defendida pela “consciência de 

raça.”30 Deve-se registrar, contudo, a existência de preconceito em relação ao trabalho 

que infama não apenas quem o pratica, “mas igualmente seus descendentes.” 31

                                                          
28 BUARQUE de HOLANDA , Sérgio - op. cit. p.40-53/54.
29 Idem, ibidem - p.53.
30 FREYRE, Gilberto - op. cit. p.4.
31 BUARQUE de HOLANDA, Sérgio - op. cit. p.55/56.
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Essas características permitem compreender porque a maioria das mulheres 

que chega em Vila Boa, no auge da mineração, não serve para o casamento, mas 

adequa-se perfeitamente à condição de objeto sexual, reprodutora e força de trabalho. 

Ainda que ignorada pela história, essa mulher atua ao lado do homem que desbrava 

sertões, abre estradas, constrói cidades e dá origem à cultura goiana. Nada disso é 

feito - nem mesmo o povoamento -  sem a presença dessa mulher que Saint-Hilaire 

tanto desconsidera, chegando a referir-se a todas elas como prostitutas. Assim como 

luta pela sobrevivência ao lado do homem, também, como ele, a mulher vive segundo 

os valores e os costumes da sociedade na qual está inserida, inclusive no que diz 

respeito aos  costumes sexuais. Pelas particularidades da época e do lugar, essa é a sua 

realidade. 

Marina Maluf faz uma interessante análise da dificuldade existente quanto a se 

considerar, de maneira adequada e justa, o trabalho desenvolvido pela mulher. 

Observa que 

“as mulheres, de modo geral, têm sido incumbidas de certas tarefas sociais 

cujo trabalho desobriga os homens, isto é, os libera da necessidade de cuidar não só 

do seu próprio corpo, como ainda dos lugares onde habitam. (...) Ao ficarem isentos 

de tal responsabilidade concreta e específica, estão livres para ingressar e permanecer 

em um mundo mais abstrato. Em conseqüência disso, só tomam como real o que se 

ajusta ao seu mundo mental, o que contribui para que o trabalho das mulheres deixe 

de ser visto e representado como atividade humana real.” 32

O isolamento e as dificuldades de comunicação contribuem para que, diante 

das adversidades reais do meio, das normatizações impostas pela nova sociedade em 

formação e da urgência concreta da sobrevivência, costumes sociais como o 

casamento legal sejam relativizados, o que dá à sociedade vilaboense a característica 

que tanto fere o moralismo dos viajantes. A ociosidade que “sempre pareceu mais 

excelente, e até mais nobilitante, a um bom português do que a luta insana pelo pão de 

cada dia”, leva-o a repudiar “toda moral fundada no culto ao trabalho” e, 

consequentemente, a desenvolver uma consciência caracterizada por “uma reduzida 

                                                          
32 MALUF, Marina - op. cit. p.86.
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capacidade de organização social” 33  - o que, no que se refere à cidade de Goiás, 

manifesta-se pela desimportância dada ao casamento.

A urgência concreta da sobrevivência impõe-se, agravada pelo isolamento e 

reforçada pelo tipo de vida adotado pela população vilaboense, em que o trabalho 

braçal na pecuária e na agricultura é considerado vergonhoso e próprio de escravos. O 

isolamento perpetua essa mentalidade e é, por sua vez,  perpetuado por ela, formando-

se uma ciranda, na qual Vila Boa se vê aprisionada economicamente. Tal situação 

leva-nos a concluir que “a rotina e não a razão abstrata foi o princípio que norteou os 

portugueses, nesta como em tantas outras expressões de sua atividade colonizadora. 

(...) Nenhum rigor, nenhum método, nenhuma previdência, sempre esse significativo 

abandono que exprime a palavra ‘desleixo’.” 34 Essa mentalidade, transmitida aos seus 

descendentes, leva Pohl a constatar, durante sua permanência em Vila Boa, que

“a maior parte da capitania de Goiás encontra-se inculta e, por isso, é 

improdutiva, achando-se entregue às tribos de índios selvagens e aos animais bravios. 

(...) Na ânsia de extrair ouro, não se cuidou da cultura de produtos alimentícios. Os 

gêneros de primeira necessidade tinham de ser trazidos, através de longo trecho 

despovoado, de São Paulo para cá e, por isso, houve tal escassez que as coisas mais 

indispensáveis eram pagas a preços exorbitantes”. (POHL, 1976, pp. 123/129)

Dentro dessa mesma percepção, Cunha Mattos observa que

“... o terreno da comarca de Goiás é quase todo rico, e mui próprio para a 

agricultura e criação; mas os braços úteis são poucos, e os homens não procurarão 

maneiras de aproveitar as vantagens que espontaneamente lhe confere a natureza 

sempre com eles liberal. Uma grande parte do terreno está coberto de arvoredo baixo, 

a que chamam catingas e cerrados: dizem que não é bom para a agricultura, mas não é 

bom porque requer trabalho para se cultivar: e isto é o que o povo evita quanto pode”. 

(CUNHA MATTOS, 1979, p. 63/64)

                                                          
33 BUARQUE de HOLANDA, Sérgio - op. cit. p.38/39.
34 Idem, ibidem, p.109/110.
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Cunha Mattos e Pohl vêem a situação com olhos de quem está de fora e 

preocupam-se apenas em descrevê-la. Bernardo Élis usa essas fontes e interpreta-as 

através de sua goianidade. Dá-lhes um significado de acordo com os conhecimentos 

que possui, oriundos da tradição da qual faz parte, e acrescenta que

“os dízimos, as execuções, as multas, as custas judiciais, cisas, certidões, 

buscas, diligências, as exigências com o juízo de defuntos e ausentes, com o cofre dos 

órgãos e outros procedimentos forenses extorquiam aos pobres lavradores e 

comerciantes tudo que podiam por acaso produzir. (...) O povo tinha razão de sobra 

ao dizer que o melhor era nada plantar e nada colher, a não ser que o dono das 

plantações e das criações fosse homem rico e poderoso, capaz de ficar livre do fisco e 

do pagamento de tributo. (...) Por isso e por outras, o contigente de vadios e 

desocupados, de prostitutas e mendigos, de gente que nada sabia fazer além de dançar 

e tocar alguma violinha, ignorando como fazer sequer o pelo-sinal e como rezar uma 

ave-maria, crescia a cada instante”. (ÉLIS, 1987, p. 29/30)

A abundância da produção aurífera, os tempos de riqueza fácil e de 

movimentação febril duram pouco mais de 40 anos. A partir daí, as atividades vão 

diminuindo e a prostração instala-se na cidade de Goiás. A ganância pelo ouro 

desvaloriza as outras atividades econômicas. A brevidade da riqueza aurífera, por 

outro lado, impede a acumulação de capital. Consequentemente, com a queda da 

mineração, que tem como marco o último quarto do século XVIII, o  processo de 

urbanização, que mal se havia iniciado, vê-se sem condições de continuidade. Dentro 

desse quadro, os impostos, até então suportáveis, tornam-se impraticáveis.

Empenhados na aquisição de riqueza fácil, proveniente da extração do ouro, e 

acreditando em sua inesgotabilidade, a população da cidade de Goiás quase não se 

dedica a outra atividade, o que  contribui para o progresso dos mercadores ambulantes 

que vendem tudo a preço de ouro. Dissipa-se assim, rapidamente, o que 

irresponsavelmente se adquire.
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Paralelamente à mineração, nenhuma outra atividade econômica se 

desenvolvera de maneira consistente em Vila Boa, e quando a atividade mineradora 

começa a diminuir, é substituída pelo ócio, uma vez que nada há para fazer. A miséria 

se instala, consequentemente desaparecem os ambulantes e, com a falta de quase tudo, 

só se tem o que se consegue produzir, numa realidade que, gradativamente, volta-se 

para a economia de subsistência.

No apogeu da produção aurífera, o “mineiro”, o dono da mina, não trabalha; 

quem trabalha é o escravo. Nessa época, a única atividade econômica realmente 

considerável é a mineração, já que o comércio, a agricultura e a pecuária são 

inexpressivos. Concluímos, então, que o trabalho, desde sempre, é praticamente 

inexistente para o branco em Vila Boa. É essa situação, perpetuada através do tempo, 

que se apresenta para os viajantes e, diante dela, Pohl chega a afirmar que “queixam-

se aqui, de todos os lados, da pobreza, mas ao observador é custoso crer que ela fosse 

menor no auge da mineração.” 35 Nas palavras de Buarque de Holanda, “o que o 

português vinha buscar era, sem dúvida, a riqueza, mas a riqueza que custa ousadia, 

não riqueza que custa trabalho.” 36

Essa aversão ao trabalho é transmitida  aos descendentes. Quem bem nos 

mostra esse fato é, novamente, Bernardo Élis, ao elaborar a trama de seu livro, que se 

desenrola entre 1804 e 1809.

“Trançando no meio de todos, procurando penetrar no palácio, estavam os 

vadios, ou seja cerca de quarenta por cento da população local, principalmente jovens 

que ali nada tinham que fazer, à mingua de escolas que pudessem freqüentar ou 

serviço de qualquer natureza que pudessem exercitar. As catas estavam esgotadas, a 

lavoura era impraticável especialmente na redondeza de Vila Boa, por falta de 

recursos de exportação, porque o mercado local não consumia a produção, porque a 

maior parte dos vadios eram filhos-famílias a quem era interdito qualquer tipo de 

trabalho, já que trabalho era tarefa exclusiva de negros escravos e nunca de brancos 

livres”. (ÉLIS, 1987, p. 29)

                                                          
35 POHL, Johann Emanuel - op. cit. p. 145.
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Diante dessa realidade econômica e social, os vilaboenses ficam subjugados 

aos portugueses que ocupam os altos cargos públicos e detêm o poder econômico.37

Esses portugueses chegam a Vila Boa solteiros ou desacompanhados de suas famílias, 

pois, conforme diz Saint-Hilaire - e agora, diante das circunstâncias do momento, 

concordamos com ele - a mulher branca, de “bons costumes”, não se dispõe a 

enfrentar as distâncias, o isolamento e, principalmente, a dura realidade  do sertão 

goiano. Em conseqüência, os portugueses logo se adaptam e dão continuidade aos 

costumes locais, mesmo porque, conforme sabemos, a adaptabilidade é uma forte 

característica lusitana.

“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 com 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 general a Vila Boa 

espalhou o terror entre 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.”(SAINT-HILAIRE, 1975, p. 

53)

Bernardo Élis, de forma sucinta, dá significação a esse momento da história da 

cidade de Goiás.

“Tão logo chegavam à terra, o que esses reinóis faziam era escolher uma 

companheira dentre as mais belas e saudáveis mulheres existentes na Vila, fosse ela 

casada, solteira, branca, preta ou mulata. Assim tinha sido em todos os tempos e por 

ali, anônimos ou declarados, havia muito filho ou neto de marquês, conde, visconde, 

da melhor nobreza lusitana, alguns pardos, outros brancos, alguns ricos e a maioria na 

                                                                                                                                                                     
36 BUARQUE de HOLANDA, Sérgio - op. cit. p.49.
37 Podemos citar como exemplo, Antônio Ferreira Dourado, um dos casos estudados por Luís Mott ao 
se dedicar à pesquisa de prisões efetuadas em Goiás pelo Santo Ofício. Dourado é um abastado homem 
de negócios, natural de Lisboa que, ao chegar a Vila Boa, exerce vários cargos públicos: Distribuidor, 
Inquiridor e Contador dos Órfãos e Juízos.
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maior miséria. Por força disso, todos aqueles homens que em Vila Boa viviam em 

concubinato, desde o começo da chegada do general e sua comitiva, se sentiam 

marido enganado (corno) em potencial, ou candidato a perder a mulher, que se 

entregaria logo a outro homem mais novo, mais rico ou mais prestigioso. A chegada, 

pois, das novas autoridades, colocava os homens e mulheres capazes sexualmente, em 

disponibilidade erótica”. (ÉLIS, 1987, p. 16)

Por força de situações como essa, nos relatos de Saint-Hilaire encontramos 

episódios em que pais, maridos e irmãos escondem as mulheres da casa à vista de 

forasteiros. Na simplicidade desse povo, perdido nos ermos dos sertões goianos, 

qualquer estranho pode ser, aos seus olhos, um agente do rei e ter, portanto, direitos 

sobre suas filhas, irmãs, concubinas ou esposas. 38

No período em que Pohl permanece na cidade de Goiás, na fase de 

estruturação econômica pós-mineração, ele observa que

“grande parte da população vive do comércio; poucos de ofícios manuais. 

Alguns praticam a lavoura e raros a mineração do ouro (...) Os chamados 

comerciantes (...) vendem as suas más mercadorias, como sal, ferro, gêneros de 

mercearia, remédios, azeite...(...) Igualmente atrasados são os oficiais mecânicos e 

marceneiros...(...) Estes homens, apesar de necessitados, trabalham somente ao seu 

bel-prazer. Enquanto têm uns vinténs no bolso, não movem um braço. Conheci alguns 

desses indivíduos que tiravam a roupa suja e ficavam debaixo de uma árvore até que a 

negra a lavasse e secasse ao sol; então tornavam a vesti-la e se entregavam à 

ociosidade, sem se animarem a trabalhar para melhorarem a sua condição”. (POHL, 

1976, p. 142)

Fica evidente a frágil condição econômica do vilaboense, agravada pela inércia 

e falta de ambição. Apesar de tudo, mantém-se a supremacia do branco - garantida 

pela cor e pela origem -  em relação aos mestiços, mesmo quando esses, por seu 

trabalho, passam a usufruir de bens que muitos brancos não possuem.
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É emblemático o destaque da negra escrava, lavando a roupa do indivíduo que 

espera nu, debaixo da árvore. Percebemos que, mesmo na maior pobreza, o escravo é 

usado para tudo. As ocorrências do dia a dia naturalizam comportamentos e diminuem 

pudores.

Em tais condições, justifica-se a superioridade econômica e social dos 

funcionários públicos - principalmente os de origem portuguesa - e o “relaxamento 

dos costumes” que perpassa a população, uma vez que a história sempre mostra que 

são as condições necessárias à sobrevivência que estabelecem os costumes.

Na versão de Cunha Mattos, 

“falta um poderoso braço que tire o povo da apatia em que se conserva; falta 

estabelecer e restaurar a boa fé nos comerciantes; falta obrigar os homens aos 

trabalhos da agricultura; falta compeli-los a empregarem-se na navegação...(...) falta 

conservar e desobstruir as estradas e abrir outras mais diretas e mais cômodas; falta 

reformar as pontes agora arruinadas...(...) nada é impossível, uma vez que possível for 

ressuscitar ou criar algum patriotismo no coração dos governantes e dos governados”. 

(CUNHA MATTOS, 1979, p. 69/70)

Nessa mesma linha de pensamento, anos antes, em 1812, Silva e Souza 

registrara que a população vilaboense

“correu em menos de um século, do esplendor do seu princípio para a crise 

da decadência, seja por se desprezarem os meios mais próprios e mais enérgicos de 

promover o seu lançamento, seja (o que me parece mais possível) por se ter enervado 

nos braços da ociosidade...” (SILVA e SOUZA, 1978, p. 71)

Cunha Mattos, como bom português que é, acredita numa solução de cunho 

personalista, pois “uma característica bem peculiar à gente da península Ibérica (...) é 

a cultura da personalidade.” Para esse povo, a verdadeira nobreza não transcende ao 

                                                                                                                                                                     
38 SAINT-HILAIRE - op. cit. p. 23 e 42.
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indivíduo e, por isso, “as teorias negadoras do livre-arbítrio foram sempre encaradas 

com desconfiança e antipatia pelos espanhóis e portugueses. Nunca se sentiram muito 

à vontade em um mundo onde o mérito e a responsabilidade individuais não 

encontrassem pleno reconhecimento.” 39 Por outro lado, Gilberto Freyre afirma que 

“a família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado nem nenhuma 

companhia de comércio, é desde o século XVI o grande fator colonizador no Brasil, a 

unidade produtiva, o capital que desbrava o solo, instala as fazendas, compra 

escravos, bois, ferramentas, a força social que se desdobra em política, constituindo-

se na aristocracia mais poderosa da América. (...) A colonização por indivíduos (...) 

não chegou a definir-se em sistema colonizador.” 40

Para essa visão de Freyre, devemos considerar as particularidades da sociedade 

açucareira em relação às da sociedade mineradora. A economia canavieira 

desenvolvida no nordeste é constituída pelas 

“grandes famílias proprietárias e autônomas: senhores de engenho com altar 

e capelão dentro de casa e índios de arco e flecha ou negros armados de arcabuzes às 

suas ordens; donos de terras e de escravos que dos senados da Câmara falaram 

sempre grosso aos representantes d’el-Rei e pela voz liberal dos filhos padres ou 

doutores clamaram contra toda espécie de abusos da Metrópole e da própria Madre 

Igreja.” 41

Diversamente, a sociedade mineradora de Vila Boa é herdeira dos paulistas, 

bandeirantes individualistas e aventureiros que, “tendo por base física as águas, ainda 

que encaichoeiradas, dos grandes rios,” perpetuaram a tendência do português “de 

derramar-se em vez de condensar-se.” 42 Esse aspecto, que resulta na instituição de 

um sistema familiar instável, vai estar presente durante muitos anos na sociedade 

vilaboense.

                                                          
39 BUARQUE de HOLANDA, Sérgio - op. cit. p. 32-37.
40 FREYRE, Gilberto - op. cit. p.18/19.
41 Idem, p.4/5.
42 Ibidem, p.26/7.
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Silva e Souza, por sua vez, conclui que a população vive assim por ter optado 

pela ociosidade.  A opção pela ociosidade não constitui exclusividade dos 

vilaboenses, pois, segundo Gilberto Freyre, no nordeste açucareiro ela predomina 

entre os senhores que se deixavam carregar  pelos negros, dias inteiros, nas redes e 

palanquins.

“Uns viajando de um engenho a outro; outros passeando pelas ruas das 

cidades, onde ao se avistarem dois conhecidos, cada um na sua rede, era costume 

pararem para conversar; mas sempre deitados ou sentados nas almofadas pegando 

fogo. Em casa, também, sempre sentados; ou então deitados nas redes e almofadas 

quentes.” 43

No entanto, devemos ressaltar que a ociosidade vilaboense manifesta-se a 

partir de uma estrutura sócio-econômica marcada pela pobreza pois, como já vimos 

com Pohl, o esplendor e a decadência de Goiás, tão falados e propalados, mais se 

apresentam como construção mental do que como realidade.

No entanto, a opção pelo ócio aparece na historiografia e mesmo na tradição 

oral da cidade de Goiás de maneira tão contundente, que se concretiza e se transforma 

numa característica do vilaboense.

Quais os fatores que determinam essa opção pela ociosidade?

Bernardo Élis explica-a através de costumes derivados de valores sociais 

reforçados pela tradição.

“Entretanto, a maior parte dos vadios eram brancos livres e desocupados que 

se valiam da branquidade para conquistar as pretas e pardas, engravidando-as e as 

abandonando ao deus-dará. Para tais conquistas viviam de violinha em punho, 

cantando e dançando, oferecendo, no máximo, alguma caça que abatiam com as 

espingardinhas de fabricação local. Assim, viviam  de fazenda em fazenda, de sítio 

em sítio, de festa em festa, nem chegando a ser presos e punidos, pois na verdade 
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eram descendentes de pessoas importantes e ricas do passado. Ai de quem botasse a 

mão em algum desses vagabundos! Para tal gente, o que lhe era religiosamente 

vedado era o trabalho, atribuição de negros escravos, e a que eles não se submetiam 

por considerar humilhante e degradante”. (ÉLIS, 1987, p. 116)

Numa sociedade tão isolada de tudo e de todos, as coisas não acontecem e a 

vida social perde sua significação. As distâncias e os desertos dificultam a chegada de 

novos valores  e relativizam  os existentes. Não há o que se fazer, não se tem onde ir e 

o poder aquisitivo do dinheiro perde a importância que lhe é própria, igualando a 

população que vê, na sobrevivência do dia a dia, sua maior aspiração. 

Nas sociedades assim estruturadas, predominam a tradição e a perpetuação dos 

costumes, que passam a ser o grande e único referencial para todos os valores. Nesse 

aspecto, ganha destaque a preocupação do branco de não se igualar ao negro escravo 

através do trabalho, e a impossibilidade de casamento de branco com negra, índia ou 

mestiça. Portanto, ele foge do trabalho para não abrir mão do único bem que lhe resta 

- o ócio - já que não possui outro para substituí-lo. Faz da mulher um objeto sexual e 

reprodutor, já que para o casamento tais mulheres não servem. Para além desses 

aspectos, outro aspecto deve ser referido: a cidade de Goiás se apresenta, nessa época, 

como uma ilha urbanizada, cercada pelo sertão hostil. Diante dessa realidade 

ameaçadora, os padrões de civilização são vivenciados por uma minoria que se torna 

defensivamente conservadora para não se diluir diante das agressões do meio. O 

conservadorismo, portanto, não é apenas fruto do isolamento, mas, também uma 

defesa contra ele. 

Em tal contexto, a prioridade cabe ao prazer, originário do sexo ou da 

indolência. Para a mulher vilaboense, acusada de licenciosidade, cabe buscar no 

homem o seu correspondente, uma vez que ambos têm a origem de seu 

comportamento, na sociedade assim estabelecida:

                                                                                                                                                                     
43 Ibidem, p.415.
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“O ócio é a máxima felicidade dessa gente. O próprio soldado raso, tendo de 

levar uma carta da Fazenda Real ao Palácio do Governo, a duzentos passos de 

distância, não a leva ele próprio. Manda-a por um negro escravo e a toma à soleira do 

edifício. 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”. (POHL, 1976, p. 

141/142)

A “qualidade inferior” dos tecidos, deve-se ao fato de que, na cidade de Goiás, 

existem poucos teares e todos eles produzem um tecido grosseiro que calha bem aos 

escravos, mas envergonha as senhoras da classe dominante - dominante porque 

branca.

“Só existe na Capital hum thear regular de fiação, e tecelagem, que trabalha; 

mas existem 300 theares particulares, e imperfeitos, que trabalhão em algodão grosso 

fiado à mão, ou em rodas imperfeitas; e servem para vestirem os escravos e pessoas 

pobres”. (SILVA e SOUZA, 1978, p. 147)

Ciosas de seus nomes, as mulheres escondem sua miséria nos limites de seus 

lares ou na escuridão da noite. Durante o dia, não são vistas nas ruas. Para elas é 

celebrada uma missa na madrugada, quando fazem das sombras da noite cúmplices de 

sua alienação.

Cunha Mattos, quanto às manufaturas e artes fabris, afirma que  “...estes ramos 

de indústria acham-se no maior atraso na comarca de Goiás”. 44

Ao assim classificar a manufatura vilaboense, Cunha Mattos compara-a com a 

de Portugal, sua terra natal. Devemos, todavia, considerar mais uma vez as distâncias 

que dificultam a vinda de técnicas e maquinários para uma produção fabril mais 

                                                          
44 MATTOS, Raymundo José da Cunha - Corografia Histórica da Província de Goiás. Goiânia: 
SUDECO, 1979, p. 68.
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especializada, a par da falta de estradas e de recursos econômicos para tal 

empreendimento, assim como a vida social do vilaboense, tão estagnada e tão 

acomodada.

Em circunstâncias assim, o tecido grosseiro dos teares da cidade de Goiás só 

incomoda na medida em que entra em choque com as histórias de grandeza de um 

passado discutível. 

Por outro lado, os tecidos vendidos no comércio são acessíveis a uma pequena 

minoria. Essa minoria é formada por alguns poucos brasileiros e quase que totalmente 

pelos altos funcionários do governo. Lembremo-nos que Saint-Hilaire considera-os 

“bem vestidos e imaculadamente limpos”. Sinal de que têm boas roupas e dinheiro 

para comprá-las, não só para si, como também para suas amantes.45

Quanto aos poucos brasileiros, são aqueles que fazem parte de uma reduzida 

minoria proprietária de um comércio melhor, de fazendas trabalhadas por escravos ou 

de concessões das minas recém descobertas em Anicuns, durante o governo de D. 

Francisco de Assis Mascarenhas - 1804/1809. Alguns vilaboenses adquirem 

concessões para explorá-las, e conseguem conservar suas posses. É o caso da família 

Couto Brandão, que possui extração de ouro em Anicuns e possui muitas fazendas. 

Cora Coralina é sua descendente mais ilustre.46

No poema Estória do Aparelho Azul-Pombinho, Cora Coralina retrata essa 

época.

“Minha bisavó - que Deus a tenha em bom lugar -

inspirada no passado

sempre tinha o que contar.

Velhas tradições. Casos de assombração.

Costumes antigos. Usanças de outros tempos. 

Cenas de escravidão.

                                                          
45 Ver  ÉLIS, Bernardo - Chegou o Governador. Rio de Janeiro: José Oympio, 1987, capítulo II.
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Cronologia superada

onde havia banguês.

Mucamas e cadeirinhas

Rodas e teares. Ouro em profusão,

posto a secar em couro de boi.

Crioulinho vigiando de vara na mão

pra galinha não ciscar.

Romanceiro. Estórias avoengas...

Por sinal que uma delas embalou a minha infância.

Era a estória de um aparelho de jantar

que tinha sido comprado de Goiás

através de uma rede de correspondentes

como era de norma, naquele tempo. (...)

Um aparelho de jantar - 92 peças.

Enorme. Pesado, lendário.

Pintado, estoriado, versejado, 

de loiça azul-pombinho.

Encomenda de um senhor cônego 

de Goiás

para o casamento de seu sobrinho e afilhado

com uma filha de minha bisavó. (...) 

Afinal, muito esperado,

chegou a Goiás, sem novidades ou peça quebrada, 

o aparelho encomendado

através de uma rede de correspondentes.

Embarcado num veleiro,

no porto de Macau.

As bodas marcadas

se fizeram com aparato.

Fartas comezainas.

Vinho de Espinho - Portugal -

da parte do correspondente.

Aparelhos de loiça da China.

                                                                                                                                                                     
46 Entrevista com Belkiss Spenciére C. de Mendonça  - 25/01/95. D. Belkiss é pianista, escritora e 
descendente da família Couto Brandão.
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Faqueiros e salvas de prata.

Compoteiras de cristal. (...)”

(CORALINA, 1989, pp. 63/66)

O poema de Cora Coralina está reproduzido quase na íntegra pela relevância 

histórica e sociológica de sua narrativa. Ele nos permite constatar a existência de uma 

abastada classe minoritária em Goiás, e faz de maneira poética, uma síntese da 

história de Goiás, registrada através da crônica familiar de Cora Coralina. Do ponto de 

vista econômico refere o ouro, a Companhia das Índias Ocidentais, a fiação em rodas 

e a produção de tecidos em teares. Sob o aspecto social, a escravidão, as mucamas, os 

costumes requintados - vestígios da nobreza portuguesa, e o destaque da figura do 

cônego - cargo religioso de grande importância na época. Quanto aos meios de 

transportes destaca os bangüês, as cadeirinhas e, implicitamente, as tropas de burros 

que conseguem fazer chegar a Vila Boa as louças e os cristais “sem novidades ou peça 

quebrada.”

Mesmo levando-se em consideração alguma riqueza que porventura exista na 

cidade de Goiás, nesse período, a miséria grassa, com raras exceções. O que resta e se 

cultiva são histórias baseadas na nostalgia de riquezas do passado, ao lado da 

valorização dos nomes dos descendentes dos bandeirantes. A questão do vestuário é 

uma prova dessa pobreza.

“... 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 também 

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. Cobrem-lhes a cabeça um 

chapéu de homem”. (POHL, 1976, p. 145)

O poema de Cora Coralina, Mandrião, registra esse aspecto da pobreza 

vilaboense, manifestado pelo costume de se aproveitar roupas velhas:
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“Eu vestia um mandrião

recortado e costurado para mim

de uma saia velha da minha bisavó.

E como aquele mandrião

me fazia feliz!...”

(CORALINA, 1987, p.51)

As mulheres que, nessa época, vestem-se de seda, pertencem à minoria 

anteriormente citada. Nela, incluem-se casos como o de Angela Ludovico, concubina 

de Francisco de Assis Mascarenhas e personagem principal de Bernardo Élis em 

Chegou o Governador.

2-2-  A Sociedade

Entendendo que “é na experiência social que as pessoas são produzidas, que 

elas ganham atributos específicos ou, ainda, que o fato das diferenças sexuais é 

interpretado e ganha significado,” e que “identidades e papéis considerados mais 

apropriados aos gêneros são construções históricas que respondem a determinados 

padrões culturais,” 47 buscamos a formação da identidade da mulher 

vilaboense/concubina perscrutando os valores sociais que permeiam Vila Boa.

Nessa busca, procuramos evitar “a dialética, sempre utilizada, da dominação 

masculina versus opressão feminina” que, por sua circularidade, impede “a análise das 

mediações, no tempo e no espaço, através das quais qualquer dominação se exerce”. 

Para tal, fugimos “da história que faz da mulher uma vítima, ou o seu inverso,” e 

tentamos encontrar a vilaboense/concubina por meio da decodificação dos poderes 

informais e das estratégias que a mulher detém “por trás da ficção do poder 

masculino”, e da compreensão de como articula sua “subordinação e resistência.” 48

                                                          
47 MALUF, Marina - op. cit. p. 202-204.
48 DEL PRIORE, Mary - op. cit. p.13.
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Voltamo-nos, portanto, para os costumes sociais da época, quando, para se 

casar com o português, a mulher vilaboense precisa preencher algumas condições: ser 

branca, ter título de nobreza ou fidalguia, e ter considerável fortuna. O português que 

desrespeita essas condições, por mais alto que seja o seu cargo, passa a sofrer pressões 

às quais nem sempre resiste. A experiência vivida por Fernando Delgado Castilho -

governador de Goiás de 1809 a 1820 - comprova essa realidade que Saint-Hilaire 

registra:

“Durante um dos jantares do palácio, um alto funcionário do governo, 

recém-chegado à cidade e homem ainda jovem, mostrou-se surpreso com os estranhos 

costumes do lugar, observando ser inconcebível que os habitantes de Vila Boa 

morassem com as amantes em sua própria casa, como se fossem suas esposas, sem 

que no entanto se dispusessem a desposá-las. ‘O senhor acha’, replicou o governador, 

apontando para os seus dois filhos, ‘que eu poderia me casar com a mãe destas 

crianças, com a filha de um carpinteiro?’ ”  (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 56)

Em agosto de 1820, ao finalizar seu mandato em Goiás, premido pela 

iminência de sua volta para Portugal e sentindo-se incapaz de abandonar sua 

concubina em Vila Boa, leva-a consigo até o Rio de Janeiro. A decisão de embarcar 

para Portugal em sua companhia provoca-lhe, porém, conflito interno tão grande, que 

esse governador - Fernando Delgado de Castilho -  incapaz de decidir-se entre a 

mulher que ama e os valores sociais aos quais sua cultura o submete, opta pelo 

suicídio.

As peculiaridades da mulher na sociedade colonial brasileira, em geral, e da 

vilaboense em particular, reservam e reforçam para a mulher/concubina o papel de 

gestora, mantenedora e guardiã da casa e do destino de sua prole. Tais questões levam 

Eni de Mesquita Samara a perguntar: “seria a família patriarcal apenas o resultado da 

construção de um arquétipo próprio das elites?” No entanto, constatações semelhantes 

a essas que citamos, referentes à concubina do governador Fernando Delgado de 

Castilho - típica mulher só, de quem a historiografia nem sequer registra o nome - não 

anulam “a concepção de família patriarcal usada por Gilberto Freyre para caracterizar 
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as áreas de lavoura canavieira do nordeste. (...) É evidente, no entanto, que perde a 

eficácia quando considerado como parâmetro único da família brasileira.” 49

Esse modelo familiar - diverso do patriarcal - estabelece uma vida social 

restrita quase que exclusivamente à área do privado, restando, à área do público, 

apenas as poucas atividades ligadas à igreja.  Isso porque as tarefas domésticas 

assumem proporções ampliadas e complexas, implicando em capacidade de liderança, 

administração e improvisação, essenciais para a sobrevivência do grupo familiar 

entregue a essas mulheres sós.

Conforme Mary Del Priore, em São Paulo “as mulheres compareciam em 

massa às igrejas, pois quem não estivesse participando da vida espiritual, dificilmente 

estaria integrado à sociedade. A devoção feminina favorecia festas (...) e, sobretudo, 

permitia o contato humano fora da roda extenuante do trabalho.” As igrejas, nesse 

período, tanto em São Paulo como em Vila Boa,50 estavam sempre cheias de “ovelhas 

distraídas dos ofícios religiosos e entretidas em namorar, conversar...” 51

Quanto ao preconceito do português em relação ao trabalho - como vimos 

anteriormente - ele é tão forte, que infama não só o trabalhador, como também seus 

descendentes. A filha do carpinteiro, concubina do governador Fernando Delgado 

Castilho, é marcada pelo trabalho do pai. Esse preconceito social, no entanto, não 

impede que o branco se una sexualmente à mulher da terra, e tampouco reconheça os 

filhos provenientes de tais uniões.  

“Embora os brancos procriem indiscriminadamente com mulatas e negras e 

não se recusem a reconhecer publicamente esses filhos, não querem que os filhos se 

casem com essas raças. ” (POHL, 1976, p. 142)

                                                          
49 SAMARA, Eni de Mesquita - A Mulher e a Família na Historiografia Latino-Americana Recente.
Anos 90, Revista do Curso de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre, nº 1 - Maio de 1993, p. 36-40/41.
50 Para tal levamos em consideração as observações de Pohl (p.142) e a reconstituição histórica da 
época feita por Bernardo Élis em Chegou o Governador.
51 DEL PRIORE, Mary - op. cit. p.38.
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O preconceito social é geral no Brasil, mas atinge, particularmente, a cidade de 

Goiás, onde a grande maioria da população é mestiça. A distinção entre brancos e 

negros é, para a população branca vilaboense, o único privilégio social que lhe resta, 

na medida em que o negro e o mestiço estão tradicionalmente associados, pela 

escravidão, ao trabalho que avilta. Ao procriar indiscriminadamente com mulheres de 

todas as raças, o branco demonstra que o preconceito existe apenas no que se refere ao 

social. Essas mulheres servem como amantes, mas são impossibilitadas, socialmente, 

para o papel de esposa legítima. Permanece, para elas, apenas o lugar de concubina - e 

é desse lugar que agem e produzem.

“Alguns celibatários tinham de portas a dentro escravas africanas, ou índias, 

com quem reproduziam a sua espécie, os frutos destes ajuntamentos algumas vezes 

estimados de seus pais, ou por eles reconhecidos, vieram a herdar a 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 considerada então como abjeta; e 

foram estes homens dignos que livraram a província do cruel jugo de ser alimentada 

pelos geralistas, ou por São Paulo, donde então vinham vender-se a peso de ouro os 

mantimentos à comarca de Goiás”. (CUNHA MATTOS, 1979, p. 86)

Devemos destacar a grande importância para a vida social e econômica da 

cidade de Goiás o trabalho desses homens e mulheres “mais necessitados” que, 

rompendo costumes e enfrentando preconceitos, trabalham na agricultura e na 

pecuária, contribuindo, de maneira consistente e consciente, para a independência e 

desenvolvimento da Província.

A mulher vilaboense/concubina rompe com os “estereótipos da reclusão e da 

submissão e do excesso de religiosidade das mulheres, consagrados pela 

historiografia. Romper com o estereótipo da reclusão das mulheres pode significar 

excluir da história as menos ousadas,” 52 e dar espaço para mulheres como Angela 

                                                          
52 ALGRANTI, Leila Mezan - op. cit. p.58/9.
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Ludovico: ousada, combativa e resistente frente aos obstáculos sociais impostos à 

mulher de sua época.

Filha de conceituada família da sociedade vilaboense, torna-se concubina do 

governador Francisco de Assis Mascarenhas, ilustre nobre português, com o qual tem 

dois filhos. Segundo os valores sociais da época, Angela Ludovico não preenche os 

requisitos necessários para uma mulher se tornar esposa de um nobre português, 

restando-lhe apenas o papel de concubina. Apesar de branca e de família proeminente 

em Goiás, não é nobre, não é rica e nem sequer de projeção social fora dos modestos 

limites goianos. Dando voz ao seu personagem - o governador - Bernardo Élis retrata 

essa realidade: “... há sérios embaraços para nosso casamento. Perco a oportunidade 

de chegar a governador de Minas Gerais e outras vantagens”.53

“O Marquês de São João de Palma, D. Francisco de Assis Mascarenhas, 

casou (...) com D. Joana Bernardina, rica descendente do Coronel Joaquim Vicente 

dos Reis (...) dono de uma das maiores e mais sólidas  fortunas do Brasil. Não teve 

filhos desse casamento”. ( Revista Genealógica Brasileira, do Instituto Genealógico 

Brasileiro, número 10, ano V, 1944, p. 299 - Apud ÉLIS, 1987, p. 169).

Depois do término da relação com Francisco de Assis Mascarenhas, Angela 

casa-se com José Rodrigues Jardim, militar que vem a ser o primeiro goiano a ocupar 

o cargo de Presidente da Província de Goiás. Seus dois filhos com D. Francisco 

encontram-se entre os três primeiros goianos formados em Direito na Universidade de 

Coimbra. 54 Parece válido supor que Angela Ludovico tenha desenvolvido uma 

estratégia de resistência e combatividade, pois que, mesmo sem se casar com o 

governador, seus dois filhos foram encaminhados para Coimbra, o que lhes garantiu 

um futuro seguro. Na época, um diploma de Coimbra representava promoção pessoal 

certa na vida social, política e administrativa do Brasil. 

                                                          
53 ÉLIS, Bernardo - op. cit. p. 155.
54 BRETAS, Genesco Ferreira - História da Instrução Pública em Goiás. Goiânia: CEGRAF/UFG, 
1991, p.89.
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A maternidade torna-se o refúgio onde as mulheres se defendem da exploração 

doméstica e sexual, do abandono e da solidão. “No papel de mães, gestoras da vida 

privada, administradoras do cotidiano doméstico e da sobrevivência de sua prole, as 

mulheres exerciam poderes discretos e informais, pondo em cheque a ficção do poder 

masculino, bastante difundido na sociedade colonial.” 55

O casamento entre Angela Ludovico e José Rodrigues Jardim mostra-nos que 

o homem vilaboense também é normatizado pelas práticas sociais e que  se torna 

sujeito numa referência à verdade que o habita e como resposta à prática discursiva na 

qual está inserido. A prática discurssiva do período histórico abordado por esse 

capítulo naturaliza a liberdade sexual, tanto para a mulher como para o homem.

Podemos citar, ainda, como exemplo similar, o casamento de Joaquim Alves e 

Ana Rosa Moreira, ocorrido em Meia Ponte, em 1803, na mesma época em que se 

verifica o romance entre Angela Ludovico e Francisco de Assis Mascarenhas. “Filha 

de um comerciante português, ‘homem de grandes negócios’,” ao casar-se com 

Joaquim, Ana Rosa, na verdade, está legalizando “uma situação de fato, pois o casal já 

vivia maritalmente há alguns anos”, possuindo dois filhos dessa união. “Acresce ainda 

a circunstância - não rara na época - de Ana Rosa, nascida de uma união legítima e 

filha de família proeminente no arraial, ter sido mãe, ainda solteira, de três outras 

crianças, havidas de pais diferentes, antes de amasiar-se com Joaquim Alves.” 56

Dados históricos como os referidos trazem à tona aspectos pouco revelados da 

vida familiar e social da época, além de estabelecerem uma contraposição à idéia de 

pureza e castidade, tão associada às mulheres do passado. As mulheres do período 

colonial, assim desveladas, transformam-se, aos nossos olhos, muito mais em filhas de

Eva do que de Maria, levando-nos a concluir, com Mary Del Priore, que entre Maria e 

Eva, essas mulheres, mais do que qualquer outra coisa, parecem estar nos ajudando a 

rescrever a História do Brasil. “Seus corpos, seus rostos, suas vozes nos têm obrigado 

a mudar o olhar sobre as gerações que nos precederam.” 57

                                                          
55 DEL PRIORE, Mary - op. cit. p.46.
56 COSTA, Lena Castelo Branco Ferreira - op. cit. p.51/52.
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Paralelamente a essas situações, o escritor e historiador goiano, Agnelo 

Arlington Fleury Curado, ao escrever sobre sua família, revela-nos o outro lado da 

moeda. Através de uma árvore genealógica criteriosamente montada, comprova a 

existência de muitos casamentos legais ocorridos em Vila Boa e redondezas, nessa 

mesma época. 58

A ausência de rígidas normatizações religiosas, verificada em Goiás, libera a 

vilaboense daquilo que Mary Del Priore considera como fabricação da “santa-

mãezinha.” Segundo a autora, o estereótipo da “santa-mãezinha”, em São Paulo e em 

quase todo o Brasil, resulta “da percepção que tiveram a Igreja e o Estado modernos 

da influência salutar ou perniciosa da mulher na família e na sociedade. (...) A 

fabricação da imagem de uma mulher ideal, sonhada e desejada, acabou por sobrepor-

se a histórias de vidas femininas complexas, confusas, perpassadas de paixões e 

preconceitos.” 59 A “santa-mãezinha” vai ser o instrumento normatizador da mulher 

que, ao acreditar na imagem de mãe sublimada, imposta pela Igreja e pelo Estado, 

passa, consequentemente, a atender à demanda dos mesmos, isto é: povoar a Colônia e 

difundir os princípios da Igreja Católica.

Dentro desse contexto histórico, oferece-se a oportunidade de mostrar a 

mulher vilaboense da Colônia, livre do estereótipo da “santa-mãezinha”, bem como de 

evidenciar as práticas sociais sob as quais se inscreve e através das quais experiencia o

que é, e o mundo em que vive. O pensamento de Foucault auxilia-nos a melhor 

apresentar tal idéia.

“Com isso não me refiro a fazer uma história das concepções sucessivas do 

desejo, da concupiscência ou da libido, mas analisar as práticas pelas quais os 

indivíduos foram levados a prestar atenção a eles próprios, a se decifrar, a se 

reconhecer e se confessar como sujeito do desejo, estabelecendo de si para consigo 

uma certa relação que lhes permite descobrir, no desejo, a verdade de seu ser, seja ele 

natural ou decaído”. (FOUCAULT, 1994, p. 11)

                                                                                                                                                                     
57DEL PRIORE, Mary - 1992, op. cit. p. 59.
58 Ver Agnelo Arlington Fleury Curado em Fleurys e Curados - 1956.
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Como mulher de sua época, a Angela Ludovico é permitido estabelecer 

consigo e com os outros, uma relação que lhe possibilita “descobrir, no desejo, a 

verdade de seu ser”. Enquanto mulher, vivencia um fazer e um conhecer de si, 

referentes ao campo de possibilidades históricas no qual está inserida, caracterizado 

pela liberalidade e permissividade sexual.

A identificação da mulher com a mentalidade de Vila Boa pode ser 

visualizada em Chegou o Governador, quando Bernardo Élis, inspirado na realidade 

da época, descreve o baile oferecido pelo governador, onde se dá o encontro de 

Angela com D. Francisco de Assis Mascarenhas.

“Travando, pois, o braço de Angela, o jovem governador com ela saiu 

conversando, enquanto davam uma volta pelo salão, diante dos olhos estarrecidos e 

invejosos dos circunstantes, que anteviam nisso a escolha pelo sr. governador de 

quem viria a ser a futura amásia em Goiás, embora a escolha parecesse audaciosa e 

mesmo imprudente, por se tratar de uma donzela da melhor  família. Contudo (...) 

Atrás do governador seguiam o pai e a mãe de Angela, igualmente de braços dados”. 

(ÉLIS, 1987. p. 34)

Ocorre, aqui, o que também ocorria em outros lugares da Colônia: a 

preocupação dos pais em ‘dar estado’ às filhas. Leila Mezan Algranti em Honradas e 

Devotas e Mary Del Priore em Ao Sul do Corpo, mostram a preocupação dos pais, no 

período colonial, em “dar estado” às filhas, isto é, garantir-lhes um futuro seguro. Para 

tal, recorrem aos casamentos - legais ou não - aos conventos e aos recolhimentos. Pela 

ausência de conventos e de recolhimentos em Goiás, resta aos pais vilaboenses a 

opção do casamento ou mesmo do concubinato. 

Quando D. Francisco conhece Angela, impressiona-se com seus encantos e 

educação. Anos mais tarde, Cunha Mattos também percebe a graça da vilaboense:

.

“As senhoras são honestas, afáveis e muito mais polidas do que se deveria 

esperar de terras tão distantes das cidades de beira mar, assento da civilização. Elas 

                                                                                                                                                                     
59 DEL PRIORE, Mary - 1993, op. cit. p.122/3.
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são esbeltas, mui alvas, e coradas; algumas têm olhos formosíssimos, dentes perfeitos 

e encontram-se talhes de modelos. São mais altas do que baixas, e ainda as mais 

grossas de corpo têm proporções mui regulares. As mulheres desenvoltas tem um 

certo melindre que raras vezes se encontra em outras províncias. (...) Várias senhoras 

são instruídas na história e têm paixão decidida pelos livros; algumas delas por 

acanhamento não mostram o que sabem, e outras são de tal modo circunspectas que 

apenas deixam conhecer que entendem das matérias de que se fala. (...) Tanto os 

homens como as senhoras da cidade vestem-se com elegância e com bons 

gêneros...”(CUNHA MATTOS, 1979, pp. 92/95)

Saint-Hilaire não consegue, como o governador, ver o encanto e a educação da 

mulher vilaboense e, nem sequer, a afabilidade vista por Cunha Mattos. É implacável 

no seu julgamento a respeito da mulher da cidade de Goiás. 

“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 tem doçura. Como não receberam educação, sua conversa é 

inteiramente desprovida de encanto. São inibidas e estúpidas, e se acham reduzidas 

praticamente ao papel de fêmeas para os homens”. (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 54)

Aos olhos de Saint-Hilaire, europeu burguês e católico, com a mentalidade 

impregnada da noção de sexo como pecado e de desejo como atributo humano 

inferior, a mulher vilaboense, circunscrita aos valores e práticas sociais da época, não 

passa de “simples fêmea”, muito próxima do animal. E é a partir dessa premissa que 

ele a descreve: “olhos negros e brilhantes” que revelam o domínio da paixão; e, 

“inibidas e estúpidas”, já que vivenciam o sexo de maneira tão evidente e tão em 

desacordo com os padrões europeus de sociabilidade, moralidade e boa educação.

Em Vila Boa as pessoas são fechadas em si mesmas pela ausência de vida 

social, no aspecto público. Esse fator desenvolve características nas mulheres de elite, 

tais como o acanhamento e a circunspecção, referidos por Cunha Mattos. Ainda que 

os viajantes estrangeiros comentem a reclusão das mulheres, que não tomam parte nas 

formas de sociabilidade masculina, o fato é que a documentação revela-nos mulheres 

ativas, provedoras do grupo familiar e independentes. O relato de Saint-Hilaire, que 
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citamos em seguida, além do aspecto social, chama a atenção para o fato de as 

mulheres andarem desacompanhadas dos homens, o que comprova sua independência. 

“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 um 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”. (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 54)

A sociedade vilaboense inclui número expressivo de mulheres brancas 

empobrecidas, que não podem aparecer à luz do dia. Maria Odila Leite da Silva Dias 

relata que, também em São Paulo, ao lado da ostentação exibida pelas grandes e raras 

damas que podem se dar ao luxo de copiar a moda da corte, mulheres brancas vão à 

igreja cobertas com panos negros, instaurando a moda furtiva da pobreza recolhida.60

A razão de a mulher vilaboense adquirir o costume de só sair à noite, 

relaciona-se com a falta de roupas adequadas, resultado da miséria em que se encontra 

a quase totalidade da população. Suas roupas não podem ser usadas à luz do dia e, 

portanto, é pudor social e orgulho de classe o que leva a mulher vilaboense a adotar tal

prática. Bernardo Élis conta, em entrevistas, que sua avó fazia parte desse grupo tão 

intempestivamente denunciado por Saint-Hilaire.

Outro aspecto da vilaboense é apontado por 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. (...) 

                                                          
60 Ver Maria Odila Leite da Silva Costa - op. cit. p.99.
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A poesia é cultivada com gosto em Goiás. (...) A literatura nesta comarca acha-se na 

mais deplorável decadência”. (CUNHA MATTOS, 1979, p. 93/94)

Cunha Mattos distingue, portanto, entre as mulheres, as “senhoras” e as 

“ordinárias”. As “senhoras” são as concubinas dos altos funcionários portugueses e, 

ainda, as esposas dos poucos brasileiros de alguma expressão econômica. Essas não 

sabem dançar, por não frequentarem vida social, inexistente na capital goiana. Já as 

“ordinárias”, concubinas pobres, dançam e bem, os lundus, em qualquer lugar, de 

preferência nas praças públicas.

Para a reconstituição da história social de Vila Boa, consideramos 

significativos os dados históricos levantados por Luís Mott, em seu estudo sobre a 

ação do Santo Ofício em Goiás. Ao estudar os inventários de cristãos-novos presos em

Vila Boa em 1761, importantes informações nos são oferecidas por esse autor. Desses 

casos, destacamos dois. 

O primeiro, Antônio Ferreira Dourado, “vivia modestamente”, constando seu 

mobiliário de “três mesas, cinco mochos ou assentos razos de couro, uma canastra 

encourada e um leito do tipo cama de vento”. Como utensílios domésticos possuía 

“uma dúzia de pratos de estanho, um bule do mesmo metal, duas garrafas e três copos 

de vidro cristalino, um garfo e três colheres de prata”. Seu vestuário, escasso e 

discreto, era, no entanto, valioso, condizente com a posição social de um homem de 

posses do período colonial: “ uma casaca e calção de pano berne, forrados de seda, 

cujo valor, 10 mil réis, equivalia ao mesmo custo das citadas três mesas de sua casa; 

um calção de seda cinzenta; uma buzarca (sic) de camelão; um capote de pano meio 

drape; cinco lenços de algodão da India encarnados e brancos”. Como todo homem 

rico da época, dispunha de algumas jóias: “uma gargantilha de contas e um coração, 

tudo em ouro; uns botões de diamantes brilhantes cravados no ouro, uma caixa de 

prata lavrada.” Antônio Ferreira Dourado, além de ocupar vários cargos públicos em 

Vila Boa, ainda “emprestava dinheiro a juros de 4 a 6% ao ano e constava em seu 

inventário uma vintena de devedores, variando tais débitos de 8 oitavas de ouro a 

1000S000 reis e 3 mil cruzados, uma verdadeira fortuna!” 
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José Pinto Ferreira, o segundo caso escolhido, é mais rico, vivendo com mais 

luxo e sofisticação. Natural da Vila de Tomar, advogado formado em Coimbra, é 

preso em Vila Boa, aos 47 anos de idade. Possuía uma casa na vila, “sita na Rua Nova 

do Rosário”, era proprietário de “uma roça sita atrás do Morro Cuscus, com 7 cavalos 

de carga, uma junta de bois, 12 fornos de cobre de torrar farinha com prensa e roda, 

várias foices e enxadas e demais ferramentas, com casas de vivenda de telha e suas 

senzalas” e, ainda, do “Sítio do Cachambu”. Enquanto a roça do Cuscus, “com todos 

os implementos, animais terras e matos, era avaliada em 300 mil réis”, sua residência 

“na Rua Nova do Rosário valia 800 mil!” Essa casa “devia ser das mais sofisticadas 

de Vila Boa: 6 tamboretes torneados de sola lavrada, 4 mesas, 1 leito torneado com 

armação de nobreza, um catre encerreado, duas caixas de moscóvia com sua pregaria 

de guardar roupa, uma colcha de chita da India, meia dúzia de pratos de estanho”. 

Homem culto, José Pinto Ferreira possuía “uma livraria com mais de 70 volumes de 

Direito, inclusive uma estante de madeira, tudo avaliado em 83S600 réis”. Enquanto 

viveu em Goiás, exerceu vários cargos públicos: “Juiz dos Órfãos, Distribuidor, 

Inquiridor e Contador do Juízo”.  Seu vestuário constava de “ ‘um vestido de brilhante 

de flores (isto é, um terno de seda florida) forrado de tafetá amarelo, com véstia e 

calções de seda, de matizes, com botões de prata, que tinha vestido somente 4 ou 5 

vezes, e valerá 40 mil réis’. Além deste, ‘outro vestido de melania alvadia, com véstia 

e cabos azuis, forrado de seda’ e mais 'outro vestido de pano escarlate, forrado de seda 

e véstia de cetim e melania (i.e. seda tecida em ondas).”  Possuía, ainda: “um rosicler 

(gargantilha com pendentes) de diamantes, vários pares de brincos lavrados com 

alguns diamantes pequenos assentados em ouro, e 35 ou 36 escravos.” Assim como 

Antônio Ferreira Dourado, “possuía uma cabeleira postiça,” costume muito difundido 

entre os homens ricos da época. “Apesar de ter em seu poder, quando de sua prisão, 

140 oitavas de ouro, declarou estar em débito com 14 colonos, perfazendo um total de 

1:359S000 réis. Não devemos nos admirar com tão elevada soma, pois nas áreas de 

mineração tudo se comprava no fiado.” 61

                                                          
61 MOTT, Luís - op. cit. p.45/55.
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Esses dados colhidos da pesquisa de Luís Mott, revelam-nos detalhes que 

ajudam a recompor, ainda que genericamente, o quotidiano da cidade de Goiás de 

então.

2-3 -  A Religião

Em Vila Boa, a normatização religiosa não se faz notar, como comumente 

acontece em outros lugares nessa mesma época, devido a vários fatores: o isolamento; 

a defasagem de dois séculos do início do povoamento em relação às demais regiões da 

Colônia; a economia mineradora, de caráter eminentemente explorador, que traz como 

conseqüência uma colonização processada à revelia dos padrões morais que a Igreja e 

o Estado começam a impor no Brasil, ainda no período colonial; e, a ausência de 

influência dos jesuítas na formação da mentalidade do povo vilaboense, devido ao 

fato de a fundação da cidade de Goiás coincidir com a expulsão da Companhia de 

Jesus, do Brasil, por ordem do Marquês de Pombal. 

A esses aspectos alia-se outro: a adesão dos religiosos que vêm para Vila Boa 

aos costumes locais, tornando-se prática comum não só o concubinato de padres com 

mulheres da terra, como também o reconhecimento público dos filhos advindos dessas 

relações.62

“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”. (SAINT-

HILAIRE, 1975, p. 53)

                                                          
62  Entrevista com Bernardo Élis - 24/01/96.
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São inúmeras as irregularidades do clero em Goiás colonial. Desde 1748, 

iniciam-se “denúncias contra sacerdotes acusados de aproveitarem do sacramento da 

confissão para solicitarem suas confidentes para atos torpes.” 63

Dentro das igrejas, “isolados nos púlpitos”, os padres estão “acima do bem e 

do mal.” Mas, nas ruas, perseguem mulheres, vivem “maritalmente com concubinas” 

e correm “ávidos atrás do ouro das minas.” 64

O relacionamento entre padres e mulheres torna-se tão evidente em Goiás, no 

período colonial, que o Santo Ofício passa a ocupar-se com esse assunto. É o que 

acontece com “o sétimo Vigário a comandar a matriz de Santana, o Padre João 

Perestello de Vasconcelos Spinola, o primeiro sacerdote de Goiás a ter seu nome 

inscrito no volumoso Caderno dos Solicitantes da Inquisição de Lisboa. Este sacerdote 

ficou famoso na história eclesiástica goiana pelos desmandos e abusos de autoridade 

cometidos durante sua vigaria na matriz de Vila Boa. De gênio inquisitorial, zeloso de 

suas atribuições que não compreendia bem, violento até a loucura,” caracterizava-se, 

também, pela prepotência e ganância. 65

Luís Mott ainda conta-nos que “os dois primeiros vigários da Matriz dos 

Goiazes foram expulsos pelos mineiros devido aos excessos na cobrança dos serviços 

religiosos e abusos do poder.” Segundo ele, “a lista de sacerdotes violentos, sempre 

armados com garruchas ou bacamartes, mandantes de mortes, é numerosa: entre estes 

destacaram-se pela impiedade os padres José Caetano Lobo Pereira, Antônio Oliveira 

Gago, João Gago Posso de Pilar.”  66

Em relação ao clero e à sociedade vilaboense nos seus primórdios, Alencastre 

registra “a corrupção dos costumes, elevada ao último excesso e ainda mais agravada 

pelo exemplo que dava o clero, o mais depravado, licencioso e devasso que se tem

                                                          
63 MOTT, Luís - op. cit. p.38
64 DEL PRIORE, Mary - op. cit. p.38/39/40.
65 MOTT, Luís - op. cit. p.39/40/41.
66 Idem, ibidem, p. 39/40.
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visto. Nunca sacerdotes mais perversos administraram o pasto espiritual, nunca 

missionários de pior índole se viram revestidos de caráter apostólico.”67

Referindo-se à Vila Boa que encontra, e preocupado também em anotar os 

fatos do passado que lhe são narrados, Saint-Hilaire escreve: 

“ os padres são os únicos homens da província que possuem alguma 

instrução. Afora isso, podemos afirmar que eles vivem afastados de todas as regras, 

negligenciando a instrução dos fiéis, abandonando-se à ociosidade ou dedicando-se ao

comércio, praticando a simonia e vivendo em concubinato. Enfim, parecem 

considerar como seu único dever a celebração da missa aos domingos e a confissão 

dos fiéis à época da Páscoa, mediante a contribuição de 200 réis, que lhes é dado 

tanto ali como nas Minas. Os primeiros sacerdotes que chegaram a Goiás só 

encontraram vícios ao seu redor, e era difícil que não sucumbissem diante daquela 

avalancha de maus exemplos, afastados como se achavam de seus superiores e não 

tendo ali nenhuma pessoa que os guiasse e os recolocasse no bom caminho. A 

disciplina, já tão falha no resto do Brasil, era inexistente em Goiás e o clero acabou 

por esquecer, de uma maneira ou de outra, que pertencia à Igreja”.  (SAINT-

HILAIRE, 1975, p.176) 

Saint-Hilaire, católico fervoroso, tenta justificar os padres, colocando, na 

ausência de conventos em Vila Boa, a razão das dificuldades por eles encontradas. Na 

condição de padres seculares, os religiosos que vêm para Vila Boa acomodam-se aos 

costumes que encontram, e dão a eles continuidade. Dentro da Igreja, o padre 

comporta-se como “auxiliar do sistema metropolitano” mas, fora dela, enfrenta “as 

dificuldades de qualquer colono”. Procura companhia feminina “para dividir as tarefas 

cotidianas da casa e do trabalho”, as quais, nos conventos, ficariam “amortizadas”.   

Quando amasiados, os vigários não têm sua autoridade diminuída, e, se isso acontece, 

não é por estarem concubinados, e sim, “ pelo exercício incorreto do ministério.” 68

                                                          
67 ALENCASTRE, José Martins Pereira - Anais da Província de Goiás. Convênio Sudeco/Governo de 
Goiás, 1979, p.95-120-180.
68 PRIORE, Mary Del - op. cit. p.43/4/5.
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Na sociedade açucareira do nordeste, os padres também ligam-se, “não com 

brancas”, mas “com negras e mulatas”.  Segundo Gilberto Freyre, “a atividade 

patriarcal dos padres, embora exercida, muitas vezes, em condições morais 

desfavoráveis, trouxe à formação do Brasil a contribuição de um elemento social e 

eugenicamente superior. Homens das melhores famílias e da mais alta capacidade 

intelectual. Indivíduos educados e alimentados como nenhuma outra classe, em geral 

transmitiram aos descendentes brancos, e mesmo mestiços, essa sua superioridade 

ancestral e de vantagens sociais. Inclusive a da cultura intelectual e a de riqueza. É o 

que explica tanto filho de padre, cuja ascensão social, quando branco ou mestiço 

claro, tem se feito sempre com grande facilidade, abrindo-se para eles as profissões e 

carreiras mais nobres, ao mesmo tempo que os casamentos no seio das famílias mais 

exclusivistas.”69

É evidente que Gilberto Freyre registra a realidade específica das zonas 

açucareiras, onde não só através de filhos doutores, mas também de filhos padres, as

grandes famílias patriarcais encontram uma maneira de penetrar na política 

metropolitana, pois “o português esquece a raça e considera seu igual aquele que tem 

religião igual à que professa.” 70

O contexto de  “disponibilidade erótica”71 verificado em Vila Boa e aceito, 

inclusive pelo clero, é estendido a quase toda a população. A situação chega ao ponto 

de um casal, legalmente casado, alardear isso como se fosse um título de nobreza; não 

pelo preconceito em relação ao concubinato, mas pela raridade do fato. 72

As conseqüências de tal situação se impõem, dando um caráter de naturalidade 

aos costumes da cidade, e conferindo à mulher vilaboense certa singularidade em 

relação às mulheres de outros lugares, no que diz respeito ao sexo. Essa mentalidade 

se comprova pela ausência do estereótipo da “santa-mãezinha”, como também pelo 

desinteresse de se implantar, em Vila Boa, a valorização do casamento, política que já 

se verifica em outras regiões da Colônia, por iniciativa conjunta da Igreja e do Estado.

                                                          
69 FREYRE, Gilberto - op. cit. p.446/447.
70 Idem, ibidem p. 29.
71 Conceito usado por Bernardo Élis em Chegou o Governador, e que aqui tomamos emprestado, para 
exemplificar a liberalidade dos costumes sexuais verificada em Vila Boa.
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Monólogo elaborado por Bernardo Élis, ao romancear a vida de Angela 

Ludovico, mostra-nos esses aspectos peculiares da sociedade vilaboense quando, 

perdida em suas reflexões, ela se põe a questionar:

“Casaria? Não casaria? Que importância havia no casamento numa terra em 

que os maridos possuíam dezenas de amantes de portas adentro e de portas afora, com 

filhos naturais e legítimos misturados! O que sabia é que estava apaixonada pelo 

jovem nobre português e que via naquela aventura uma maneira de derrotar todas as 

mulheres de Goiás, todas as quais viam uma oportunidade como esta que se 

apresentou a Angela como a suprema felicidade terrena” (ÉLIS, 1987, p. 86)

Na historiografia brasileira o estudo sobre a sexualidade feminina tem sido 

alvo do interesse de vários autores. Destacamos Mary Del Priore por ser, dentre estes, 

a historiadora que talvez mais intensamente se ocupe com a temática sexual da mulher 

do período colonial. Com seus trabalhos, ela nos permite uma comparação entre a 

vilaboense e as demais mulheres desse momento histórico. 

Segundo Mary Del Priore, conforme já vimos, ainda no período colonial, 

Igreja e Estado criam o estereótipo da “santa-mãezinha”. Esse estereótipo é 

incorporado inicialmente pela elite e, depois, gradativamente, espalha-se por todas as 

classes sociais, fenômeno que se verifica em quase todo o Brasil. Assim sendo, o 

casamento, em substituição ao concubinato, torna-se cada vez mais freqüente. A 

mulher/mãe passa a ser auxiliar do sacerdote e representante do Estado, na sagrada e 

patriótica função de povoar e cristianizar a Colônia. Difunde-se o discurso de que as 

mulheres “deviam tornar-se esposas e mães, complemento do homem, ventre fecundo 

que assegurasse perenidade dentro do quadro sagrado do matrimônio.” Através da 

maternidade, as mulheres passam a desempenhar o papel de “paladinas da difusão do 

catolicismo e do povoamento ordenado da Colônia”. Torna-se “devota, obediente, 

dessexualizada e destituída de paixões”, preocupada em corresponder à expectativa da 

Igreja, que passa a pregar que a mulher de “boa qualidade” é a que estima o marido e 

                                                                                                                                                                     
72 Entrevista com Bernardo Élis - entrevista de 24/01/96.
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não a que apaixonadamente o ama.73 A paixão é atributo de Eva e o amor/estima 

representa a sublimação do sexo e a aproximação de Maria.

A mulher vilaboense, entretanto, não reprime sua sexualidade, assim como 

também não se enquadra no papel de prisioneira do lar. Se não sai à rua durante o dia, 

já vimos que é para não mostrar a sua miséria; mas à noite ela sai e, como diz Saint-

Hilaire, “raramente acompanhada de homens”. O discurso dos padres que, segundo 

Mary Del Priore, demarca através do estereótipo da santa-mãezinha “um papel para a 

mulher”, normatiza “sua sexualidade e sua alma” e procura “domesticá-la no interior 

da família”, não se faz ouvir  na cidade de Goiás dessa época. O  isolamento de Goiás 

e o papel pouco relevante da Igreja Católica em sua colonização, fazem com que tais 

observações, que dizem respeito à Colônia como um todo, não se apliquem a Vila 

Boa.

Nas fontes utilizadas para o presente trabalho, não encontramos nenhuma 

referência a qualquer tipo de repressão religiosa no que diz respeito ao 

comportamento da população vilaboense e, em particular, ao comportamento da 

vilaboense/concubina. 

No entanto, a despeito de tais considerações, verifica-se, paralelo ao 

predomínio da concubina na cidade de Goiás, a ponto de ter sido escolhida como o 

tipo ideal da mulher vilaboense de então - fins do século XVIII e início do XIX - uma 

evolução no sentido da predominância da família legalmente constituída, 

pricipalmente a partir das primeiras décadas do século XIX. Para tal, contribue a 

chegada de famílias brancas e já casadas, provenientes de outras Províncias e até 

mesmo de Portugal, que vão, gradativamente, impondo seus valores. A própria 

dinâmica da povoação de Goiás que, após a decadência da mineração, estrutura-se em 

bases econômicas mais estáveis, e que encontram no casamento e na transmissão da 

herança seus pilares básicos, é responsável por essa transformação.

                                                          
73 DEL PRIORE, Mary - op. cit. p.334-122-127.
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III -  A Matriarca 

O entrelaçamento de fatores econômicos, sociais, culturais e políticos, aliados 

ao isolamento, marca indelével da cidade de Goiás, estabelece - durante o século XIX 

e início do XX - uma problemática da qual emerge o destaque de um fragmento: a 

mulher no papel de matriarca. A partir dessa observação e de acordo com as idéias de 

Weber, anteriormente referidas, consideramos a matriarca como o tipo ideal da 

mulher vilaboense da época. No presente capítulo, procuramos evidenciar a justeza 

dessa classificação.

A palavra matriarca vem do latim - mater - e significa mãe. É considerada 

matriarca, a mulher/mãe que exerce autoridade preponderante na família. 

Ao nos aproximarmos da vilaboense/matriarca, percebemos que ela apresenta 

características diferenciadas: algumas, específicas da primeira metade do século XIX; 

e, outras, próprias da segunda metade desse século e do início do século seguinte. Para 

melhor abordagem do tema, dividimos o capítulo em dois itens: o primeiro, que 

aborda a vilaboense/matriarca na primeira metade do século XIX; e, o segundo, que se 

ocupa com a vilaboense/matriarca na segunda metade do século XIX e início do XX.

1 -  A vilaboense/matriarca (1800/1850)

A passagem do século XVIII para o XIX e toda a primeira metade do século 

XIX representam, para a população da cidade de Goiás, não só uma transição 

econômica, mas também uma consolidação de novos moldes de vida.

Transição econômica no sentido de que, de uma economia mineradora e 

altamente lucrativa, passa-se para uma economia agropastoril rudimentar e incipiente 

que, apesar de manter o legado urbano, não é capaz de dar continuidade ao 



98

desenvolvimento iniciado pela sociedade no século XVIII. Estabelece-se uma 

economia familiar auto-suficiente - economia de subsistência - na qual o trabalho é 

praticado como forma de sobrevivência.

Consolidação de novos moldes de vida porque, na medida em que se 

modifica o quadro econômico, com a desativação progressiva da produção aurífera e, 

simultaneamente, com o predomínio da economia de subsistência, introduzem-se 

práticas sociais que alteram a vida da população vilaboense. Essas alterações 

apresentam-se mais acentuadas no que se refere à mulher, condicionando o 

aparecimento da vilaboense/matriarca. Nos domínios do lar, é ela quem garante a 

sobrevivência da família, dando suporte à economia de subsistência em seu aspecto 

urbano.

Segundo Palacin, com a decadência, a capitania adquire nova configuração, 

baseada na “ruralização da vida: de uma população radicada quase que 

exclusivamente em centros urbanos - por pequenas que estas povoações fossem -

passa-se para uma dispersão atomizada da população pelos campos.” Ressalta ainda 

que, em algumas cidades, como por exemplo na cidade de Goiás, a vida urbana 

conserva-se “como em redomas e até com certos requintes”.1

Compreendemos decadência como referida à produção aurífera e à cessação 

do desenvolvimento de Goiás como um todo. No que diz respeito especificamente à 

cidade de Goiás, contudo, concordamos com Pohl, ao afirmar que a passagem da 

economia mineradora para a economia de subsistência não chega a constituir marco 

diferencial significativo na vida econômica da maioria da  população vilaboense, e 

entendemos como manifestamente social, a “nova configuração” apontada por 

Palacin, que tem na vilaboense/matriarca, sua simbolização maior. Devemos lembrar 

que a vilaboense/concubina, na maioria das vezes, arcava sozinha com a 

responsabilidade do lar e da prole, numa vida de árduo trabalho. A diferença que a 

vilaboense/matriarca apresenta em relação à vilaboense/concubina refere-se mais às 

relações simbólicas, decorrentes da nova estrutura econômica, do que do trabalho 

propriamente dito, ou da vida do dia-a-dia.
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Relativamente aos “requintes”- usufruídos por uma pequena minoria - é 

oportuno lembrar Saint-Hilaire, quando narra o jantar que lhe é oferecido pelo 

governador Fernando Delgado de Castilho:

“A mesa do jantar (...) tinha sido posta numa sala mal iluminada e de pequenas 

dimensões. A comida era abundante e bem preparada, e na mesa refulgiam belas 

pratarias e porcelanas. Não deixava de causar assombro esse luxo, sabendo-se que o 

único meio de se chegar a Vila Boa era em lombo de burro e que nos achávamos a 

300 léguas do litoral”. (SAINT-HILAIRE, 1975, p.55)

Do que já foi exposto, concordamos com Palacin, quando diz que a economia 

de subsistência obstaculiza o desenvolvimento social e cultural. 2 De igual modo, 

nesse contexto, econtramos a passagem da mulher “simples fêmea” para a 

mulher/mãe. Não no sentido da “santa-mãezinha”, mas nos moldes de Vila Boa, onde, 

na luta pela sobrevivência, a mulher representa a força produtiva da qual o homem 

não pode abrir mão. 3

O contexto que origina a vilaboense/matriarca - a economia de subsistência -

também intensifica e consolida esse papel, uma vez que leva o homem a ausentar-se 

de casa e das decisões do dia-a-dia, forçando-o a buscar trabalho como tropeiro, 

boiadeiro ou soldado.4 A alternativa apresenta-se como omissão ao trabalho, 

aumentando o rol dos vadios.

À vilaboense/matriarca passa a caber a responsabilidade da manutenção da 

família, arcando sozinha com esse encargo, e tornando-se senhora absoluta de seu 

espaço. Na economia de subsistência, em sua feição urbana, é em casa que se produz 

de tudo: do alimento ao remédio, da vela ao sabão. Come-se o que se cria e o que se 

planta no quintal. Os cuidados com a saúde, o conforto, a educação, a higiene e a 

                                                                                                                                                                     
1 PALACIN, Luís - op. cit. p.138.
2 Ver: PALACIN, Luís - O Século do Ouro em Goiás. p. 138.
3 Entrevista com Bernardo Élis - 28/11/95.
4 Idem, ibidem.
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alimentação dependem da iniciativa e do trabalho da vilaboense/matriarca, situação 

que atravessa todo o século XIX e se manifesta até mesmo no início do século XX. 5

Ao transitar com firmeza da condição de concubina para a de matriarca, a 

mulher da cidade de Goiás encontra suporte na força adquirida em sua experiência 

anterior pois, enquanto concubina e objeto sexual, aprende a lutar por seu espaço na 

sociedade e a ser sujeito de sua própria vida.

1-1- Aspecto econômico 

Na cidade de Goiás, a riqueza advinda da mineração não apresenta caráter 

acumulativo ou formador de capital. Caracteriza-se como riqueza fácil - facilmente 

adquirida e facilmente dilapidada.

Envolvidos pelo imediatismo da riqueza aurífera, os mineradores 

desconsideram qualquer outro tipo de atividade econômica. Tornam-se dependentes 

dos mercadores ambulantes, que vendem gêneros de primeira necessidade por preços 

exorbitantes, tendo sempre o ouro em pó como moeda. Iludidos com a falsa convicção 

da inesgotabilidade do ouro, não se preocupam com isso, gastando rapidamente o que 

facilmente adquirem.

O desinteresse dos mineradores por outras atividades econômicas é reforçado 

pela política metropolitana que, interessada na produção aurífera, impede que a mão-

de-obra escrava seja desviada das minas. Um bando expedido por Bartolomeu Bueno 

da Silva, mostra essa mentalidade da Metrópole:

“Bando: - Pedro Matias Sigar, escrivão da Superintendência destas minas de 

Goiás, etc. Certifico que (...) o superintendente destas minas, proibindo aos 

moradores delas o terem canaviais de açúcar, fazerem aguardente (...) e lhe constava 

que muitos moradores destas minas tinham em suas roças e fazendas, e mandasse logo 

                                                          
5 Idem., ibidem.
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queimar e destruir a dita planta de cana. (...) E para que ninguém possa alegar 

ignorância, etc. 13 de junho de 1732 - B. Bueno da Silva”. (ALENCASTRE, 1979, p. 

50)

A mineração, que antecipa o povoamento de Goiás “século e meio ou dois 

séculos no processo natural de penetração para o interior”, tem duração fugaz. Inicia-

se por volta de 1726, atinge seu apogeu em 1750 e, a partir daí, começa a declinar. 

Como seria de se esperar, manifestam-se evidências até então atenuadas: a 

inevitabilidade das distâncias e as dificuldades de comunicação. A imposição dessa 

realidade brutal faz com que as populações do interior fiquem “isoladas, quase como 

náufragas, sem possível retorno”. 6

No apogeu da fase aurífera, o ouro serve de estímulo para se vencer não só as 

grandes distâncias, como também os obstáculos de comunicação e de manutenção do 

comércio, exercido pelos vendedores ambulantes. Estes, estimulados pelo ouro, 

enfrentam caminhos que são “pouco mais que picadas” e que só permitem “a 

passagem das tropas de animais carregados, único meio de transporte”. 7 Com o 

esgotamento dos veios auríferos, esses caminhos são praticamente abandonados, pois 

os vendedores já não vêm mais à cidade de Goiás. 

A não acumulação de capital e sua não aplicação em outras atividades 

econômicas levam o vilaboense, simultaneamente, à decadência da produção do ouro 

e ao desenvolvimento de uma agropecuária que - pelas dificuldades próprias do 

isolamento no qual está inserida - apresenta, durante toda a primeira metade do século 

XIX, características de subsistência.

No entanto, “é preciso ressaltar que, apesar do isolamento de Goiás, a 

economia regional, em seu todo, buscava uma organização no contexto das leis de 

mercado, se inteirando e fazendo parte da lógica e das necessidades de produção agro-

exportadora nacional”.  Nesse contexto, o gado transforma-se, por sua mobilidade, na 

“moeda capaz de estimular, embora com relatividades necessárias, a economia 

regional”. 8

                                                          
6 PALACIN - op. cit. p.123.
7 Idem, ibidem. p.123.
8 CHAUL, Nasr Nagib Fayad - op. cit. p.73.
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Quanto à ruralização, já anteriormente citada por Palacin, podemos acrescentar 

que: “quando a mineração dava seus últimos sopros, não restava outra opção aos 

mineiros do que a ocupação das áreas próximas aos antigos centros mineradores. 

Apossaram-se das terras, requereram sesmarias e procuraram legalizá-las, valendo 

mais a posse do que a lei, com o intuito de desenvolver uma agricultura básica que 

alimentasse a si e aos seus”. 9

Em tal contexto, é na zona urbana que a mulher, no papel de matriarca, alcança 

a dimensão social que até então lhe fora negada. Na cidade, muito mais do que na 

zona rural, a necessidade de seu trabalho se faz sentir, uma vez que,  no espaço 

doméstico, sua liderança em relação às medidas de sobrevivência é intransferível. 

Essa situação é reforçada não só pela carência de trabalho tipicamente masculino na 

cidade de Goiás, como também pelo preconceito generalizado do homem em relação 

ao trabalho braçal, que avilta quem o pratica, por ser próprio de escravos.

Nas entrelinhas da história escrita, procuramos o desempenho da 

vilaboense/matriarca para, através dele, justificarmos nossa percepção de sua 

existência no momento histórico aqui enfocado. Vejamos como se expressa Saint-

Hilaire, ao referir-se ao trabalho desenvolvido na cidade de Goiás, durante a primeira 

metade do século XIX:

“ Os empregos públicos ocupam a maior parte dos habitantes da cidade, pelo 

menos na medida em que estes se ocupam de alguma coisa. Outros são comerciantes, 

e alguns vivem do produto de suas terras. Um pequeno número deles (...) empregam 

ainda seus escravos na extração de um pouco de ouro no Rio Vermelho, em trabalhos 

isolados”. (SAINT-HILAIRE, 1975, p.52)

Sucintamente, Pohl diz o mesmo: 
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“grande parte da população vive do comércio; poucos de ofícios manuais. 

Alguns praticam a lavoura e raros a mineração”. (POHL, 1976, p.145.)

Através dessas mesmas fontes, sabemos que os funcionários públicos são 

todos brancos e constituem minoria. Sabemos também que, com raras exceções, tanto 

os comerciantes como aqueles que se ocupam de ofícios manuais, desenvolvem 

atividades inexpressivas. Estamos informados, ainda, de que “desde o começo do 

povoamento da capitania, a moeda usada nas transações internas fora sempre o ouro 

em pó (...) pela impossibilidade de encontrar um substitutivo,” 10 e que, com a 

desativação da produção aurífera, desaparece o ouro em pó como moeda, instalando-

se a economia de subsistência na cidade de Goiás.

Numa cidade estruturada em tais moldes econômicos, os homens, de maneira 

geral, não obtêm o necessário para o sustento de suas famílias. A essas considerações 

alia-se o condicionamento social que faz do trabalho doméstico tarefa especificamente 

feminina, pelo que  cabe à mulher desenvolver, nos domínios do lar, condições para o 

sustento da família. Nas palavras de Bernardo Élis: “Os homens não podiam fazer 

muito, ou por não terem trabalho, ou pelo tipo de trabalho que tinham, passando a 

ocupar, em relação à mulher, um lugar secundário”. 11

No intuito de encontrar maiores elementos para essa análise, uma vez mais 

recorremos a Palacin, quando assinala que o comércio interno atravessa, nesse 

período, uma crise bastante grave, em conseqüência da economia familiar auto-

suficiente, do baixo nível aquisitivo da população e da carência de meios de 

pagamento - “fenômenos todos decorrentes do esgotamento progressivo do ouro, 

motor durante sete décadas de toda a vida econômica”, 12 não só da Capital, como de 

toda a Província.

                                                                                                                                                                     
9 Idem, ibidem, p.68.
10 PALACIN, Luís -. op. cit. p. 134.
11 Entrevista com Bernardo Élis - 28/11/95.
12 PALACIN, Luís - op. cit. p.134.
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Surgem novas formas de trabalho que, longe de serem consideradas de tipo 

capitalista, caracterizam-se por seu aspecto nitidamente adaptativo às dificuldades do 

momento. Na zona rural desenvolve-se o trabalho do “tipo familiar”, que garante a 

sobrevivência da família e que consiste na produção de alimentos para o consumo.

As dificuldades de transportes que impossibilitam a produção para exportação, 

a cobrança de impostos e a falta de moeda circulante para a venda interna contribuem 

para o fortalecimento da economia de subsistência no meio rural. “Plantava-se o 

indispensável para o consumo e para a compra de três ou quatro produtos básicos de 

importação de que não se podia prescindir: sal, ferro, pólvora. Todo o excedente era 

evitado”. 13

Por outro lado, na zona urbana, os lares transformam-se em autarcias, 14 onde 

se faz de tudo, garantindo-se, a duras penas, a manutenção da família e, até mesmo, da 

vida urbana. 

A nova situação da economia vilaboense, provocada pelo fim do período 

minerador, reflete-se sensivelmente em todos os setores econômicos, o que, aliado ao 

isolamento - isolamento por sua vez perpetuado pelas dificuldades econômicas -

obstaculiza a arrancada da cidade de Goiás dessa situação de estagnação à qual acaba 

por se acomodar, via economia de subsistência.

As dificuldades econômicas da cidade de Goiás são agravadas pela recusa, por 

parte de seus governantes, de tomar qualquer medida para favorecer as comunicações 

por via terrestre, investindo todos os recursos na comunicação fluvial  com o Pará, 

pelos rios Tocantins e Araguaia. Todavia, “o pouco comércio externo de Goiás estava 

voltado para o Rio de Janeiro e São Paulo”, ainda que as autoridades administrativas 

afirmassem que os goianos mantinham “ um comércio ativo com o Pará”. 15

                                                          
13 Idem, ibidem,  p. 132.
14 Autarcias - os lares se bastavam a si mesmos, como entidades autônomas.
15 FUNES, Eurípedes Antônio - Goiás 1800-1850. Um Período de Transição da Mineração à 
Agropecuária. Coleção Teses Universitárias - 40. Goiânia: Ed. da UFG, 1986, p.41.
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A equivocada opção pelo transporte fluvial contribui para reforçar um contexto 

que faz, da primeira metade do século XIX, um período de estagnação econômica na 

medida em que, dificultando o escoamento, desestimula a produção agrícola. A 

economia passa “a girar em torno do gado”, atividade que desconhece problemas de 

transporte e traz “bons rendimentos para a arrecadação”.16

A partir da década de 30, o interesse dos produtores goianos volta-se para a 

pecuária que, todavia, revela-se insuficiente para equilibrar a balança comercial, 

sempre inclinada a favor das importações. No entanto, a pecuária serve, durante muito 

tempo, de suporte básico para a economia de Goiás, impedindo-a de se esfacelar de 

todo. “Irreverente às dificuldades de transporte”, o gado, se auto-transporta, 

estabelecendo “elos duradouros entre Goiás, Minas Gerais e São Paulo”. 17

Em relação ao comércio, internamente ele praticamente desaparece, cabendo 

ao externo a responsabilidade de fazer da economia de Goiás, uma economia não 

totalmente de subsistência. Goiás importa pólvora, sal, ferro e tecidos.

Essa situação, já grave, torna-se crítica com a falta de circulação de moedas. A 

escassez monetária acompanha os vilaboenses por toda a primeira metade do século 

XIX, alcançando as décadas seguintes, e manifestando-se até mesmo no século XX. 

Ao referir-se a momentos de sua infância, passados na fazenda do avô, Cora Coralina 

registra essa situação:

“Vinha dos campos e da mangueira um cheiro fecundo

de vegetais e de apojo, mugidos intercalados da vacada,

que à tarde mansamente descia dos pastos,

procurando a frente da fazenda.

O terreiro rústico participava desses encantamentos.

Naquela comunhão sagrada e rotineira, a gente se sentia feliz

e nem se lembrava de que não havia nenhum dinheiro em casa”.

(CORALINA, 1987, p. 93)

                                                          
16 CHAUL, Nasr Nagib Fayad - op. cit. p. 79/80.
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Também relembrando fatos de sua infância na cidade de Goiás, transcorrida na 

terceira década do século XX, D. Mariquinha conta que seu bisavô materno - Urbano 

Delfino Rodrigues - possuía em casa um baú cheio de ouro. A maior aventura para as 

crianças da família consistia em abrir esse baú e contemplar as barras de ouro lá 

guardadas.

Anos mais tarde, D. Mariquinha descobre parte desse ouro nas gavetas da 

cômoda da casa de suas tias solteiras: Theoníla, Maria, Cecília e Thereza. Essas tias, 

apesar do ouro, eram de uma pobreza franciscana, produzindo em casa tudo o que 

precisavam. A essa pobreza, D. Mariquinha dá o nome de pobreza envergonhada, 

pois aquelas senhoras vendiam ou trocavam o ouro de pouco em pouco, 

discretamente, para não evidenciarem as dificuldades econômicas e as necessidades 

pelas quais passavam.

Ainda segundo esse depoimento, o costume de ter ouro em casa é comum na 

cidade de Goiás até as primeiras décadas do século XX, constituindo bem de família e 

diminuindo consideravelmente a cada nova geração que dele se valia.

Com esse ouro, vendido gradativamente, muitas famílias custeavam os estudos 

dos filhos fora de Goiás, e alguns comerciantes chegavam a aceitá-lo em pagamento 

das mercadorias importadas que eram vendidas em suas lojas.18

A partir da segunda metade do século XIX, é considerável o número de 

mulheres solteiras na cidade de Goiás. Os rapazes que saem para estudar fora não 

voltavam para a cidade de Goiás ou voltavam casados. Exemplo ilustrativo dessa 

situação refere-se a André Augusto de Pádua Fleury, pai de Augusta de Faro Fleury 

Curado, que se casa na Corte com Paula Eufrosina de Faro. Antes de casar-se, envia 

aos pais, que moram na cidade de Goiás a seguinte carta:

                                                                                                                                                                     
17 Idem, ibidem, p. 71.
18 Conforme entrevista fornecida por Maria do Rosário Alencastro Costa (D. Mariquinha) - 11/01/1997.
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“Meu Pai e minha Mãe. Já participei a Mcês a simpatia que tenho a D. 

Paulina de Faro. Suas qualidades pessoais, suas virtudes atestadas por todos que a 

conhecem. Sua família é muito boa, é das primeiras d’esta Corte. (...) São 

informações que mandei pedir à sua prima D. Maria Euphrosina. Sua educação me 

agrada. Ela aparece na alta sociedade, mas é uma perfeita dona de casa.  (...) Ela 

passa por econômica e moça de juízo. (...) D. Paulina não ignora meus sentimentos e 

aceitará minha proposta, se seus pais a aprovarem. Pessoa séria contou-me que seu 

pai tem tirado informações minhas e de minha família. (...)  Hoje parece que tudo 

depende de meus pais e de mim. (...) O que me prenderá a D. Paulina são as suas 

qualidades. Sua Mãe passa por excelente senhora. (...) Peço a benção a Mcês e a 

minha Avó. Recomendo-me a meus irmãos, parentes e amigos. Filho amigo, 

obediente e saudoso. André. Rio, 6 de Fevereiro de 1859.” 19

                          

Pádua Fleury escreve essa carta aos 29 anos, em 1859. Esse documento tem 

grande significado histórico, na medida em que revela os valores familiares em que 

foi criado e dos quais é fruto, 20 em período não muito distante daquele em que Saint-

Hilaire e Pohl só vêem e registram situações de desregramento moral e de 

libertinagem na cidade de Goiás. 

1-2- Aspecto sócio-cultural

Nas primeiras décadas do século XIX, em razão da pobreza generalizada e da 

ruralização particularmente verificada nesse período, a vida social, no aspecto público,

continua praticamente inexistente na cidade de Goiás. No entanto, a acomodação da 

vida, que o tempo sempre traz, leva os vilaboenses a voltarem-se, lentamente, para 

assuntos de outra ordem, de natureza sócio-cultural e política.

As últimas décadas da  primeira metade do século XIX caracterizam-se por um 

lento despertar político, por uma tomada de consciência perante os problemas da 

cidade e por uma ânsia de autonomia e poder, por parte dos vilaboenses. Essas 

                                                          
19 CURADO, Agnelo Arlington Fleury Curado - op. cit. p. 52/3.
20 Os dados biográficos de André Augusto de Pádua Fleury (contidos nas páginas 48/56 do livro 
Fleurys e Curados) revelam um homem de grande caráter.
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mudanças têm em José Rodrigues Jardim, governador da Província de Goiás de 1831 

a 1837, seu expoente maior. 

Americano do Brasil enumera os benefícios proporcionados pelo governo de 

Rodrigues Jardim: “a causa da instrução, a defesa de nossos limites, a criação da 

imprensa na cidade de Goiás, o plano de uma escola médico-cirúrgica, a 

transformação da Ilha do Bananal em Parque Nacional, a divisão administrativa de 

Goiás, a reforma tributária, a criação da Assembléia Legislativa.”. 21

Em 1832, José Rodrigues Jardim cria a primeira escola de meninas na cidade 

de Goiás. 

“A educação intelectual da mulher, até então desprezada, teve seu primeiro 

carinho. A 20 de julho prestou concurso e foi nomeada para a cadeira de primeiras 

letras do sexo feminino da Capital D. Maria Romana da Purificação, a primeira 

professora oficial que teve Goiás”. 22

Inicialmente, essa escola é pouco freqüentada, devido ao impacto que causa, 

dadas as idéias da época, que não valorizam a instrução formal para a mulher. Ao lado 

dessa mentalidade existe outra - a de pais que preferem instruir suas filhas em  aulas 

dadas em casa, por eles ou por professores particulares. Em ambos os casos, são 

meninas pertencentes à elite social. 23

A escola é, então, “uma instituição isolada, de um só mestre, recebendo 

diariamente na própria casa em que residia, uma ou duas dezenas de alunos”. 24 Bretas 

nos informa que essas casas são muito simples, apresentando vários inconvenientes, 

sendo o mais importante deles a falta de sanitários. Outras dificuldades se enumeram, 

                                                          
21 BRASIL, Americano do - Pela História de Goiás. Goiânia: UFG, 1980, p.97.
22 Idem, ibidem, p.103.
23 Conforme Nice Monteiro Daher, escritora vilaboense - entrevista de 23/01/96.
24 BRETAS, Genesco Ferreira - História da Instrução Pública em Goiás. Goiânia:CEGRAF/UFG, 
1991, p. 71.
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tais como: ausência de livros impressos, de lousa ou de quadro-negro. Quase ninguém 

pode comprar o papel para exercícios, que é muito caro.

Quanto ao ensino secundário, existe na capital uma aula de Gramática Latina, 

criada em 1788 e uma de Teologia Moral, criada em 1806. A partir de 1832, são 

criadas as cadeiras de Francês, Filosofia e Geometria. 25

Desde 1827, em São Paulo e em Olinda há cursos jurídicos, mas os 

vilaboenses de então, não dispõem de recursos econômicos para custear os estudos de 

seus filhos fora de Goiás.

No entanto, as exceções existem. Entre os primeiros vilaboenses formados 

pela Universidade de Coimbra, estão José e Manuel d’Assis Mascarenhas, filhos de 

Angela Ludovico. São citados como filhos de D. Francisco de Assis Mascarenhas:

“D. Francisco foi nomeado Governador e Capitão General da Capitania de 

Goiás, governando de 1804 a 1809. (...) Foi nesse período do seu governo que lhe 

nasceram os filhos José e Manuel. O primeiro, D. José de Assis Mascarenhas, nasceu 

em Vila Boa em 1805. Formado em Direito, foi magistrado goiano, presidente da 

Província (1839/1845), e deputado à Assembléia Geral por três legislaturas. Foi 

também Desembargador do Tribunal da Relação no Maranhão e ministro do Supremo 

Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro. Morreu no Rio de Janeiro em 1868. Como 

Presidente, Mascarenhas interessou-se profundamente pela Instrução Pública. Não 

criou muitas escolas (apenas duas), mas procurou por todos os meios melhorar o 

ensino, fiscalizando muito de perto o desempenho dos mestres e das escolas. (...) D. 

Manuel de Assis Mascarenhas nasceu em Vila Boa em 1806. (...) Também formado 

em Coimbra, não voltou para Goiás, tendo ido servir ao Espírito Santo e Rio Grande 

do Norte, como magistrado, governador e Deputado à Assembléia Geral. (...) Foi 

também eleito Deputado por Goiás, nas legislaturas de 1845 e 1847, provavelmente 

por influência de seu irmão. Morreu no Rio de Janeiro em 1866”.  (BRETAS, 1991, 

pp. 89/190)

Em 23 de julho de 1835, Rodrigues Jardim sanciona a lei número 13, que 

determina em um de seus artigos: “Os pais são obrigados a dar a seus filhos instrução 

                                                          
25 As Aulas Régias são introduzidas no Brasil Colonial, após a expulsão dos jesuítas. No Brasil Império 
essas Aulas são substituídas pelas cadeiras.



110

primária do primeiro grau, nas escolas públicas, nas particulares ou em suas próprias 

casas, e pagarão multa se se omitirem”. 26

O governo de Rodrigues Jardim é de extrema dedicação ao ensino e ao 

progresso social e cultural, sendo então criada a primeira loja maçônica da cidade -

Asilo da Razão - abolicionista e de forte cunho positivista, que vai dar início à 

arrancada cultural da cidade, mais tarde impulsionada pelos Bulhões, também maçons 

e positivistas. Durante esse governo é fundado, também, o primeiro jornal vilaboense 

- Correio Oficial - que começa a circular em 1837, com máquinas compradas da 

Matutina Meyapontense.

Na primeira metade do século XIX,  “poucas famílias constituíram riquezas; 

entre elas, a de Inácio Soares de Bulhões que se enriqueceu no comércio”.27 Ao casar-

se com Antônia Emília Rodrigues Jardim - filha de Angela Ludovico e José Rodrigues 

Jardim - dá início ao clã dos Bulhões, que tanta importância vai representar para a 

história de Goiás. 

Destacamos o fato de que Antônia Emília, uma vilaboense/matriarca - cujos 

filhos desempenharam importante papel na historia, não só da cidade de Goiás, como 

de todo Estado de Goiás - era filha de Angela Ludovico, uma vilaboense/concubina. 

Essa história familiar evidencia a relação de sentido das ações humanas e a simetria 

psicológica responsável pela formação da mentalidade de uma família; em maior 

extensão, de um grupo social; e, até mesmo de um conjunto ainda mais amplo, 

formado pela população de uma cidade. Ao viver sua experiência histórica como 

mulher-objeto, Angela fortalece-se o suficiente para descobrir que, concomitante à 

condição de objeto, oculta-se o espaço reservado ao sujeito.

Aprendendo a ocupar o lugar de sujeito de sua própria vida, Angela contribui 

para a formação da mentalidade vilaboense, pautada na fortaleza, na obstinação e na 

identificação com a cidade. Vencendo dificuldades individuais e coletivas, a 

população vilaboense reflete a energia adquirida com essas conquistas, na superação 

das adversidades materiais e concretas do meio ambiente. Por outro lado, essa 

                                                          
26 BRETAS, Genesco Ferreira - op. cit. p. 172.
27 RODRIGUES, Maria Augusta Calado de Saloma - op. cit. p. 34.
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superação volta para a população sob forma de auto-suficiência. E assim, em estreita 

reciprocidade, povo e cidade 28 atravessam séculos em construções mútuas, baseadas 

numa relação de intensa identificação.

Cora Coralina permite-nos desvelar esse aspecto da alma vilaboense:

“Eu sou o caule

dessas trepadeiras sem classe,

nascidas na frincha das pedras:

Bravias.

Renitentes.

Indomáveis.

Cortadas.

Maltratadas.

Pisadas.

E renascendo.

Eu sou a dureza desses morros,

revestidos,

enflorados,

lascados a machado,

lanhados, lacerados.

Queimados pelo fogo.

Pastados.

Calcinados

e renascidos.

Minha vida, 

meus sentidos,

minha estética,

todas as vibrações

de minha sensibilidade de mulher,

têm, aqui, suas raízes.”

                                                          
28 No presente trabalho, adotamos os seguintes conceitos:
      Povo - conjunto de indivíduos, formando uma entidade única e coesa, moldada por costumes, 
hábitos, história e tradições comuns;
    Cidade - representação material e concreta do conjunto dos habitantes de uma povoação, 
apresentando-se como uma entidade única e coesa e refletindo a energia proveniente das relações 
humanas aí verificadas.
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(CORALINA, 1993, p.48)

Ao casar-se com Angela, ao ocupar-se com a educação feminina em seu 

governo e ao educar uma filha como Antônia Emília, José Rodrigues Jardim dá provas

de ser fruto de sua terra e de uma realidade histórica que mostra, ao longo dos anos, a 

cumplicidade existente entre o homem e a mulher, na luta contra as adversidades. Os 

preconceitos que discriminam a mulher da cidade de Goiás - tão evidentes nos relatos 

dos viajantes - manifestam-se por parte daqueles que não são vilaboenses.

Maria Augusta Sant’Anna de Moraes relata que Antônia Emília orgulhava-se 

de ser filha do Senador do Império José Rodrigues Jardim, um dos primeiros goianos 

a adquirir prestígio político na área nacional.  Ao nascer o primeiro de seus nove 

filhos, teria dito: “....o nome Jardim não pode morrer”. Todos eles assinam Bulhões 

Jardim e são “criados num ambiente de estudos, de cultura literária e musical, em 

flagrante contraste com o meio da então Província de Goiás.” Antônia Emília oferece 

educação esmerada aos filhos, trazendo professores da Corte e comprando um piano 

de cauda que é transportado em carro de bois para Goiás. Divulga “o gosto pela 

música através de concertos realizados em sua própria casa”. 29

Podemos perceber, já nessa época, a preponderância dos valores intelectuais na 

mentalidade vilaboense. Como traço cultural típico da cidade de Goiás, o dinheiro é 

visto como uma alavanca para impulsionar o desenvolvimento intelectual, fator de 

orgulho e afirmação dos vilaboenses. A supremacia do intelecto, do nome e da 

tradição sobre o imediatismo do dinheiro é um dos fatores que irão dificultar a 

aceitação da mudança da capital da cidade de Goiás para Goiânia. Com a mudança da 

capital, os vilaboenses sentem-se negados em seu valor mais íntimo e até hoje 

verifica-se, através das entrevistas concedidas para a execução desse trabalho, um 

distanciamento orgulhoso em relação ao progresso de Goiânia, frente às conquistas 

conservadoras da cidade de Goiás. 

                                                          
29 MORAES, Maria Augusta Sant’Anna - op. cit. p.41/42.
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A partir de 1846, a criação do Liceu dá à cidade de Goiás a estrutura 

fundamental que propicia o desenvolvimento intelectual que se faz sentir a partir da 

segunda metade do século XIX. Em 1847 o Liceu oferece “ as cadeiras de Latim, 

Francês, Retórica e Poética, Metafísica, Ética, Geografia e Geometria. Em 1848 é 

criada uma aula de música anexada ao Liceu. Em 1850 foram acrescidas: Lógica, 

Aritmética e História e, seis anos depois, Filosofia Racional e Moral.” 30

Em meados do século XIX, em decorrência dessas transformações, inicia-se 

uma vida social propriamente dita na cidade de Goiás. Os costumes da Corte vão 

chegando devagar à Capital goiana e já não é mais “concebível, por exemplo, um 

baile em Palácio sem se dançar uma valsa vienense, e ouvir-se nem que fosse um 

pretenso tenor ou barítono cantando uma ária italiana”. 31

O Liceu, desde sua fundação, constitui-se em estabelecimento da maior 

importância e se mantém independente do massacre conservador das religiões. De 

influência maçônica, procura formar um pensamento científico, pautado no 

positivismo, e adquire, diante da população, um prestígio tão grande que se torna 

responsável pelo insucesso de todos os seminários que são criados na cidade de Goiás. 
32

No final da primeira metade do século XIX é criada a Biblioteca Pública, 

anexa ao Liceu (1850). Esses últimos eventos demonstram que, pouco a pouco, a 

cidade de Goiás, apesar das dificuldades próprias de uma  economia ainda marcada 

pelos traços da subsistência e do isolamento - sua eterna característica - vai 

caminhando para a consolidação de uma vida social mais diversificada, viabilizada 

também pela iluminação das ruas com lampiões de querosene (1848). 

2 - A vilaboense/matriarca (1850/1900)

                                                          
30 RODRIGUES, Maria Augusta Calado de Saloma - op. cit. p.33.
31 BRETAS - op, cit. p.217.
32 Entrevista com Bernardo Élis - 28/11/95.
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Para a população da cidade de Goiás, a passagem da primeira para a segunda 

metade do século XIX e os anos que se seguem, até o início do século XX, trazem 

alterações significativas no seu modo de vida e reservam, para a vilaboense/matriarca, 

espaços até então nunca  disponíveis.

Como foi referido, as alterações referentes ao aspecto sócio-cultural da vida 

vilaboense são provocadas por acontecimentos tais como: a criação da primeira escola 

para meninas, com a mestra Maria Romana da Purificação (1832); da primeira loja 

maçônica Asilo da Razão (1835); do primeiro jornal da cidade, o Correio Oficial

(1837); do Liceu (1846); e da Biblioteca Pública (1850). 33

Ao estimularem a vida social e cultural da cidade de Goiás, esses 

acontecimentos dão, por sua vez, maior dinamismo à vida política local, já 

anteriormente impulsionada - como vimos - pelo governo de José Rodrigues Jardim e 

pela fundação do jornal Correio Oficial.

O Correio Oficial inaugura, para a cidade de Goiás, não só o século do 

jornalismo, ao abrir caminho para a criação de vários outros jornais (Publicador 

Goyano, Goyaz, Gazeta Goyana, etc.), mas também o despertar político da população. 

Ao difundir em suas páginas assuntos de interesse político local e nacional, contribui 

para desenvolver, no vilaboense, o gosto pela vida intelectual que passa a ser, a partir 

de então, uma de suas características mais marcantes. Forma-se uma 

intelectualidade que faz do século XIX o século jornalístico, com destaque 

inicialmente para o homem, que se volta, sobretudo, para os assuntos políticos. É só a 

partir das últimas décadas do século XIX que a mulher começa a ocupar seu espaço 

nessa produção intelectual ora iniciada.34

O jornal Goyaz, que se intitula Órgão do Partido Liberal 35- passa a circular a 

partir de 17 de setembro de 1885. Seu primeiro número é assim apresentado:

                                                          
33 RODRIGUES, Maria Augusta Calado de Saloma - op. cit. p.32/33.
34 Entrevista com Nice Monteiro Daher - 23/01/96. Nice Monteiro Daher é vilaboense, escritora e 
estudiosa da história de Goiás. 
35 O fundador e redator desse jornal foi Antônio Félix de Bulhões Jardim - maçon, democrata, 
abolicionista, poeta, jornalista e advogado.
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“Eis, finalmente o “ Goyaz” em presença do leitor. O seu aparecimento, 

desde muito tempo anunciado e esperado, sofreu mais de um adiamento, por ocasião 

das circunstâncias locais. O transporte do material tipográfico, consiste em peças de 

grande volume e peso, consumiu, de Paris até Goyaz, mais de um ano, excedendo em 

outro tanto, o prazo, que havíamos calculado. (...) Depois, novas dificuldades e 

contrariedades esperavam os trabalhos de instalação da oficina: insuficiência do 

prédio e necessidade de alterar completamente sua divisão; falta de oficiais para a 

construção de peças de madeira indispensáveis ao serviço tipográfico (...) o que até 

hoje não pudemos obter nas proporções, que a oficina exige”. 

Ficam evidentes, nessa nota, as dificuldades de sempre enfrentadas pela 

população da cidade de Goiás, provocadas pelo isolamento. De igual modo, percebe-

se sua dedicação às atividades culturais, não medindo esforços - como bem registra 

Oscar Leal 36 quando de sua passagem pela cidade - para a execução de seus objetivos. 

Tanto é que, algum tempo depois dessa publicação, esse mesmo jornal, referindo-se 

aos vilaboenses, registra “que em Goiás há tanta ilustração que até se encontra 

jurisconsultos como carteiros do correio”. 37

Ainda nesse mesmo ano, esse jornal convoca as vilaboenses ao estudo 

superior. Numa nota intitulada Doutora, indaga: “quando teremos uma goiana 

bacharel?” 38

O isolamento impregna-se na alma do vilaboense, introjetando-se sob forma de 

independência e auto-suficiência. Nas palavras de D. Mariquinha, o povo vilaboense 

possui personalidade inédita: não sente falta de ninguém. São independentes ao 

extremo e conservam seus costumes por mais criticados que sejam. São indiferentes 

ao novo. São grandes anfitriões, mas cultivam um isolamento auto-suficiente que 

afasta qualquer sentimento de solidão. 39

                                                          
36 LEAL, Oscar - op. cit. p. 62/63.
37 Goyaz, 25/05/1888.
38 Goyaz, 14/12/1888.
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Na busca da vilaboense/matriarca da segunda metade do século XIX e início 

do século XX - que apresenta características diferenciadas em relação à 

vilaboense/matriarca da primeira metade do século XIX - decidimos orientar-nos pelo 

estudo específico da história de uma mulher dessa época. Através de sua vida, 

procuramos perceber os traços fundamentais da mulher vilaboense e alcançar melhor 

compreensão de seu lugar na sociedade de então.

A figura feminina que possibilita o desenvolvimento desse propósito é a de 

Jacintha do Couto Brandão (04/11/1864 - 01/04/1936). A escolha de um estudo de 

caso, tendo por objeto de análise a vida de Senhora 40 - como ficou conhecida - resulta 

da observação de que sua história pessoal 41 representa significativo referencial 

histórico, ao unir em si as características da matriarca e as da intelectual, que vai 

encontrar expressão maior no século XX. Testemunha ainda, que os momentos 

históricos da cidade de Goiás e as respectivas identidades que condicionam a mulher 

não são estanques, nem isolados.

Para traçar o perfil de D. Jacintha, orientamo-nos por três entrevistas. A 

primeira, com D. Belkiss Spenciére C. de Mendonça, sua sobrinha neta; outra, com 

Maria Brom Di Guimarães - D. Pequetita - sua neta; e, a última, com Antônio César 

Caldas Pinheiro, pesquisador do Arquivo Histórico Estadual de Goiás, que se dedica à 

genealogia e faz pesquisas sobre a família Couto Brandão. De uma neta, Ondina de 

Bastos Albernaz, lemos Reminiscências; de outra, Vicência Brêtas Tahan, Cora 

Coragem Cora Poesia. Consultamos, também, A Música em Goiás, de Belkiss 

Spenciére C. de Mendonça. Fonte de grande significação são, ainda, os poemas de 

Cora Coralina, sua filha, com preciosas informações sobre D. Jacintha e sobre o 

imaginário e o quotidiano da família.

A partir das informações obtidas nas entrevistas e na bibliografia citadas, 

procuramos contextualizar a história de D. Jacintha. A contextualização é uma 

                                                                                                                                                                     
39 Entrevista com  Maria do Rosário Alencastro Costa - 11/01/1997.
40 O epíteto Senhora decorre de sua liderança como matriarca e do respeito que infunde como 
intelectual.
41 Foi possível delinear a história pessoal de Jacintha do Couto Brandão, pelas informações obtidas 
através de entrevistas e confirmadas, posteriormente, por uma bibliografia que aborda aspectos de sua 
personalidade.
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operação levada a efeito pelo historiador, através da qual atos e fatos transformam-se 

em elementos forjadores da trama histórica. Visando esse objetivo no que diz respeito 

à vida de D. Jacintha e, através dela, tentando alcançar a vilaboense/matriarca da 

segunda metade do século XIX e início do XX, dividimos o presente item em três 

partes. Na primeira - o ambiente - procuramos recompor as circunstâncias sócio-

econômicas, políticas e culturais da cidade de Goiás, na época de D. Jacintha. Na 

segunda - a família - traçamos, em linhas gerais, seu imaginário familiar: valores e 

influências sob os quais é criada e educada. Na terceira - a mulher - propomo-nos 

demonstrar a representatividade de sua identidade em relação ao momento histórico 

em que vive, e ao contexto em que está inserida e do qual não pode ser excluída.

Além das fontes históricas acima citadas, trabalhamos também com outras -

devidamente enunciadas no texto - pois o propósito do presente estudo, apesar de ter a 

vida de D. Jacintha como referencial histórico básico, amplia-se na proporção em que 

seu tema central é a vilaboense/matriarca da segunda metade do século XIX e início 

do XX, pautada na compreensão da trama histórica que a forja

2-1- O ambiente

O aumento populacional de Goiás durante o século XIX é resultado do 

crescimento vegetativo  e das migrações dos estados vizinhos, como Pará, Maranhão, 

Minas Gerais e Bahia. A vinda dos migrantes é estimulada pela pecuária, que “alcança 

relativo êxito, não só pela existência de boas pastagens” como, também, pela 

possibilidade de o gado se conduzir “ao mercado consumidor, vencendo as grandes 

dificuldades” 42 decorrentes da precariedade dos meios de comunicação. 

Paralelamente, ocorre a diminuição quantitativa dos índios, provocada pelo processo 

gradativo de extermínio. Nesse período, a imigração estrangeira é inexistente na 

Província.

A mineração tem o mérito de iniciar a colonização de Goiás e a pecuária, o de 

desenvolver sua população que aumenta significativamente a partir da década de 30, 
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quando essa atividade econômica começa a se firmar como o setor mais dinâmico da 

economia goiana. Em conseqüência, na segunda metade do século XIX, o crescimento 

populacional é significativo. No entanto, se considerarmos a área geográfica de Goiás, 

esse crescimento parece insignificante, além do fato de essa população ser 

“maciçamente rural, sem contactos sociais e sem intercâmbio cultural.” Sua maior 

contribuição “é encontrada principalmente na formação étnica, cultural”.43

No entanto, ainda que considerando tal circunstância, esse novo contexto 

histórico permite que a cidade de Goiás - a capital - adquira estabilidade e 

conformação econômico-social que, apesar de pautadas numa pobreza material

generalizada, dão-lhe espaço para dedicar-se a outras atividades, principalmente as de 

cunho social e cultural, tão ao gosto de sua elite. Nota publicada no jornal Goyaz, 

assinala o amor à ilustração no imaginário do vilaboense.

“ (...) Dá-nos o estudo severo

A ilustração, o saber;

E os tesouros da ciência

Todos nos faz conhecer...

Estudo - és tudo, já alguém

Afirmou-o muito bem. (...)  44

                                          

Abrimos aqui um parênteses para lembrarmos a idéia desenvolvida por 

Roberto DaMatta, a respeito da “teoria do medalhão”. Segundo ele, está arraigada na 

mentalidade brasileira a idéia de que só através do “medalhão”, obtido por meio da 

ilustração, encontra-se a fórmula infalível para se obter “sucesso num mundo social 

dominado pelo convencionalismo, pela ortodoxia das teorias e doutrinas, pela rigidez 

das práticas jurídicas, pelo modismo e conformismo que impedem as soluções 

originais e profundas, pelo sistema hierarquizado que coloca tudo em seus lugares, 

sempre acha o lugar de todas as inovações, detesta examinar-se e, por meio de suas 

                                                                                                                                                                     
42 PALACIN, Luís e MORAES, Maria Augusta de Sant’Anna - op. cit. p. 57.
43 Idem, ibidem, p.63.
44 Goyaz, 17/10/1885.
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próprias forças e dinamismo, mudar o lugar das coisas que nele já existem.” 45 Nossos 

estudos sobre a cidade de Goiás e sobre a população vilaboense levam-nos a perceber, 

de maneira bastante pronunciada, o culto ao “medalhão” na mentalidade vilaboense, 

que tem no conservadorismo um traço significativo.

O novo contexto histórico anteriormente referido, possibilita, ainda, que ao 

lado dessa população rural e da vida que lhe é correspondente, subsista entre os 

vilaboenses, um tipo de vida como que conservado “em redomas e até com certos 

requintes”, na expressão de Palacin. A título de exemplo, registramos o Banquete, 

noticiado pelo Goyaz:

“Realizou-se no dia 9 (...) o banquete oferecido pelo diretório 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 de 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 transcreveremos:

  Potages

Vermicelle. Consomé. Orge perlè.

Hors d’ouvre

Croquettes aux pommes de terre. Petits patès de viande. Patès de poisson.

Rele vès

Poisson a la goyene. Roast-beef 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.

Dessérts

Pouding à la federation des provinces. Geleé aux oranges. Crême à la Sainte Therese.

Cafè, cognac, liqueurs.

                                                          
45 DAMATTA, Roberto - Carnavais, Malandros e Heróis. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1990, 
p.166.
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Vins

Bordeaux, Madére, Porto” 46

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 goyene; paca aux olives; pouding à la federation des provinces. 

Na cidade de Goiás, o fator econômico não é o determinante da divisão social. 

Homens e mulheres de poder aquisitivo diferenciado, convivem, entre si, numa 

relação determinada pelo nome e pela tradição. A elite não é formada apenas pelos 

ricos, como por exemplo os Bulhões. Em boa parte, inclui pessoas cujos filhos se 

apresentam com “panos remendados, de pé no chão e livros na mão”.47 É uma elite 

que se caracteriza, principalmente, pelo apego à tradição e o amor à ilustração.

Segundo Roberto DaMatta, a expressão muito usada no Brasil: “você sabe 

com quem está falando?”, representa um sistema de relação de pessoas que se 

constitui num modo poderoso “de compensar as diferenças econômicas, já que nosso 

sistema é múltiplo e permite várias classificações.”  As pessoas, ao contrário dos 

indivíduos, trazem consigo a totalidade social na qual estão inseridas, e da qual o fator 

mais importante é o do parentesco.48

A classe dominante, detentora do poder econômico, percebida em outras 

épocas através do poema de Cora Coralina, Estória do Aparelho Azul-Pombinho, 

apesar de minoritária, continua atuante na cidade de Goiás, no período ora estudado.

É formada por comerciantes de artigos importados, latifundiários e 

funcionários públicos: desembargadores, juizes e promotores. Dentre estes, citamos 

Felipe Baptista de Alencastro, proprietário da Loja Felipe Bapista, como era 

                                                          
46 Goyaz, 15/06/1888 - conservamos a grafia do original.
47 Ver citação de Bernardo Élis no capítulo I desse trabalho.
48 DAMATTA, Roberto - op. cit. p.189.
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conhecida, e de quinze outras em Cuiabá. Citamos, também, Olegário Delfino 

Rodrigues, grande fazendeiro, dono de terras e gado.

Os membros dessa classe adotam hábitos requintados, tais como tomar banho 

em bacias esmaltadas e decoradas, com sais minerais na água. 49 Em consonância com 

essa mentalidade, encontramos no Goyaz, sob o título de Roupa Feita, um anúncio de 

confecção de fraques. 50 Todavia, a esse requinte alia-se o rudimentarismo próprio de 

uma cidade que não possui água encanada.

Quanto ao aspecto cultural, além do Liceu, essencialmente masculino, a cidade 

de Goiás conta com outras escolas onde as crianças, inclusive meninas,  estudam 

durante poucos anos o que corresponderia, hoje, à primeira fase do primeiro grau. 

Escolas da Mestra Damiana da Cunha, da Mestra Inhola, da Mestra Silvina, que teve 

Cora Coralina como aluna, descrevendo-a mais tarde em seus versos. Escola simples e 

pobre, com a mestra velha e cansada, pois já havia ensinado outras gerações. D. 

Jacintha também fora sua aluna. Ali não há:

(...) “Nem recreio, nem exames.

Nem notas, nem férias.

Sem cânticos, sem merenda... (...)

Não se usava quadro negro.

As contas se faziam

em pequenas lousas

individuais.” (...)  

(CORALINA, 1993, p.75/76)

No final da segunda metade do século XIX, a cidade de Goiás experimenta um 

novo desenvolvimento cultural. Durante a década de 1880, o ensino em Goiás é 

                                                          
49 Conforme entrevista com Maria do Rosário Alencastro Costa - 11/01/1997.
50 Goyaz, 07/04/1893.
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reformado, “sofrendo ingerências de interesses políticos e da filosofia comteana”,51

por influência dos Bulhões. 

Analisando o caráter brasileiro, Sérgio Buarque de Holanda destaca  o “amor 

pelas formas fixas e pelas leis genéricas, que circunscrevem a realidade complexa e 

difícil dentro do âmbito dos nossos desejos.” Para ele, as construções mentais e de 

inteligência, que refletem o prestígio da palavra escrita e do pensamento inflexível 

“representam um repouso para a imaginação”, tão ao gosto do personalismo 

brasileiro, herdado dos portugueses.

Em oposição, o vago e o hesitante causam horror, pois levam ao esforço que 

exige colaboração e, consequentemente, a abdicação da personalidade. 

Segundo Buarque de Holanda, o brasileiro tem as idéias claras, lúcidas, 

racionais e definitivas como a “verdadeira essência da sabedoria”, pois elas permitem 

que cada um, individualmente, considere-se proprietário de uma solução indiscutível. 

Essas considerações permitem compreender as razões do sucesso do 

positivismo entre os brasileiros e, particularmente, entre os vilaboenses, pois é 

exatamente “repouso” e afã personalista o que “as definições irresistíveis e 

imperativas de Comte” proporcionam ao espírito. A história e a tradição vilaboenses, 

de certa forma, são “recriadas de acordo com esses princípios”, levando-nos a 

perguntar, junto com Buarque de Holanda: “não existiria, à base dessa confiança no 

poder milagroso das idéias, um secreto horror à nossa realidade?” 52

Além dessa reforma do ensino nos anos 80, é criada a Escola Normal de Goiás 

(1882) e o Colégio Santana (1889) dirigido pelas irmãs dominicanas francesas, o que 

muito contribui para a modificação da mentalidade feminina. O Colégio Santana, 

sobretudo, traz incentivo cultural à cidade, ministrando curso primário, aulas de 

trabalhos manuais, desenho e música e, principalmente, transformando o francês na 

segunda língua da alta sociedade local.

                                                          
51 PALACIN, Luís e MORAES, Maria Augusta de Sant’Anna - op. cit. p. 73.
52 BUARQUE de HOLANDA, Sérgio - op. cit. p.157/8/9.
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As irmãs dominicanas têm extraordinária importância na formação cultural da 

mulher vilaboense, suprimindo as aulas particulares que, para as meninas mais ricas, 

sempre substituíram ou complementaram as limitações e carências apresentadas pelas 

escolas das “mestras” tradicionais. O responsável pela vinda desse Colégio para 

cidade de Goiás é o Bispo D. Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão que, 

preocupando-se com a educação feminina, usa de influência junto ao Vaticano para 

alcançar tal objetivo.53

O Teatro São Joaquim (1857), proporciona intensa atividade cultural. Chega a 

receber companhias estrangeiras, mas, habitualmente, é movimentado por amadores 

da elite local, que montam peças nas quais eles mesmos atuam. O teatro exerce tão 

grande influência na vida vilaboense, que leva as famílias a também apresentarem 

peças em suas próprias casas. Constitui um importante centro de atividades artísticas e 

culturais, e serve de palco para o movimento abolicionista e para as comemorações 

republicanas.

A situação da escravidão na cidade de Goiás, nesse período, nos é mostrada 

pelo Goyaz:

“...o elemento servil, que no tempo das grandes minerações tinha-se desenvolvido 

largamente entre nós, foi gradualmente decrescendo, até às diminutas proporções que 

apresenta hoje em nossos dias. A nossa agricultura, em regra geral, alimenta-se do 

suor do homem livre; são poucos os lavradores que possuem grande número de 

cativos; e a maioria destes está empregada no serviço doméstico de seus senhores”. 54

Em concordância com essa nota, encontramos em Palacin que a escravidão 

negra, responsável pela exploração do ouro em Goiás, é esfacelada juntamente com a 

decadência da mineração. “A última ilusão do ouro ocorreu em Anicuns, em 1807. A 

                                                          
53 Entrevista com Nice Monteiro Daher - 23/01/96.
54 Goyaz, 17/10/1885.
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falta de escravos para trabalhar nestas minas levou à aceitação do trabalho livre 

assalariado”.55

Na cidade de Goiás resta, pois, diminuta quantidade de escravos, cuja maior 

parte encontra-se empregada no serviço doméstico de seus senhores, conforme relata a 

nota do jornal. E é em função dela que, na segunda metade do século XIX, sociedades 

abolicionistas, sob a liderança de Antônio Félix de Bulhões Jardim, fazem um 

trabalho tão eficaz que a Lei Áurea não encontra, nessa cidade, um único cativo. As 

pesquisas efetuadas no Goyaz levam-nos a perceber a grande influência exercida por 

Félix de Bulhões sobre a mentalidade do povo da cidade de Goiás. Ele faz do seu 

jornal um instrumento para a difusão das idéias que esposa. 

Na campanha abolicionista, a participação da vilaboense/matriarca é 

destacada.

“Somos informados de que algumas gentis e generosas senhoras de nossa 

sociedade conceberam e pretendem levar a efeito a idéia de um grande leilão de 

prendas, cujo produto será destinado a auxiliar a libertação total da cidade. (...) Não 

há como encarecer a elevação e nobreza do projeto do leilão que virá dar prova dos 

nobres sentimentos. liberalidade e espírito de iniciativa do belo sexo goiano”. 56

“Terá lugar, na noite de 24 de Maio, o segundo festival abolicionista, 

promovido pela Confederação Abolicionista Félix de Bulhões. Constará de uma 

conferência, concerto musical, finalizando com uma quermesse, cujo produto será 

aplicado à emancipação”. 57

“Realizou-se no teatro de São Joaquim, na noite de 24 do corrente, o festival 

promovido pela Confederação Abolicionista Félix de Bulhões “. 58

Prendas são executadas por senhoras e moças da elite local: bouquets de flores 

artificiais, porta-cartões e porta-relógios de seda ou de talagarça, chinelos, trabalhos 

                                                          
55 PALACIN, Luís - op. cit. p.77.
56 Goyaz, 04/03/1887.
57 Goyaz, 14/05/1887.
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bordados ou de crochet, lenços, cigarreiras, etc. São vendidas em balcões e o dinheiro 

arrecadado é usado na campanha abolicionista. Além dos leilões, outros eventos, 

liderados pelas mulheres, são levados a efeito, como por exemplo, os festivais 

musicais. Através dessas informações constata-se o trabalho e a liderança da 

vilaboense/matriarca, como também, a situação híbrida em que se encontra a mulher 

vilaboense nesse momento de transição do século XIX para o XX: ao lado das 

características da matriarca começam a apresentar-se as características da intelectual. 

O Goyaz rende homenagem às mulheres abolicionistas, citando Silvina H. 

Xavier de Brito, Elysa R. Moraes Jardim, Angela de Bulhões G. Natal, Cecília de 

Souza, Perciliana Florambel, Adelina Florambel, A. Rodrigues Jardim e outras mais. 

E conclui: “Arcanjos da caridade. Por vosso esforço hoje brilha nesta terra a 

liberdade!” 59

São essas e outras mais as representantes da vilaboense/matriarca da segunda 

metade do século XIX e início do XX. Diferenciam-se da vilaboense/matriarca da 

primeira metade do século XIX por trazerem em si, aliado aos compromissos 

domésticos, o espírito reivindicatório da intelectual que vai expressar-se mais 

significativamente no século XX.

O Goyaz traz um artigo - Cuidado com elas - 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, num testemunho de amor à ilustração, o 

articulista faz também, em tom jocoso, uma franca referência à vilaboense/matriarca: 

“(...) Se as mulheres já governam aos maridos quando sabem apenas as 

primeiras letras, façam idéia do que não será quando souberem direito, ciências (...) 60

                                                                                                                                                                     
58 Goyaz, 27/05/1887.
59 Goyaz, 29/03/1888.
60 Goyaz, 01/02/1894.
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Antônio Félix de Bulhões morre em 29 de março de 1887. A campanha 

abolicionista iniciada por ele é tão expressiva que, mesmo após sua morte, continua de 

maneira intensa. O primeiro aniversário da morte de Félix de Bulhões - 29-03-1888 -

é comemorado com a extinção total da escravidão na cidade de Goiás, dois meses 

antes da promulgação da Lei Áurea. No aniversário de sua morte, o Goyaz publica sob 

o título Libertação na Capital, notícia que prova a força de seu prestígio e influência.

“Realizou-se hoje, às oito horas da manhã a romaria ao túmulo de Félix de 

Bulhões, promovida pelo diretório do partido liberal, para comemorar o primeiro 

aniversário de morte de seu ilustre chefe. (...) Na Capital não há mais escravos”. 61

A influência abolicionista estimula tantas alforrias e a concessão de libertações 

individuais e voluntárias, que essas passam a ser comuns na cidade. Para maior 

difusão, são notificadas no jornal. Exemplos:

“O abaixo assinado de livre e expontânea vontade e de acordo com sua

mulher, concede liberdade ao seu escravo Firmino (...) desde a presente data, sem 

condição alguma. Baião, 11/04/1887”. (grifo da autora) 62

“Por este instrumento particular por mim assinado de livre e expontânea 

vontade, concedo liberdade à minha escrava Antônia, sem condição alguma. (...) 

Goiás, 23 de maio de 1887.  Maria Cândida Roriz”. 63

Outro tipo de nota encontrada no Goyaz, permite-nos constatar a força da 

persuasão em favor da Abolição:

“Boletim - não há mais escravos:

Na rua do Moreira;

Na rua da Travessa;

Na rua das Violas;

                                                          
61Goyaz, 29/03/1888.
62 Goyaz, 14/05/1887.
63 Goyaz, 27/05/1887.
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Na rua do Comércio.

- Há um só escravo -

Na rua Nova do Presidente.

- Ainda há um escravo -

Na rua da Assembléia”. 64

Para um povo que valoriza a ilustração e faz dela motivo de vaidade pessoal,

de orgulho de classe e de distinção social, torna-se fundamental transformar em líder o 

seu mais brilhante intelectual e corresponder às suas expectativas. Buarque de 

Holanda diz que, no Brasil, “o trabalho mental, que não suja as mãos e não fatiga o 

corpo”, constitui ocupação nobilitante. Com essa mentalidade tipicamente brasileira, a 

inteligência e “as qualidades do espírito substituem os títulos honoríficos, e alguns dos

seus distintivos materiais, como o anel de grau e a carta de bacharel, podem eqüivaler 

a autênticos brasões de nobreza.”  A inteligência “corresponde, numa sociedade de 

coloração aristocrática e personalista, à necessidade que sente cada indivíduo de se 

distinguir de seus semelhantes por alguma virtude aparentemente congênita e 

intransferível, semelhante por esse lado à nobreza de sangue.” 65

Esse é o caso da cidade de Goiás que, mesmo ao custo de alto preço, atende às 

expectativas abolicionistas de Antônio Félix de Bulhões. Em conseqüência, enfrenta, 

após a Abolição, seu segundo empobrecimento. 

Como sabemos, é “diminuta” a população escrava na cidade de Goiás antes da 

libertação, e está, quase toda ela, “empregada no serviço doméstico de seus senhores.” 

A esse serviço doméstico é acrescida a função de “escravo de ganho”, 66 perfazendo, 

para seus senhores, uma renda extra que desaparece com o fim da escravidão.

“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 

                                                          
64 Goyaz, 27/05/1887.
65 BUARQUE de HOLANDA, Sérgio - op, cit. p. 83/4.
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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”. ( entrevista concedida por  Cora Coralina a 

Maria Augusta Calado de Saloma Rorigues - Apud RODRIGUES, Maria Augusta 

Calado de Saloma. 1982, p. 42.)

A libertação dos escravos, na cidade de Goiás, provoca um confronto da elite 

com seus interesses pessoais. Depois do entusiasmo intelectual coletivo das 

campanhas abolicionistas, prevalece a exploração individual dissimulada do antigo 

escravo, acordo conveniente entre os preconceitos sociais e a consciência que deve se 

posicionar como evoluída. Provoca, ainda, uma revitalização da economia de 

subsistência e da vilaboense/ matriarca, mas, agora, irreversivelmente pautada em 

outras bases.

Conforme Maria Augusta Calado de Saloma Rodrigues, o novo 

empobrecimento provocado pela libertação dos escravos leva a elite dominante a fazer 

“o possível para se manter em seu nível, pois se fraquejasse um pouco, cairia na 

indigência.” Os trabalhos domésticos são redistribuídos e, somente assim, consegue-se

sustentar o orgulho de classe. Por contenção de despesas, as casas tornam-se auto-

suficientes, “dependendo da compra somente o consumo não produzido em casa”. 67

Cora Coralina retrata essa época:

“A pobreza em toda volta, a luta obscura

de todas as mulheres goianas. No pilão, no tacho,

fundiam velas de sebo, no ferro de brasas de engomar.

Aceso sempre o forno de barro.

As quitandas de salvação, carreando pelos taboleiros

os abençoados vinténs, tão valedores, indispensáveis.

                                                                                                                                                                     
66 O escravo de ganho representava renda econômica por executar trabalhos diversificados para outros 
senhores, cujo pagamento era devido ao seu proprietário.
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Eram as costuras trabalhadas,

os desfiados, os crivos pacientes.

A reforma do velho, o aproveitamento dos retalhos.

Os bordados caprichados, os remendos instituídos,

os cerzidos pacientes...

tudo economizado, aproveitado.

Tudo ajudava a pobreza daquela classe média, coagida, forçada

a manter as aparências de decência, compostura, preconceito,

sustentáculo da pobreza disfarçada.

Classe média do após treze (13) de maio.

Geração ponte, eu fui, posso contar.”

(CORALINA, 1987, p.54)

Após a Abolição, outro aspecto merece ser destacado, no que diz respeito aos 

costumes da população. Durante a vigência da escravidão, os homens têm muitas 

mulheres, escolhidas, na maior parte, entre as escravas. É uma regra geral. As amantes 

negras vivem em casa, com o consentimento implícito das mulheres brancas. Depois 

da Abolição, as amantes passam a ser mantidas fora de casa. Como a maioria dos 

homens não tem recursos econômicos para sustentá-las, sendo também o dinheiro, 

com raras exceções, controlado pela mulher, esse costume deixa de ser a regra geral, 

por motivos absolutamente econômicos. 68

A religião - como já vimos nos capítulos anteriores - apresenta-se de maneira 

singular na cidade de Goiás. O Goyaz traz um artigo, com o nome de Alerta, Goianos, 

no qual deixa clara a mentalidade vilaboense no que diz respeito a essa questão:

“ ... o clericalismo ou jesuitismo, começa a dar seus nefandos frutos! 

A aliança dos opressores da liberdade com os amordaçadores da consciência, 

está minando a sociedade goiana, e, em breve, o confessionário com seu cortejo de 

insinuações, a perseguição com a tirania, sitiarão a frágil praça goiana! Alerta! 

Não abdiqueis o vosso direito de liberdade, de consciência, de razão, de 

honra e de família, ouvindo sediças práticas de carunchoso catecismo, em nome de 

                                                                                                                                                                     
67 RODRIGUES, Maria Augusta Calado de Saloma - op. cit p.42/43. 
68 Entrevista com Bernardo Élis - 28/11/95.
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uma religião, cujos sábios preceitos, são os tartufos os primeiros a olvidar e a 

desrespeitar.

No século XIX não pode mais predominar o jesuitismo; não prevalece o 

absolutismo, nem a tirania. Seus adeptos tentam inocular-nos o vírus de suas errôneas 

doutrinas, porém o bom senso e a justiça, a razão e a verdade hão de fulminá-los, 

calcando-os para as trevas, de onde vem, e para onde querem atirar-nos!

Não capituleis, Goianos!

(...) A missão do clero não é a de domínio temporal.

(...) A política deve ser um campo neutro para os membros da Igreja”. 69

Quase um ano depois, vem a seguinte denúncia:

“Não foi por mera recreação nossa que no antepenúltimo número dessa folha 

denunciamos ao senhor inspetor geral da instrução pública o abuso que os frades 

dominicanos cometiam fazendo freqüentes visitas às escolas públicas dessa capital; 

fomos a isso instado por muitos chefes de família que agradecem as lições dos 

mesmos frades fornecidas por estes a seus filhos.

Lamentamos que o senhor inspetor menospreze as nossas reclamações no 

que diz respeito ao novo regime imposto aos estabelecimentos de instrução primária 

por uma classe estranha ao nosso mecanismo administrativo e representada por 

indivíduos que nem ao menos gozam dos foros de cidadãos brasileiros”. 70

As entrevistas concedidas por Bernardo Élis, fornecem elementos que 

explicam por quê, numa cidade de proporções tão modestas como a capital de Goiás, 

notas como essas, de teor fortemente anti-clerical, não só encontram receptividade 

como também concordância pública. Diz Bernardo Élis que o goiano não é carola e 

que o catolicismo não ocupa, em Goiás, o espaço que possui em outros lugares do 

Brasil.

De acordo com Bernardo Élis, a Igreja Católica não tem muita importância no 

interior onde, dada a ausência de padres, as igrejas são entregues às beatas e aos 

sacristãos. Na maior parte, os templos encontram-se arruinados e o povo entregue ao 

                                                          
69 Goyaz, 20/02/1886.
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culto dos santos nos lares, nas capelas e oratórios. A devoção principal é a São 

Sebastião, um soldado que é transformado, no Brasil, em protetor do gado, pelo que 

suas festas e novenas são muito importantes em Goiás.

Na capital, o catolicismo também apresenta características peculiares em 

relação a outras cidades do país. A vilaboense/matriarca é rezadeira e supersticiosa 

mas, assim como o homem, possui, como herança histórica, um desenvolvido espírito 

de independência em relação à Igreja Católica. 

Segundo o Goyaz, a mulher vilaboense é: 

(...) “Amável de bom gênio, e às vezes caprichosa 

Quando moça é leal e ciumenta em casada;

Vai à noite aos sermões, talvez por caçoada

Mas em casa é bastante e demais religiosa”. 71

Em vista dessas circunstâncias, artigos anti-clericais não causam assombro 

nem protesto  na cidade de Goiás, como certamente ocorreria em outros lugares, na 

mesma época. Devemos considerar a influência dos Bulhões, notadamente anti-

clericais, na formação da mentalidade vilaboense.

Quanto à vida política, as manifestações republicanas na cidade e na Província 

de Goiás apresentam-se tardiamente e de maneira inexpressiva. Os Bulhões não são 

favoráveis à República e não dão às manifestações republicanas a mesma importância 

que deram, em seus jornais, à pregação abolicionista.

Os efeitos da proclamação da República restringem-se às questões de caráter 

administrativo e político. A situação sócio-econômica e cultural não sofre alterações: 

“o liberto continuou flutuante, caminhando para o marginalismo social; as elites 

dominantes continuaram as mesmas; não ocorreu imigração européia; os latifúndios 

improdutivos continuaram por povoar e explorar; a pecuária e a agricultura 

                                                                                                                                                                     
70 Goyaz, 05/02/1887.
71 Goyaz, 20/01/1888.
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continuaram deficitárias; a educação em estado embrionário; o povo continuou 

esquecido em suas necessidades, mas usado pelos hábeis políticos”. 72

Essa estrutura social deteriorada permite a manutenção dos grandes 

latifúndios, cujo proprietário, o coronel, passa a usufruir de prestígio político e 

econômico cada vez maior. No transcorrer do século XIX, algumas famílias goianas 

constituem poderosas oligarquias que estendem sua influência até o século XX. 

2-2- A família

Nos meados do século XIX, num tempo já distante da febre mineradora, e 

estruturado em bases sociais mais estáveis, próprias da sociedade agrária que tem no 

casamento e na transmissão da herança seus pilares básicos, chegam à cidade de Goiás 

algumas famílias brancas, de posses, que vão, gradativamente, impondo seus 

costumes e reforçando o valor do casamento. São costumes que levam as mulheres a 

adotarem posturas rígidas no sentar e andar - que se verificam até hoje nas suas 

descendentes - e, principalmente, no cuidado com o vestuário. 73

Segundo Marina Maluf, “os grupos sociais desenvolvem seus códigos, aplicam 

suas normas” e, a partir desses elementos, transformam “o olhar sobre os outros em 

tribunal da reputação”. Pois esses códigos e normas, ao serem acatados ou não, 

reproduzem o igual e excluem o diferente, o que é percebido pelo olhar. Através da 

mulher ocorre, “no espaço urbano, a identificação da condição social das camadas 

superiores”, refletida em suas roupas, adereços, atitudes e gestos. 74

D. Jacintha nasceu na cidade de Goiás (04/11/1864), filha de Honória e 

Joaquim Luís do Couto Brandão. Sua família possui a concessão das minas de ouro de 

Anicuns e muitas fazendas, sendo a mais famosa delas a fazenda Paraíso, imortalizada 

por Cora Coralina.

                                                          
72 PALACIN, Luís - op. cit. p. 83.
73 Conforme entrevista com Maria do Rosário Alencastro Costa - 11/01/1997.
74 MALUF, Marina - op. cit. p.187/8.
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(...) “A casa da fazenda estava sempre cheia. Parentes da cidade traziam 

amigos que alegravam meu avô. (...) Eram bem aceitos e se fazia a grande 

hospitalidade antiga. Tudo o de melhor para os hóspedes. (...) Aqueles hóspedes 

ganhavam novas cores, nutrição, nesse regime de fartura e ares puros. Banhos nos 

ribeirões, passeios pelos campos. Comiam fruta do mato, carne de caça, leite de 

curral, ovos quentes, gemada transbordando os pratos de mingau de fubá fino, de 

milho de canjica. Café com leite, chocolate, a que se adicionavam gemas batidas, 

ovos quentes. Tudo substancial e quente. Voltavam outros para a cidade, carregando 

ainda lataria de doces e frutas do quintal, ovos, frangos e queijos”. (...) (CORALINA, 

1987, p.76/77)

Em versos que retratam a fazenda Paraíso, Cora Coralina mostra-nos uma das 

faces da vilaboense/matriarca:

“ Na horta, tia Nhá-Bá colhia couve para o almoço e flores para a capela (...)

Esta irmã de meu avô, em moça, renunciara ao casamento, primeiro:

oferecer sua virgindade à Santa Mãe de Jesus, 

ter garantido seu lugar no céu, depois, para cuidar da mãe na invalidez.

Havia esta lei familiar em Goiás

- uma das filhas renunciar ao casamento

para cuidar dos pais na velhice e reger a casa”. (...)

(CORALINA, 1987, p.94)

Os filhos do sexo masculino da família Couto Brandão, estudam no Rio de 

Janeiro, em Ouro Preto e na Europa. As filhas permanecem na cidade de Goiás. 

Mesmo assim, D. Jacintha adquire uma cultura considerável para a época. De seus 

irmãos, um forma-se em medicina na Europa e outro, em odontologia em Ouro Preto. 

Este, ao retornar a Goiás, vem casado com a mineira Maria Angélica da Costa 

Brandão (Nhá-Nhá do Couto), moça culta e pianista, que muito estimula as artes na 

cidade de Goiás.
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É fato comum na elite vilaboense, discriminação educacional quanto ao sexo, 

conforme referimos na família de D. Jacintha. Quando os rapazes que estudam fora 

regressam, promovem a difusão de novos padrões culturais. Por exemplo, Antônio 

Félix de Bulhões Jardim ensina francês, italiano e espanhol à sua prima Ana Xavier de 

Barros Tocantins (1857/1949) que, instruída por ele, passa a colaborar com artigos no 

jornal Goyaz, de propriedade dos Bulhões. Outro exemplo é o de José Cornélio Brom, 

casado com Josefina, irmã de D. Jacintha que, no Correio Oficial, oferece-se para 

ensinar francês em aulas particulares.75

Antes da fundação do Colégio Santana, são comuns aulas particulares de 

francês, espanhol, português e música para as moças da classe dominante. Os 

professores vão a suas casas. 76

No Goyaz comprovamos esse fato:  

“Tu falas bem o francês, bordas e pintas.

E ao piano és mais que Gottshalk!

A bolsa de teu pai sofreu desfalque

Ao dar-te a educação em que requintas”. 77

Educando-se e requintando-se, forma-se entre os membros da elite, “um humor 

otimista”, e as “pessoas tornaram-se alegres e comunicativas”. Torna-se hábito 

generalizado as famílias oferecerem saraus animados por conjuntos musicais, 

organizados entre seus próprios membros. Os pais interessam-se pelo  “convívio das 

filhas com os amigos dos irmãos, para tornarem-se desembaraçadas e de raciocínio 

ágil, podendo expressar seu pensamento adquirido através da leitura.” Os Bulhões 

estimulam esse costume através de seus jornais, defendendo  os direitos femininos e 

                                                          
75 Correio Oficial, nº 51, 20/12/1884.
76 Entrevista com Marilda Godoy - vilaboense e pesquisadora da história de Goiás - 21/01/96.
77 Goyaz, 15/01/1887.
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protestando “contra os inveterados e ridículos preconceitos, tão prejudiciais à 

mulher...” 78

Entre esses “preconceitos tão prejudiciais à mulher” encontra-se o hábito de as 

senhoras e moças das famílias tradicionais não saírem às ruas, costume que, pela força 

da tradição, continua a existir ao lado das novas conquistas femininas. Cora Coralina 

nos desvenda tal situação:

“Goiás tinha seus costumes familiares.

Normas sociais interessantes

conservadas através de gerações.

Hábitos familiares que se diluíram com o tempo,

ligados aos becos e aos portões.

(...) Andar pelas ruas. Atravessar pontes e largos,

as moças daquele tempo eram muito acanhadas.

Tinham vergonha de ser vistas de “todo o mundo”... (...)

Era comum portador com este recado:

- “Vai lá na prima Iaiá, fala pra ela

mandar abrir o portão, depois do almoço

que vou fazer visita pra ela...” (...) 

Dar lembrança, dar recado.

Visitas com aviso prévio.

Mulheres entrarem pelo portão.

Saírem pelo portão.

Darem voltas, passarem por detrás.

Evitarem as ruas do centro,

serem vistas de todo o mundo”. (...)

(CORALINA, 1993, p. 113/114/115)

A sociedade vilaboense da segunda metade do século XIX e início do XX 

manifesta, freqüentemente, seu caráter ambíguo. Esse “acanhamento”, poeticamente 

                                                          
78 RODRIGUES, Maria Augusta Calado de Saloma - op. cit. p. 34/35.
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descrito por Cora Coralina, tem sua origem no passado, quando os vilaboenses, pela 

força das circunstâncias de então, desconhecem hábitos de vida social mais pública. 

Paradoxalmente, ao lado desse costume, coexiste outra característica - a naturalidade 

em relação à sexualidade - forjada também no passado, no período da 

vilaboense/concubina.

De acordo com a mentalidade relativa a essa característica, o Goyaz publica:

“A goiana é bonita embora sertaneja

Tem um modo engraçado e lindo que revela

E mostra que contudo, claramente, ela

Merece às cortesãs causar ciúmes, inveja. (...)

Namora em liberdade (e nisso é consumada)

E nos bailes, teatros onde é galanteada

Encara com desprezo aos feios pretendentes!” 79

De modo mais sofisticado, percebemos novamente essa mentalidade favorável 

à liberdade sexual em outra nota do mesmo jornal, intitulada Divórcio.

“O sr. Érico Coelho, deputado pelo Rio de Janeiro, apresentou um projeto 

estabelecendo o divórcio, ao qual liga o efeito de dissolver o laço conjugal, podendo 

os divorciados contrair novas núpcias.

É uma medida altamente moralizadora, pela qual temos sempre nos 

manifestado.” 80

Documento familiar  que se encontra em mãos de D. Pequetita comprova 

serem os Couto Brandão descendentes diretos de Bartolomeu Bueno da Silva, o 

Anhanguera. D. Jacintha é criada segundo essa tradição, vendo sua história familiar 

constantemente misturar-se com a história da Província, o que a leva a identificar-se 

                                                          
79 Goyaz, 20/01/1888.
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intimamente com a cidade de Goiás. Explica-se, assim, a resistência que irá 

desenvolver no futuro, em relação à transferência da capital para Goiânia, culminando 

com sua morte.

Em maior ou menor grau, esse tipo de sentimento é uma constante na alma do 

vilaboense. O apego e a identificação da população com a cidade é tão grande que 

todos se sentem e se manifestam como parte dela. Segundo Nice Monteiro Daher, 

além da morte de D. Jacintha, várias outras ocorrem com a mudança da capital. É 

dela, também, a interessante informação de que Consuelo Caiado -

vilaboense/intelectual - para não ter que passar por Goiânia, após a mudança da 

capital, abstém-se de viajar.

No poema Minha Cidade, Cora Coralina registra esse aspecto psicológico do 

vilaboense:

“Goiás, minha cidade...

Eu sou aquela amorosa

de tuas ruas estreitas,

curtas,

indecisas,

entrando,

saindo

uma das outras. (...)

Eu vivo nas tuas igrejas

e sobrados

e telhados

e paredes.

Eu sou aquele teu velho muro

verde de avencas (...)

Eu sou estas casas

encostadas

cochichando umas com as outras. (...)

                                                                                                                                                                     
80 Goyaz, 28/07/1893.
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Eu sou o caule 

dessas trepadeiras sem classe, (...)

Eu sou a dureza desses morros, (...)

Eu sou Aninha.”

(CORALINA, 1993, p.47/8/9)

2-3- A mulher

Ondina Albernaz  relembra: “minha avó Jacintha era uma mulher 

temperamental e de uma franqueza que chegava às raias da rudeza, porém era 

inteligente e de uma cultura avançada para a época”. 81 A partir daí, acompanhando 

suas lembranças, o vulto de D. Jacintha forma-se mentalmente. Surge a mulher, 

destacada do ambiente e da família - ainda que trazendo-os consigo - falando por si 

mesma. Expressando-se, mostrando-se, vivendo. Vida que, em detalhes soltos aqui e 

ali, tentamos agarrar, na expectativa de compor sua história.

D. Jacintha lê espanhol e italiano e fala fluentemente francês. Intelectual, 

perde-se em intermináveis leituras e, até hoje, o fato de ter lido todos os livros da 

Biblioteca Pública de Goiás é sempre lembrado. Considerando-se as possibilidades da 

época, com as dificuldades de comunicação e atrasos do correio, está sempre bem 

informada, assinante que é dos jornais O País, O Jornal e Correio da Manhã, do Rio 

de Janeiro.

(...) “Minha mãe era assinante do “Paiz” ... (...)

Acostumei a ler jornais com a leitura do “Paiz.” (...)

Acompanhei, na sua leitura, fatos e acontecimentos universais”. (...)

(CORALINA, 1987, p.100)  
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Quando se fala em literatura e música na cidade de Goiás, sempre surge a 

figura de Ana Xavier de Barros Tocantins, (1857/1949). Poliglota, professora pública,  

poetisa, compositora de modinhas, conhecedora de piano, harmônio e canto, é 

considerada uma das mais raras inteligências femininas vilaboenses. Reúne em sua 

casa a elite intelectual vilaboense. As sessões lítero-musicais do Gabinete e Club 

Literários, realizadas nos salões de dona Virgínia da Luz Vieira e Anna X. de Barros 

Tocantins, contribuem para o desenvolvimento intelectual da cidade de Goiás. 82

D. Jacintha mantém intercâmbio comercial com grandes magazines franceses, 

dos quais recebe cosméticos, perfumaria, remédios e obras de arte. Da França, recebe 

também jornais e revistas. Desligada das lides domésticas é, no entanto, uma figura 

forte dentro de casa. Como a maioria das mulheres de seu tempo, D. Jacintha possui 

uma grande liderança, que exerce sobre os que moram sob seu teto. Quando sua filha 

Vicência fica viúva, jovem e com filhos pequenos para criar, leva-os todos para a 

Casa da Ponte, onde reside. Lá cozinha-se, costura-se, fazem-se quitandas, cigarros, e 

o dinheiro aparece.

Mulher de conversa agradável, discorre sobre os mais variados assuntos, 

especialmente sobre a Revolução Francesa e as ligações do Brasil com a Inglaterra. 

Participa dos acontecimentos políticos locais e, tão logo as feministas européias 

conquistam o direito ao voto, faz dessa reivindicação a sua bandeira em Goiás, 

segundo depoimento de suas netas.

Possui algum conhecimento de medicina homeopática e usa desse 

conhecimento para cuidar de parentes, amigos e pobres que vão à sua casa, em busca 

de ajuda.

D. Jacintha monta seu próprio negócio: uma tropa de burros que liga a cidade 

de Goiás até a ponta da estrada de ferro, em Araguari, Minas Gerais. Mal sucedida no 

empreendimento, perde muito dinheiro. Para manter-se, começa a vender suas jóias e, 

                                                                                                                                                                     
81 ALBERNAZ, Ondina de Bastos - op. cit. p.46.
82 RODRIGUES, Maria Augusta Calado de Saloma - op. cit. p.63/64/66.
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mais tarde, dedica-se à produção de cigarros de palha, que são cuidadosamente 

confeccionados (usa caramujos para alisar a palha), embalados e, em seguida, 

despachados para o Rio de Janeiro.

A vilaboense/matriarca da segunda metade do século XIX e início do XX, 

consegue sua independência dentro e fora do lar, não se limitando apenas aos afazeres 

domésticos.83 Em casa, desenvolve a confecção de velas e archotes, a indústria caseira 

de doces cristalizados e em calda, bem como a de licores e cigarros. Fora do lar, 

trabalha na encadernação de livros e jornais e exerce os ofícios de tipógrafa e 

professora. 84

Nos fins do século XIX é criado o “Centro Goiano”, com o objetivo de auxiliar 

os estudantes goianos de menor poder aquisitivo a se manterem nas faculdades do Rio 

de Janeiro. Para tal, o Centro organiza quermesses e “soirées” e o dinheiro angariado 

é remetido para o Rio. Em 1890, Augusta de Pádua Fleury, Anna X. de Barros 

Tocantins, Anna Sócrates e outras, são as responsáveis pelos eventos do Centro. 85

Sob o título Palco e Quermesse, o Goyaz noticia a peça A Torre em Concurso, 

de Joaquim M. de Macedo, levada em cena no Teatro São Joaquim. Nos intervalos da 

peça, o Centro Goiano realiza uma quermesse, em salão adjacente ao teatro.

“Os deslumbrantes brindes que foram oferecidos pelo povo desta capital e 

cujo produto reverterá em favor do Centro Goiano, farão com que muita gente se 

desvaneça de que são ranhetas e amantes de suas bolsas.”86

Percebe-se, nessa nota, um tom intimista e familiar, como se estivesse sendo 

dirigida a pessoas muito próximas.

                                                          
83 Idem, ibidem, p.44 e ss.
84 Essas atividades desenvolvidas pela mulher atestam, quando no lar, o aspecto da matriarca e, fora do 
lar, atividades próprias de um meio intelectual: magistério, tipografia e encadernação.
85 RODRIGUES, Maria Augusta Calado de Saloma - op. cit. p.37.
86 Goyaz, 17/10/1890.
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A vilaboense/matriarca é levada a tomar decisões na ausência do marido que, 

na maioria das vezes, ocupa-se com trabalhos fora da cidade. Através do exercício da 

autoridade, adquire muito poder no espaço doméstico e acaba por adquiri-lo, também, 

no espaço público, na medida em que consegue independência econômica através do 

trabalho que exerce fora de casa. Para tal, encontra apoio no pensamento bulhonista, 

difundido através do Goyaz que, em artigo intitulado A Família, defende a 

emancipação da mulher:

“Com este título encetou a sua publicação em São Paulo um jornal com oito 

páginas sob a direção da distinta escritora e Exmª  Srª D. Josephina Álvares de 

Azevedo.

Tem por fim fazer propaganda em prol da emancipação da mulher.

Nova forma de abolicionismo. (...)

Bravo!” 87

Por outro lado, segundo Bernardo Élis, o machismo goiano não pode ser 

ignorado. Nossas pesquisas levam-nos à compreensão que esse machismo, apesar de 

realmente manifestar-se, apresenta um aspecto bem peculiar. As mulheres elevam a 

figura e a força do homem, reforçando a construção do mandonismo masculino; e os 

homens, por sua vez, valorizam a mulher, estabelecendo-se, a partir daí, um espírito 

de cumplicidade e amizade.

O poema de Antônio Félix de Bulhões - As Mulheres e a Amizade - escrito em 

23/07/1887 e publicado em 08/06/1894, colabora com essa percepção:

“Mulheres, sois travessas jardineiras,

Que plantas afeições chorando e rindo;

Vossas flores vicejam se expandindo

Em nossos corações, que são canteiros.

Dão meigo orvalho os olhos feiticeiros,

Com que a planta mimosa ides nutrindo;

                                                          
87 Goyaz, 14/12/1888.
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N’um sorriso uma aurora vem abrindo,

                           E com ela abrem-se as flores, jardineiros.

          

           Cultivas com desvelo a mais singela

Que virdes sem espinho e sem maldade,

Sempre modesta e casta e sempre bela,

Cultivai, que é a planta da amizade!

Se alentada medras, nos frutos dela

                          Achareis o elixir da felicidade!”

A vilaboense matriarca comporta-se como uma pseudo prisioneira - e os 

versos de Cora Coralina, anteriormente citados, não deixam dúvidas quanto a isso -

reforçando, no homem, uma característica machista que visa atender a costumes 

tradicionais, mais do que à própria realidade. Submete-se ao machismo, com o qual 

publicamente compactua e até estimula, mas possui, inegavelmente, um poder que 

chega a manifestar-se até nas decisões políticas de seus maridos, ao ponto de algumas 

das mais poderosas oligarquias serem profundamente influenciadas pelas mulheres.

Exemplo disso é a oligarquia dos Bulhões que tem em Antônia Emília a figura 

da vilaboense/matriarca que exerce influência sobre o marido, os filhos e até mesmo 

sobre os netos. “Na casa dos Bulhões nada se decidia sem o beneplácito daquela que 

ficou conhecida pelos netos e bisnetos , pelo significativo nome de “Mãe de Longe”. 
88

Essa mentalidade, Antônia Emília a transmite a suas filhas que também 

exercem influência dentro de suas próprias famílias, e ajudam a fortalecer, com suas 

atitudes, o poder do clã bulhônico. A manutenção dos Bulhões na política goiana, 

após a proclamação da República, deve-se à força da união familiar. Guimarães Natal, 

casado com Ângela Bulhões, é o mais expressivo republicano goiano, e encontra em 

sua esposa, apoio para seu ideal. “Foi ela o único elemento dos Bulhões que abraçou o 

ideal republicano”. Sobre Ângela Bulhões, assim diz sua filha, Eurídice Natal e Silva: 

                                                          
88 MORAES, Maria Augusta Sant’Anna - op. cit. p. 41.
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“minha mãe, que partilhava as idéias republicanas de meu pai, fez questão de levar à 

pia batismal o meu irmãozinho, com os emblemas da República futura”. 89

O Goyaz dá uma nota sobre o Club Republicano:

“Amanhã, 4, haverá reunião do club em casa da residência do cidadão 

presidente Dr. Guimarães Natal, para tratar de assunto importante.

Em nome do mesmo cidadão, peço o comparecimento de todos os membros 

do club e de quantos queiram aderir à causa da democracia.” 90

Os Bulhões inicialmente não são republicanos e defendem a Monarquia 

Federativa em seu jornal:

“E quem diz que não encontramos exemplos práticos de monarquia federal? 

Quem diz que não encontramos um tipo que nos anime a sustentar semelhante 

regime?

Olhemos para o Canadá. Aí reina a rainha da Inglaterra e imperatriz das 

Indias, por seu delegado, o vice-rei. Pois bem: sob essa base monárquica, 

encontramos a prosperidade daquele país, firmada no regime federal, em que nosso 

país pode melhor organizar-se e produzir melhores frutos.” 91

No entanto, respeitam Guimarães Natal. “Os Bulhões defenderam não o 

republicano, mas o esposo de Ângela, sua irmã”.92 Isto permite-lhes que, com a queda 

definitiva da monarquia, possam declarar que “com coroa ou sem coroa” são adeptos 

da federação e que, no espaço aberto por Guimarães Natal, continuem no cume do 

poder político.

D. Jacintha casa-se três vezes. Mulher de muita coragem, no dizer das netas, 

não se intimida em ser uma mulher só. No entanto, sua filha, Cora Coralina, assinala: 

                                                          
89 Idem, ibidem, p. 104.
90 Goyaz, 03/08/1888.
91 Goyaz, 07/12/1888.
92 Idem, ibidem, p. 106.
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“minha mãe, muito viúva, isolava-se no seu mundo de frustrações, ligada 

maternalmente à caçula do seu terceiro casamento”. 93

O primeiro casamento de D. Jacintha ocorre às seis horas da manhã do dia 25 

de abril de 1883, aos 19 anos de idade, com seu primo Jacintho Luís da Silva Caldas, 

filho do Capitão José Manoel da Silva Caldas e Jacintha Luísa do Couto Brandão, sua 

tia. O casamento é celebrado na Igreja do Rosário, havendo a dispensa do 

impedimento de consangüinidade no segundo grau.

Casamento entre parentes é prática comum e tem por objetivo assegurar a 

herança que já não é grande e, principalmente, o poder entre as famílias. A cidade de 

Goiás é dominada por algumas famílias que, para isso, apoiam-se, antes de tudo, nos 

nomes tradicionais. 94 O Goyaz nos mostra essa mentalidade:

“Quando alguns pensam em tomar esposa, procuram logo a oração principal 

- o dote. (...) O verbo amar é de todos as verbos da língua o mais irregular. (...) Uma 

destas priminhas, que logo aos 13 anos começam a gostar de um primo porque os pais 

vêem nele um casamento de conveniência...” (Goyaz, 08/10/1886)

A família Bulhões sedimenta, lentamente, sua pujança através da política 

casamenteira. Os arranjos matrimoniais atendem à ambição política, mas, também, ao 

arraigado sentimento de superioridade dos membros da família. Por sua educação 

privilegiada e orgulho de origem, só encontram afinidades em seus próprios parentes. 

“Aqueles que se realizaram com famílias diferentes também ofereceram excelentes 

condições para maior fortalecimento da família, mormente no aspecto cultural e 

político”. 95

Através da listagem dos casamentos dos filhos de Antônia Emília, podemos 

comprovar prática até certo ponto comum na cidade de Goiás, por parte de sua elite 

                                                          
93 CORALINA, Cora - Vintém de Cobre  meias confissões de Aninha. Goiânia: Ed. UFG, 1987, p. 
114.
94 Entrevista com Bernardo Élis - 28/11/95.
95 MORAES, Maria Augusta Sant’Anna - op. cit. p.42.
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reduzida, fechada e preconceituosa que, narcísicamente, só nos seus iguais consegue 

ver o par ideal para sua perpetuação. Prática que propicia e permite, socialmente, um 

toque incestuoso nos arranjos matrimoniais.

“Inácio Soares de Bulhões Jardim (...) foi casado com sua prima Eliza Maria 

Rodrigues Jardim;

Antônio Augusto de Bulhões Jardim (...) foi casado com sua prima Rita 

Bressani da Veiga Jardim;

Antônio Félix de Bulhões Jardim. (...) Sua morte foi (...) prematura;

José Leopoldo de Bulhões Jardim (...) foi casado com sua sobrinha e prima 

Cecília Félix de Souza;

Adelaide Emília de Bulhões Jardim casou-se com sue 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;

Josefina de Bulhões Jardim, casou-se com Jácome Martins Baggi de Araújo, 

filho de senhores de engenho da Bahia;

Ângela de Bulhões Jardim, casou-se com Joaquim Xavier Guimarães Natal. 

(...) Esta união, que a priori, representou um casamento de pequenas proporções, pelo 

fato de Guimarães Natal, um “subversivo”, foi no advento da República, o que 

facilitou a perpetuação dos Bulhões no poder;

Leonor de Bulhões Jardim, casou-se com o engenheiro militar Urbano 

Coelho de Gouvêa, natural de Canta Galo, Estado do Rio. (...) Não obstante ter sido 

sempre considerado pelos goianos, (sempre apaixonadamente regionalistas) um 

estrangeiro”, atuou intensamente na política”. (MORAES, 1974, p.42/43)

O Goyaz noticia o casamento de Leopoldo Bulhões Jardim:

“...Realizou-se no dia 12, ao meio dia, em casa do falecido major Inácio de 

Bulhões, o casamento do nosso chefe Dr. Leopoldo de Bulhões com a exmª  srª  d. 

Cecília Adelaide Félix de Sousa. (...)

Em seguida serviu-se um profuso lanche. (...)

Terminou o lanche às 3 horas da tarde.” 96
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Em outra nota - Casamento - o Goyaz nos revela a maneira como se celebram 

casamentos na cidade de Goiás de então.

“Realizou-se a 25 do mês findo, o casamento do nosso distinto amigo major 

Mário Félix de Souza com a exmª  srª  d. Emília Abrantes. (...)

O ato civil teve lugar às 5 horas da tarde, em casa de nosso amigo dr. Arthur 

Napoleão. (...)

A cerimônia religiosa efetuou-se na igreja da Boa Morte, em seguida ao ato 

civil. (...)

Ambos os atos foram bastante concorridos. (...)

Seguiu-se à noite animado baile (...) até às 11 horas em que o jovem par foi 

levado até sua residência pelas pessoas presentes.” 97

Jacintho Luís, além de primo de D. Jacintha e de ter até o mesmo nome, é, 

também, redator do jornal Empresa do Araguaia, na cidade de Goiás. Manifesta-se, 

assim, sua afinidade com D. Jacintha, já muito ligada à literatura e que, anos mais 

tarde, também vai dedicar-se a escrever artigos para jornais.

Desse casamento nasce uma filha - Vicência - que o pai não chega a conhecer, 

pois morre de tuberculose, antes de seu nascimento, em 16/12/1884. 

Agnelo Arlington Fleury Curado, ao transcrever o diário de Ana das Dores 

Fleury Curado, que documenta a doença e a morte de seu marido, João José de 

Campos Curado, nos permite visualizar a situação em que se encontram a medicina e 

os tratamentos médicos na cidade de Goiás, na segunda metade do século XIX. 

Permite-nos, ainda, perceber as dificuldades que representam as viagens naquela 

época, por menores que fossem as distâncias.

Acompanhando o diário de Ana das Dores, tomamos conhecimento de que 

João José, morador em Corumbá, adoeceu, em 1865, com inflamação na próstata. Seu 

                                                                                                                                                                     
96 Goyaz, 17/ 10/1890.
97 Goyaz, 03/11/1900.
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filho, Jerônimo, residente na cidade de Goiás, vem ao seu encontro, trazendo 

recomendações do Dr. Foggia, pois em Corumbá não há médicos. Posteriormente, 

pelo correio, o médico continua a orientar Jerônimo. Numa das últimas cartas, Dr. 

Foggia aconselha que não “convém aplicar bixas ao Sr. Coronel, atento ao seu estado 

de fraqueza. Para aliviar o vexame que diz sofrer no peito, tomará uma ou duas vezes 

por noite, meia colher de morfina, simples ou misturado com água fria ou quente.” 

Como o doente não apresenta melhoras, apesar de seguir as prescrições médicas, 

seguem todos para a Capital. 

A distância de Corumbá à cidade de Goiás é de 180 Km. Na época, essa 

viagem representa um acontecimento que, por suas dificuldades, exige um atencioso 

preparo, começando pela “engorda dos animais de sela e de carga, sendo estes 

imprescindíveis, pois não se podia viajar sem bagagem, isto é, sem o vasilhame de 

cozinha, mantimentos, toldas, colchões, travesseiros e cobertores.”

Os animais são alimentados em pastos previamente reservados, durante as 

semanas que precedem a viagem, após o que recebem ferraduras.

Os equipamentos necessários à viagem merecem atenção: “as cangalhas, 

bruacas, ligares, freios, baixeiros, mantas, silhões, selins, cabestros, embornais, podão, 

cincerro, raspadeira e peias.” Também a iluminação nos pousos exige previsão: “dias 

e noites antes da partida eram preparados os rolos de cera, isto é, fios de linha de roca 

dobrados muitas vezes, torcidos e cobertos com cera de abelha, derretida. Estendidos 

para a solidificação, que vinha logo pelo resfriamento, eram os fios, agora com o 

nome de rolo, dobrados de modo especial, formando grossos cilindros que eram 

utilizados como castiçal. Pedaços de rolo podiam ser destacados para fixar nas estacas 

e nas árvores.”

A comitiva parte de Corumbá às 12:00 do dia 7 de junho de 1865. O doente, 

em bangüê, e mais a esposa, cinco filhos, quatro filhas, cinco escravos e cinco 

escravas. Pelo caminho, vão pousando em sítios e casa de amigos, que os tratam 

muito bem. Passam por Meia Ponte, Monte Alegre, Jaraguá, Cachoeira, Campo 

Alegre e, finalmente chegam à cidade de Goiás no dia 13, às 7:00. 



148

No entanto, às 2:00 da madrugada do dia 25 de junho, João José morre, depois 

de tantas dificuldades para chegar à capital, onde seu tratamento médico resumiu-se  a 

“tomar narcóticos” e receber  “fricção de pomada mercurial nas costas”. 98

D. Jacintha que, casada, mora com os pais na Casa da Ponte, lá continua 

quando viúva e com uma filha para criar.

O segundo casamento de Senhora, após dois anos de viuvez, é com o 

Desembargador Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto, em 17/08/1886. O 

noivo tem 65 anos ao se casar mas, como é considerado um bom partido, a diferença 

de idade é inicialmente desconsiderada. Nesse casamento é possível identificar o sexo 

como relação de poder, dentro de um processo de conveniências que provoca, 

posteriormente, os conflitos típicos de tais situações:

(...) “Quando nasci, meu velho Pai agonizava,

logo após morria.

Cresci filha sem pai,

secundária na turma das irmãs”. (...)

(CORALINA, 1993, p.173)

(...) “Retrato vivo do velho doente, diziam todos.

Me achei sozinha na vida. Desamada, indesejada desde sempre.

Venci vagarosamente o desamor, a decepção de minha mãe”. (...)

(CORALINA, 1987, p.113)

Mais uma vez D. Jacintha fica pouco tempo casada, pois em 15/10/1889 seu 

segundo marido morre. Com ele tem duas filhas: Helena e Ana (Cora Coralina)

Por ocasião do nascimento de Helena, D. Jacintha ganha como presente de seu 

marido, a Casa da Ponte.

                                                          
98 CURADO, Agnelo Arlington Fleury - op. cit. p. 137- 30/4. 
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Aos 25 anos de idade e com três filhas, encontra-se novamente viúva. Algum 

tempo depois,  chega a Goiás o médico Dr. Antônio Rolins da Silva. “D. Jacintha se 

faz bonita, tira o luto e casa-se pela terceira vez”. 99 Dessa união nasce Ada, a quarta 

de suas filhas: 

“Éramos quatro as filhas de minha mãe.

Entre elas ocupei sempre o pior lugar.

Duas me precederam - eram lindas, mimadas.

devia ser a última, no entanto, 

veio outra que ficou sendo a caçula. (...) 

Sem carinho de Mãe,

Sem proteção de Pai...

- melhor fora não ter nascido”. (...)

` (CORALINA, 1993, p.173/176/177)

A Casa da Ponte torna-se uma casa de mulheres: D. Jacintha, suas quatro 

filhas, Vó Dindinha, Mãe Preta e Tia Lucinda. Fugindo de tanto alvoroço, Dr. Antônio 

passa os dias fora, em suas visitas médicas. D. Jacintha, entregue às suas leituras, 

deixa o serviço da casa por conta de Vó Dindinha.

Em 1910, D. Jacintha enviuva novamente. Passa um ano em depressão, mas 

recupera-se e volta a dedicar-se às leituras, aos artigos de jornal e aos negócios que, 

agora, resumem-se à fabricação de cigarros. Ocupa-se também com as filhas, 

acompanhando-as às festas e piqueniques.  Os piqueniques constituem um costume 

difundido na cidade de Goiás. Os jovens, acompanhados por algumas senhoras, 

acordam de madrugada, fazem longas caminhadas e buscam, nas margens dos rios, 

local adequado para passarem o dia em brincadeiras

As dificuldades de D. Jacintha com Cora Coralina são conhecidas de toda a 

família, e todas as pessoas entrevistadas a elas se referiram. As poesias de Cora 

                                                          
99 TAHAN, Vicência Bretas - Cora Coragem Cora Poesia. São Paulo: Global Editora, 1989, p. 12.
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Coralina não deixam dúvidas quanto à existência dessas incompreensões e 

desencontros. Não cabe a este trabalho, entretanto, uma abordagem mais profunda 

desse aspecto.

Limitamo-nos a registrar o episódio do namoro de Cora Coralina com o Dr. 

Cantídio Tolentino de Figueiredo Bretas, novo Chefe de Polícia recém-chegado à 

cidade de Goiás. Homem casado, é afugentado a tiros por D. Jacintha que exige sua 

retirada da cidade, mesmo ciente da gravidez da filha. Sua intenção é mandar Cora 

Coralina para a fazenda Paraíso, agora sob os cuidados de seu irmão Jacinto, que se 

compromete a ajudar a irmã e proteger a sobrinha.

“Meu tio Jacinto era muito inteligente, astucioso e aluado, (...)

Estudou no antigo Seminário de Caraça.

Saberá um estudante de hoje o que era o Caraça? Sair de Goiás

a cavalo, entrar em Minas e chegar ao Seminário do Caraça, 

nas brenhas mineiras... (...)

Meu tio Jacinto foi acometido de uma doença nos olhos

e teve que deixar o seminário levado para a Corte. (...)

Era ateu e chamava por satanás nos seus dias de lua. (...)

Meu tio Jacinto desistiu do seminário e voltou para Goiás.

Mais tarde casou-se com moça da Aldeia e por imprevisto que pareça,

devolveu a recém-casada ao pai. Ninguém nunca soube o porquê”. (...)

(CORALINA, 1987, p.89)

Cora Coralina foge da cidade de Goiás antes que tal propósito se efetue, dando 

à sua vida rumo próprio, pois exemplo para isso não lhe faltou.

Anos mais tarde, quando escreve sua primeira carta para Cora Coralina, que 

passa a morar no interior de São Paulo, D. Jacintha expõe sua dificuldade em 
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assimilar o episódio. Mas, como mulher que encontra respostas em si mesma, conclui: 

“o que não tem remédio, remediado está”. A partir daí, inicia longa correspondência 

com a filha, o perdão e a compreensão predominando sobre os preconceitos do mundo 

em que vive, mas aos quais não se submete.

Por ter nascido e vivido toda sua existência na cidade de Goiás, D. Jacintha 

desenvolve uma aversão ao novo, própria de toda pessoa criada num ambiente 

fechado, protegido, afetuoso e familiar. Esse conservadorismo leva-a a escrever 

artigos para o jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, nos quais se posiciona 

contra a mudança da capital para Goiânia. Quando a mudança finalmente se efetiva, 

apesar de todos os seus esforços, ela adoece e morre de tristeza, em 1º  de abril de 

1936, aos 72 anos de idade. 

A mudança da capital para Goiânia representa, para D. Jacintha, o abandono e 

o fim da cidade de Goiás. Num intenso processo de identificação com a cidade e com 

sua história que, em boa parte mistura-se com a história de sua própria família, essa 

idéia, por associação, passa a representar sua própria destruição. A destituição da 

cidade de Goiás do lugar de primeira cidade do Estado causa-lhe a perda de sua 

identidade pessoal e, consequentemente, leva-a à morte.

A história de D. Jacintha torna oportuna a referência ao “sistema de pessoas”, 

desenvolvido e analisado por Roberto DaMatta. Segundo ele, num “sistema de 

pessoas, todos se conhecem, todos são ‘gente’, todos se respeitam e nunca 

ultrapassam seus limites”. Conhecem seus lugares, sentem-se satisfeitos e não fazem 

questionamentos a não ser para reforçar e assegurar tais lugares - os seus e os dos 

outros - numa clara demonstração de repúdio ao novo.

Esse sistema de pessoas “sustenta o universo social segmentado em famílias”, 

cujo principal pilar é o parentesco. Nele são feitas as leis “e se estabelece a confusão 

entre a regra e seu autor que, por realizá-la materialmente, pode, é óbvio, deixar de 

segui-la.” Nele “encontramos os medalhões, os figurões, os ideólogos, as pessoas-

instituições”. É, ainda, nesse universo, que os pedidos das pessoas “não podem ser 



152

recusados, cuja obra não pode ser atacada, cujo rosto não pode ser desconhecido, cuja 

projeção é avassaladora e cujo prestígio não deve ser subestimado.” 100

D. Jacintha, ao viver sua experiência histórica, testemunha a força da 

vilaboense/matriarca e contribui para o brilhantismo emergente da 

vilaboense/intelectual. No entanto, os valores que recebe do meio em que é criada e 

que acabam por constitui-la, impedem que encontre em si forças para romper com os 

pressupostos estabelecidos pelo “sistema de pessoas”, do qual, por sua educação e 

formação, é parte integrante.

O fim do “sistema de pessoas” na cidade de Goiás, representado pela mudança 

da capital para Goiânia, leva D. Jacintha à morte e, talvez, tenha inspirado a Cora 

Coralina seu poema Vintém de Cobre: 

“(...) O tempo foi passando, foi levando:

minha bisavó, meu avô, minha mãe, minhas irmãs.

A velha casa.

Os velhos preconceitos

de cor, de classe, de família.

O tempo, velho tempo que passou,

nivelou muros e monturos. (...)”

(CORALINA, 1993, p.62)

                                                          
100 DAMATTA, Roberto - op. cit. p.190/1.
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IV - A Intelectual 

Na cidade de Goiás, as primeiras décadas do século XX caracterizam-se por 

uma efervescência cultural que já se fazia adivinhar, desde os fins do século XIX.

As transformações culturais ocorridas nas últimas décadas do século XIX -

jornalismo, teatro, saraus literários e musicais - encontram maior definição no século 

XX e proporcionam novos espaços para a vilaboense, que passa a destacar-se no papel 

de intelectual.

Consideramos intelectual a mulher que traz em si elementos racionais, isto é, 

da razão e da inteligência. Que possui facilidade de entendimento e discernimento e 

que, pela sensibilidade, melhor apreende a realidade que a cerca, desenvolvendo gosto 

pelas manifestações do espírito, a partir das quais compreende e retrata essa mesma 

realidade.

Tal constatação concretiza-se numa construção utópica - a mulher intelectual -

possibilitando-nos elegê-la como o tipo ideal da vilaboense das primeiras décadas do 

século XX.

Através da vilaboense/intelectual, passamos a medir a realidade da cidade de 

Goiás nesse período. Segundo Max Weber, “tanto os acontecimentos da vida 

cotidiana como os fenômenos ‘históricos’ da alta política, tanto os fenômenos 

coletivos ou de massa como as ações ‘individuais’ dos estadistas, ou as realizações 

literárias e artísticas”, sofrem a influência dos motivos especificamente econômicos, e 

“são, portanto, economicamente condicionados”. 1

Dessa perspectiva weberiana, consideramos e analisamos a 

vilaboense/intelectual como um fenômeno cultural “economicamente condicionado”. 

                                                          
1 WEBER, Max - A “Objetividade” do Conhecimento na Ciência Social e na Ciência Política - 1904. 
p. 118/119.
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Através dela, pelo caminho inverso, procuramos chegar aos fenômenos 

“especificamente econômicos” e, a partir daí, aos demais fenômenos também 

“economicamente condicionados”, tais como os políticos e os sociais

1- A vilaboense/intelectual (1900/1937)

Para estudar a vilaboense/intelectual, optamos pela  abordagem de suas 

produções, assim como do que é produzido sobre ela, priorizando a literatura, sem 

deixar, contudo, de nomear suas outras conquistas.

Ao analisarmos o desenvolvimento de uma sociedade, percebemos que a 

literatura não representa apenas uma conquista intelectual, podendo ser vista, 

igualmente, como manifestação de transformações sócio/econômicas. O texto literário 

revela o teor dessas transformações e, através de sua análise, podemos localizar os 

fatores cuja trama engendra tais transformações, dentro da perspectiva das relações e 

das articulações de quem fala e do poder que o move.

O autor, ao escrever,  coloca no texto elementos da cultura que o informa. O 

leitor, ao receber o texto, assimila-o de acordo com sua valoração de mundo. 

Estabelece-se, portanto, um espaço de dentro e um espaço de fora que, decorrentes, 

conseqüentes e simultâneos, dão expressão a um povo.

A partir dessas colocações e de acordo com o material encontrado, dividimos o 

presente item em três partes. Na primeira - A literatura feminina - procuramos mostrar 

o ambiente e as condições nas quais florescem as primeiras manifestações literárias 

propriamente femininas e de caráter público.
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Na segunda - O olhar feminino - buscamos analisar, através dos textos de O 

Lar,2 a vilaboense/intelectual que o jornal registra, como, também, os elementos 

sócio/econômicos e políticos que definem as características que ela apresenta.

Na terceira - O olhar masculino - objetivamos demonstrar, da ótica do homem 

e, principalmente através de artigos publicados no jornal Voz do Povo, 3 a importância 

e a participação da vilaboense/intelectual nesse período de transformações radicais 

para a história da cidade de Goiás, que culminam com a mudança da capital para 

Goiânia. 

1-1- A literatura feminina 

Na primeira década do século XX surge um novo grupo político, com 

propostas diferentes 4 daquelas apresentadas pela oligarquia dos Bulhões, até então 

dominante na vida social, política e econômica de Goiás.

Esse grupo, chefiado por José Xavier de Almeida, nasce dentro do grupo 

bulhonista, ganha autonomia e transforma-se em oposição, governando o Estado de 

1901 a 1909. Torna-se promotor de importantes realizações culturais, como, por 

exemplo, a instalação da Academia de Direito, primeira faculdade do Estado. 5

Segundo Bernardo Élis,6 essa escola resulta, em grande parte, da iniciativa feminina, 

que nela vê um meio de diminuir o êxodo da população masculina em busca de 

instrução, responsável pelo grande número de solteiras existentes na cidade de Goiás.7

                                                          
2 O Lar é considerado um jornal literário. A análise de seus artigos, como também de outras produções 
literárias da vilaboense/intelectual, justificam a prioridade dada à literatura nesse estudo sobre a 
vilaboense/intelectual. 
3 Voz do Povo é um jornal de corpo editorial masculino e extremamente político.
4 Dentre outras, a criação de uma política fiscal e orçamentária capaz de combater o patrimonialismo, o 
empreguismo e a sonegação fiscal.
5 Para maiores informações sobre o governo de Xavier de Almeida, ver: ROSA, Maria Luiza Araújo -
Dos Bulhões aos Caiado: um estudo da História Política de Goiás 1899-1909. Goiânia: UCG, 1984.
6 Entrevista de 28/11/95.
7 Nice Monteiro Daher, em Revoada, assinala: “A pedido de um grupo liderado por Aracy Monteiro 
Guimarães, Rosa Santana, Virgínia Luz Vieira e outras, foi criada a Academia de Direito, 1º  
Estabelecimento de ensino superior, instalado em 1903.” In: DAHER, Nice Monteiro, op. cit. p.71.
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Ondina Albernaz registra esse momento do passado vilaboense:

“Quando um rapaz partia da cidade, em busca de um futuro melhor, 

deixando para trás uma namorada, havia juras de amor e a promessa de constância 

eterna. Se alguém permanecesse fiel às juras proclamadas dizia-se que ‘fulana está 

guardando constância.’ Nos primeiros tempos algumas cartas chegavam, por 

intermédio de amigos comuns, depois iam-se gradualmente rareando e desapareciam 

por completo. Corria inexoravelmente o tempo, meses e anos  se passavam e a fulana 

firme em suas convicções e às promessas feitas, permanecia em casa, curtindo a sua 

solidão, numa vã espera daquele a quem amava. Quando ocorria um reencontro, após 

longo tempo decorrido, ele já não via nela os encantos anteriores, via apenas a figura 

de uma moça suburbana, incapaz de preencher os seus desejos. Eventualmente havia 

um casamento decorrente de tal situação. A população sendo reduzida, as 

oportunidades de matrimônios diminuíam com o êxodo masculino.” 8

Goiás é uma cidade de poucos pretendentes matrimoniais e de rigorosos 

valores sociais, baseados no personalismo. Apresenta uma sociedade constituída por 

pessoas marcadas por classificações binárias: superiores e inferiores. Nesse universo, 

o “medalhão” - ou seja, o diploma -  é visto como a “cristalização pessoal de 

qualidades morais”.  9

No domínio desse imaginário, ser a prometida de um rapaz que se tornará 

doutor proporciona à namorada uma posição social que lhe garante, por extensão, 

status de superior, bem como identidade pessoal, num mundo onde o valor da mulher 

é proporcional ao valor que o homem lhe confere, uma vez que ela não sabe de si e se 

define pela definição que o outro lhe dá.

Com a volta do pretendente, dois tipos de situações ocorrem: ou acontece um 

casamento que é, às vezes, forçado pelas conveniências sociais envolvidas no 

compromisso, ou a moça conforma-se com a rejeição, apoiando-se em valores alheios 

a ela, mas mesmo assim assimilados e até reforçados.

                                                          
8 ALBERNAZ, Ondina de Bastos - op. cit. p.26/27.
9 DAMATTA, Roberto - op. cit. p.167.
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A Escola de Direito começa a funcionar em 1903, no governo de Xavier de 

Almeida e se mantém até 1909, quando forma sua quarta turma. Nesse ano é fechada, 

vindo a ser reaberta em 1916. “A terceira turma, de 1908, [tem] apenas dois 

diplomados, dos três alunos matriculados em 1906.” Integra essa pequena turma, 

“Rosa Santarém Godinho, (...) a primeira mulher a receber, em Goiás, um diploma de 

ensino superior.” 10

Economicamente, o início do século XX ainda vai encontrar Goiás em situação 

inexpressiva, tanto a nível local quanto a nível nacional. As razões para isso 

continuam as mesmas: baixa capacidade de produção e de consumo, a par do 

isolamento geográfico. A união desses fatores mantém a economia goiana atrelada à 

condição de subsistência. 

As condições que fazem com que “as possibilidades de acumulação de capital 

da sociedade goiana” sejam bastante reduzidas, são as mesmas que propiciam, por 

outro lado, “ alta concentração de capital” nas mãos de uma minoria. Em outras 

palavras: apenas os donos dos meios de produção conseguem completar, com 

dificuldades, o processo de acumulação de capital, “devido às deficiências dos meios 

de transporte e de comunicação, de técnicas, capital de giro, financiamento, poder 

aquisitivo da população e devido à forte influência dos intermediários.” A soma de 

todos esses obstáculos, resulta no fato de essa acumulação só se realizar entre os mais 

abastados proprietários dos meios de produção. Isso porque: “o baixo nível técnico 

(...) [exige] a apropriação de grandes áreas de terra para a criação de um rebanho 

apenas regular; a carência de meios de comunicação [faz] necessária a manutenção de 

uma grande quantidade de tropeiros e carreteiros bem treinados; a dificuldade de 

financiamentos [obriga] o controle do poder político.” 11Estabelece-se, portanto, um 

círculo vicioso e fechado, que dá à sociedade vilaboense, a característica de sociedade 

estamental.12

                                                          
10 BRETAS, Genesco Ferreira - op. cit. p. 467-521.
11 ROSA, Maria Luiza Araujo - op. cit. p. 20/32.
12 Ver as características apontadas por Weber para a sociedade estamental relacionadas com as 
características da sociedade vilaboense. In: ROSA, Maria Luiza Araujo - op. cit. p. 40/47.
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É nesse ambiente fechado - com a economia caracterizada como de 

subsistência mas apresentando, paralelamente, um grupo minoritário rico e poderoso; 

com uma sociedade basicamente pobre, mas também tradicionalista e conservadora, 

que garante ao portador de um nome ilustre a compensação das diferenças econômicas 

próprias do “sistema de pessoas”, ou seja, sua inserção na elite dominante; com uma 

população altamente mobilizada pela magia da “ilustração”, mas manifestando-se, 

positivamente, através de uma produção intelectual surpreendente, se levadas em 

consideração as condições materiais concretas da cidade de Goiás - que a 

vilaboense/intelectual apresenta, publicamente, suas primeiras produções.  

Como nossa proposta é a de analisar, além da produção da 

vilaboense/intelectual, também o que é produzido sobre ela, apresentamos, de início, o 

poema intitulado Idéia, escrito por Olympio Costa em 1899 e publicado no despontar 

do século XX:

“Vinda de longe, da região isenta

Dos males desta vida e dissabores,

Da palavra divinal de etéreas cores,

Imagem da candura e não cruenta.

(...)

Mulher celeste! que tens n’alma o pejo,

Se te virem as flores todas choram,

Boquiabertas, soluçando um beijo”. 13

Percebe-se, nesse poema, a influência do romantismo literário típico do século 

XIX, que realça a mulher como figura ideal, utópica e sublime. Essa literatura 

idealista não retrata a realidade da cidade de Goiás e nem o verdadeiro lugar ocupado 

pela mulher na sociedade vilaboense.

                                                          
13 Goyaz, 05/05/1900.
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As dificuldades sócio-econômicas apresentadas por Goiás durante os primeiros 

anos do século XX, fazem com que a vilaboense/intelectual situe-se muito longe da 

idealização feita pelo poeta, ao referir-se à mulher como “vinda de longe, da região 

isenta dos males dessa vida e dissabores”. Não obstante, o poema é citado como 

registro do sentimento de respeito do homem para com a mulher, na cidade de Goiás, 

evidenciado em todo material utilizado para este estudo.

Em nossas pesquisas, não encontramos, da parte do homem vilaboense, textos 

que desvalorizem a mulher, como, por exemplo, os que são citados em trabalho 

similar, realizado em Desterro/Florianópolis, por Joana Maria Pedro. 14

“A mulher

Mulher que monstro és tu, tremendo, horrível!

Cobra, víbora, hiena ardida, fera!

Cavilosa e falaz como a pantera!

Como te chamam anjo? Isto é possível? (...)”  (jornal República, 1891)

Ou: 

“Remédio

- O sr. já experimentou o remédio do Dr. Lacerda contra mordedura de 

cobras?

- Já, e posso afirmar que é infalível. Faço uso dele todas as vezes que brigo 

com minha sogra”.  (Jornal do Comércio, 1883)

No contexto sócio/econômico anteriormente exposto, cabe à 

vilaboense/intelectual uma vida de árduos sacrifícios. O jornal A Rosa, cuja 

publicação inicia-se em 1907, tem duração efêmera, “pois o tempo [é] adverso e as 

dificuldades hercúleas”.15

                                                          
14 PEDRO, Joana Maria - Mulheres honestas e mulheres faladas: uma questão de classe. Florianópolis: 
Ed. da UFSC, 1994, p.46-68.
15 Jornal Opção, caderno Cultural, Goiânia, 16 a 22 de abril de 1995.
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A Rosa é um jornal “essencialmente literário e com boa qualidade gráfica em 

papel cor-de-rosa.” Fruto do esforço conjunto de Heitor de Morais Fleury e de sua 

esposa, Josephina Caiado Fleury, conta com a colaboração de Ana Lins dos 

Guimarães Peixoto Bretas (Cora Coralina), Alice Augusta de Sant’Anna Coutinho, 

Rosa Santarém Godinho Bello, Leodegária de Jesus, Illydia Maria Perillo Caiado e 

Judite Fleury. A maioria das colaboradoras esconde-se sob pseudônimo, “por pudor 

ou receio do próprio talento”. De acordo com os costumes da época, “esses 

pseudônimos [são], em sua maioria, franceses.”  O redator-chefe de A Rosa é Josias 

Santana (Yoiô), que conta com a colaboração de literatos como Luís do Couto, 

Eugênio Leal da Costa Campos, José Hermano, João d’Oliveira, J. Antunes, João 

Nascimento. Nas palavras do próprio jornal: “A Rosa é um órgão literário e tem por 

fim único e exclusivo desenvolver as belas letras em nosso meio”. Apesar de sua 

existência fugaz, o jornal “marca o avanço e o destemor da mulher de Goiás nos 

primeiros anos do século XX.” 16

Estudando o conto feminino em Goiás, Eliana Gabriel Aires afirma que “a 

escalada da mulher tem sido lenta e gradual”. Segundo a autora, essa trajetória - que 

se reflete na literatura - pode ser analisada sob três prismas. O primeiro, refere-se ao 

“poder da palavra”. A mulher que não o possui, coloca-se em atitude submissa, 

relegando esse poder ao outro, ao qual dá voz. O segundo, aborda o “tabu do corpo” -

o desconhecimento da mulher diante de seu próprio corpo, esse desconhecido que não 

é seu. E, o terceiro, que analisa o resultado dos dois primeiros, isto é, a mulher 

anulada enquanto ser. Isso porque “a mulher que não possui a ‘palavra’ e nem seu 

‘corpo’ é destituída de transcendência. É-lhe negado  ser”. 17

Portanto, “para que a mulher postule ser”, há um longo trajeto a ser percorrido, 

“muitas rupturas a serem empreendidas”. Para a mulher que não tem voz e espaço 

próprios, “é essencial o resgate da palavra”, pois é através da palavra que se superam 

as mágoas e as dores do ser. Ao adquirir “o poder de falar”, a mulher adquire, 

consequentemente, “o direito de possuir seu corpo (físico e espiritual)” e “vislumbra a 

                                                          
16 Idem, ibidem.
17 AIRES, Eliana Gabriel - O Conto Feminino em Goiás. Goiânia: UFG, 1996, p.142-166.
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possibilidade de ser,” 18 tornando-se agente de sua própria história e deixando para 

trás a anterior subalternidade:

“Estive sempre aquém (ou além) do instante:

não disse sim quando devia,

não disse não quando queria ...” 19

O isolamento da cidade de Goiás - que tem no Colégio Santana um agente de 

sua ruptura - consideramos que representa aspecto favorável à formação da 

vilaboense/intelectual, uma vez que dificulta barreiras discriminatórias, irmanando 

homem e mulher na luta pelo desenvolvimento cultural da cidade.

Como exemplo citamos a criação, em 1904, da Academia Goiana de Letras, 

“tendo como idealizadora e presidente Eurídes Natal também pioneira do conto com 

seu trabalho Edici.” 20 Esse fato é insólito pois, nessa época, no Brasil, existe 

unicamente a Academia Brasileira de Letras, a qual, somente em 1976, irá permitir a 

entrada de mulheres em seu quadro social. 21

Em 1905, “três mocinhas” destacam-se “na produção de jornais manuscritos 

na velha capital do Estado, recebendo grande estímulo por parte da população:  Maria 

Paula Fleury de Godoy22 (O Bauman); Anica Jardim (O Coração) e Josephina 

Pinheiro de Lemos Mendes (O Fígado)”. 23

Maria Paula Fleury de Godoy, filha de Augusta de Faro Fleury Curado e de 

Sebastião Fleury Curado, nascida no Rio de Janeiro em 1894, vem criança ainda para 

a cidade de Goiás.24 Inicia-se nas letras em 1905, com O Baumann; a partir de então, 

ganha destaque na literatura goiana.  

                                                          
18 Idem - p.57.
19 DENÓFRIO, Darcy França - Apud Eliana Gabriel Aires, op. cit.  p.55.
20 DAHER, Nice Monteiro - op. cit. p. 71.
21 Ver: AIRES, Eliana Gabriel - op. cit. p.41.
22 Maria Paula Fleury de Godoy apresenta-se, também, com o pseudônimo de Marilda Palínia.
23 Jornal Opção, caderno Cultural, Goiânia, 16 a 22 de abril de 1995.
24 Ver Capítulo I, no qual é narrada a viagem de sua família do Rio de Janeiro à cidade de Goiás.
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Quando O Baumann começa a circular - 1905 - Maria Paula tem 11 anos de 

idade. Através de um exemplar desse jornal,25de 1º de janeiro de 1908, constatamos a 

preocupação da redatora em: desejar “felicidades perenes” para todos os seus 

assinantes; almejar para si mesma a constância de “tão bons assinantes e dedicados 

amigos”; e, comprometer-se em publicar apenas versos de poetas goianos, pois, “o 

nosso belo e luxuriante Goiás tem já seus amantes que tangem a lira entoando uma 

ode ao belo Goiás”. Nesse texto evidenciam-se a elaboração mental e o vocabulário 

usado, demonstrando o nível intelectual do ambiente em que vive Maria Paula, bem 

como o amor à cidade, impregnado na alma do vilaboense, aqui declarado por uma 

criança de 14 anos. Anos mais tarde, Maria Paula, fiel a esse amor, proclama: “cidade 

de Goiás, onde mora a minha saudade maior, mais velha e mais forte.” 26 Queremos 

destacar, ainda, a constância da publicação, de 1905 a 1908, refletindo a seriedade 

intelectual da  jovem redatora.

Honrando seu compromisso de prestigiar os poetas goianos, Maria Paula 

publica textos de Leodegária de Jesus, Luís do Couto e de Francisca Júlia 27 - A 

Borboleta - que apresenta trechos de rara sensibilidade:

“Na talisca de um velho muro coberto de limo e vegetações bravas estava 

oculto o casulo de uma lagarta.

Todos que passavam ali paravam a contemplar as ruínas do muro, o viço das 

plantas que cresciam em cima dele, colhiam às vezes alguma flor silvestre, vermelha 

ou azul, muito fresca de mocidade que vicejando sobre a velhice das pedras, tinha o 

aspecto de um sorriso de alegria no rosto enrugado de um velho.

E ninguém descobria o pequeno casulo escuro, escondido n’uma fenda, ao 

abrigo das vistas do passante e das violências do tempo. (...)” 

Em sua autobiografia, anteriormente citada, Maria Paula revela:

                                                          
25 Gentilmente cedido por Marilda Godoy Carvalho - filha de Maria Paula - durante entrevista efetuada 
em 26/02/1997.
26 Texto autobiográfico de Maria Paula, guardado por Marilda Godoy Carvalho, s/d..
27 Não conseguimos informações sobre essa autora. Existe, inclusive, a possibilidade de ser pseudônimo 
de Maria Paula. De qualquer maneira, fica registrada a sensibilidade na escolha da publicação.
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“... ‘Na aurora de minha vida’  a terra goiana era aos meus olhos um 

caleidoscópio tão colorido e tão bonito que, menina ainda, me fez escrever um 

‘poema’ (em prosa) à Serra Dourada, e que começava assim: ‘És sempre formosa, 

Serra Dourada, e eu sempre te amei.’

Outro motivo de meu perpétuo enlevo em ‘minha infância querida’ foram os 

livros.

Meu pai era um grande estudioso, um homem de gabinete. (...) Pequenina, eu 

o via sempre no escritório (...) com as paredes forradas de livros: (...) poesia e 

romance, história e filosofia, sociologia e direito ...

Ao seu lado, minha mãe, a bondade personificada, espírito sutil, 

delicadíssimo, (...)

No convívio (...) com pais assim, (...) cedo aprendi a ler, a pensar e, 

naturalmente, a rabiscar... (...)”

Maria Augusta de Faro Fleury Curado - mãe de Maria Paula - é filha de André 

Augusto de Pádua Fleury 28 e esposa de seu primo, Sebastião Fleury Curado. Também 

escritora, deixa textos inéditos que, coletados, dão origem ao livro Devaneios.

Sebastião Fleury Curado, em cartas à sua filha, revela a sensibilidade literária 

que Maria Paula registra  no texto Velhas Cartas: 

“A oração é uma força como a sugestão, a auto-sugestão, a hetero-sugestão.        

(...)

Reze, pois, minha filha, que a fé ‘abala montanhas’. (...)

O homem, inquieto, nada mais tem a esperar, porque até Goethe falha 

quando diz que a esperança é a última cousa que o homem perde. (...)

Mas o que falta é o lastro moral ao homem; falta uma ideologia religiosa que 

o prenda às forças imateriais. (...)”  (1º /04/1939).

“A gente tem dois métodos de envelhecer, diz Paul Claudel: ou 

espiritualizando-se (...) ou materializando-se (...)

O outono faz cair as folhas, mas deixa ver o céu, as estrelas, dando a 

impressão de se estar mais próximo de Deus. (...)

                                                          
28 André Augusto de Pádua Fleury é citado, anteriormente, no capítulo III desse trabalho.
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Enquanto o corpo se curva, a alma sobe. Saber ser moço pelo espírito é uma 

arte sutil e a renúncia alegre, espontânea, é a primeira das virtudes da velhice.” 

(30/06/1938).

“(...) A vida precisa ser amparada por forças estáveis; só o pensamento não 

basta. É preciso mais: uma crença, uma esperança, uma fé. (...)”  (28/11/1943). 29

Esses são os pais de Maria Paula. Seus pais e o ambiente em que é criada 

confirmam a influência do meio e da genética, na formação de uma pessoa.

Posteriormente a O Baumann, Maria Paula colabora com o Fon Fon e com o 

Jornal das Moças, do Rio de Janeiro e, também, com a Revista Feminina, de São 

Paulo. Em sua extensa obra incluem-se os livros: “Sombras, Velha Casa, Suave 

Caminho, A Longa Viagem, A Viagem de Nancy e Realidade e Sonho. Em 1923 casa-

se com Albatênio Caiado Godoy. A partir de então, ausenta-se com freqüência da 

cidade de Goiás, para acompanhar o marido.” 30

Segundo entrevista concedida por Marilda Godoy Carvalho, Maria Paula casa-

se aos 28 anos de idade, por vontade própria, tendo, para isso, o apoio dos pais. Sendo 

sua família - e ela também - muito católica, faz uma única exigência: que o noivo seja 

batizado para que seja efetuado o casamento religioso. Esse batizado, muito a contra 

gosto, ocorre nas vésperas do casamento. Entre batizar-se ou não casar-se com Maria 

Paula, Albatênio opta pelo batizado. 

Maria Paula tem bons professores particulares e também freqüenta o Colégio 

Santana. Sua formação intelectual, todavia, é fortemente marcada pelo ambiente culto 

que compartilha com os pais, o que explica a liberdade intelectual manifestada em sua 

obra. Ainda criança, torna-se secretária do pai - advogado - ofício que exerce durante 

muitos anos e que lhe proporciona acesso aos mais complexos assuntos. Fala 

fluentemente o francês, é poeta, escritora, pianista e professora. Apesar de religiosa, 

                                                          
29 Sebastião Fleury Curado - pai de Maria Paula Fleury de Godoy - testemunha a religiosidade como 
característica marcante da família Fleury Curado.
30 Jornal Opção, caderno Cultural, Goiânia, 16 a 22 de abril de 1995.
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de sólida formação cristã, possui pensamento próprio, característica da verdadeira 

intelectual que é.

Seu marido, também intelectual, propicia-lhe um ambiente que dá 

continuidade à vida cultural à qual está acostumada, estimulando-a em suas produções 

literárias. No período em que Albatênio ocupa o cargo de diretor do jornal Voz do 

Povo, cabe a Maria Paula a revisão de todo o jornal, o que faz em sua própria casa, até 

altas horas da madrugada. 31

Colaboradora de O Lar, seus artigos contribuem para elevar o nível cultural 

desse jornal. Por tudo isso, escolhemos Maria Paula Fleury de Godoy como 

referencial da vilaboense/intelectual do período histórico ora estudado.

1-2- O olhar feminino

A partir de agosto de 1926, passa a circular, na cidade de Goiás, seu segundo 

jornal feminino: O Lar. Jornal “literário e noticioso”, constitui-se “no registro do 

pensamento feminino no final da República Velha em Goiás”, não se preocupando em 

contestar e sim em demonstrar “a alma nostálgica do vilaboense, amante da cultura e 

das artes”. Registra “um tempo de ilusões e de sonhos.” 32

O primeiro exemplar de O Lar é publicado em 15 de agosto de 1926. O poeta 

Luís do Couto é escolhido pelas fundadoras do jornal (Oscarlina Alves Pinto- diretora; 

Altair de Camargo, Ophélia do Nascimento, Maria Ferreira e Yeda do Nascimento -

redatoras 33) para apresentá-lo ao público.

                                                          
31 Entrevista com Marilda Godoy Carvalho - 26/02/1997.
32  Jornal Opção, caderno Cultural, Goiânia, 16 a 22 de abril de 1995.
33 As fundadoras do O Lar, quando da ocasião da fundação do jornal, são solteiras, pertencentes à elite 
local e profundamente influenciadas pelos valores difundidos pelo Colégio Santana, onde se verificou a 
formação intelectual da maioria delas. Com raras exceções, essas informações aplicam-se, também, às 
colaboradoras: Genezy de Castro e Silva, Laila de Amorim, Maria Carlota Guedes de Amorim, Colandy
Garcia, Lucila Loyola, Graciema Machado de Freitas, Olga Sócrates do Nascimento, Gés de Souza, Lili 
Rossi, Armênia Pinto de Souza e Maria Paula Fleury de Godoy.
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Algumas palavras de Luís do Couto:

“... irrompe pelo meu escritório, assim como um bando de borboletas 

alegres, felizes, cheias de vida e saúde, um grupo de moças inteligentíssimas da nossa 

sociedade, com seu sorriso de primavera, com sua graça irresistível, e vêm me 

convidar para assistir a fundação de um jornal. (...)  

As moças mandaram que eu apresentasse o seu jornal ao público, como se eu 

tivesse a ventura de ser expositor de flores.

Aí está O Lar, órgão exclusivo da mulher goiana que resume em si, ao lado 

da beleza física, todos os encantos morais. (...)

A mulher goiana, fundando um jornal, contribue poderosamente para a 

grandeza da nossa Terra.

Não será um jornal feminino revolucionário, cheio de fogo, se batendo por 

umas certas reivindicações que as sufragistas pretendem, atirando bombas de 

dinamite, destruindo obras de arte e vidas. Nada disso.

A sua missão é a de fazer o lar feliz, formar o espírito da moça dentro de 

princípios sadios, desenvolver a sua cultura, encaminhando-a para a Beleza e para o 

Amor: beleza de Alma e amor aos grandes e nobres sentimentos humanos.

A maior ventura na terra é a felicidade no lar.

E é por essa felicidade que se bate a mulher goiana. É por ela e para ela que 

se fundou este jornal.

Benditas sejam essas moças que tomaram sobre os ombros tão sagrada 

missão!

Benditas sejam. 34

As palavras e os conceitos expressos por Luís do Couto traduzem o 

pensamento e a moralidade burgueses, que encontram eco na maioria dos artigos 

publicados pelo O Lar. Delimitam, igualmente, o caminho intelectual a ser percorrido 

por essas moças realmente “inteligentíssimas”, mas que, por se colocarem em atitude 

passiva, “com seu discurso amordaçado”, caracterizam a vilaboense/intelectual sem “o

poder da palavra”.35

                                                          
34 Não podemos deixar de apontar a diferença entre as palavras de Luís do Couto e a descrição da 
mulher vilaboense, feita por Saint-Hilaire, mais de um século atrás.
35 AIRES, Eliana Gabriel - op. cit. p.57.
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Dessa auto-limitação decorre, talvez, o dissimulado ressentimento que a 

vilaboense/intelectual manifesta em relação ao homem, perceptível em muitos artigos 

de O Lar. Essa dissimulação evidencia o fato de que a mulher só obtém “o poder de 

usar a palavra no momento em que se sente segura interiormente e aceita enfrentar os 

riscos” do que pensa e afirma. 36

Interpretamos a intelectualidade feminina definida pela vilaboense/intelectual 

no jornal O Lar, através da compreensão de que, por mais individual e única que uma 

pessoa seja, ela é excedida, “em todos os seus aspectos, por uma infinidade de 

influências que nela se cruzam”, às quais não pode escapar. O ser humano é 

profundamente marcado pelo meio social em que é criado e pelos fatores genéticos 

que herda. Suas manifestações intelectuais, portanto, estão “a cavaleiro de duas 

perspectivas: a do indivíduo com sua herança biológica e suas peculiaridades, e a de 

sua sociedade com sua organização e seus valores específicos”. 37

Dentro dessa perspectiva, elaboramos as análises efetuadas no presente 

trabalho.

Sob o título de Fiat Lux, Oscarlina A. Pinto escreve: 

“Há muito tempo que vínhamos notando no nosso meio social a falta de um 

jornalzinho onde a mulher com mais liberdade pudesse trocar idéias, difundir seus 

pensamentos, esparzir em profusão as flores de su’alma e da sua sã inteligência, 

incitar as companheiras para o bem e, finalmente, arremessando para longe o mutismo 

em que jaz sepultado o nosso meio literário, embalsamar o ambiente com a fragrância 

evoluída do seu bom gosto e conhecimento intelectual.

Este veemente desejo, que com tanto calor afagamos em nossos sonhos 

juvenis, hoje se vê transformado em realidade, devido à feliz iniciativa de um 

punhado de moças que, revestidas de coragem, se animaram a po-la em prática, 

                                                          
36 Idem ibidem, p.144.
37 QUEIRÓZ, Maria Isaura Pereira - Relatos Orais: do “Indizível” ao “Dizível”. In: Experimentos com 
História de Vida (Itália-Brasil). São Paulo: Vértice, 1988, p.36.
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secundadas por uma plêiade de distintos colaboradores, que serão a alma corporis 

deste modesto jornal.

O Lar! ... Ninho querido das almas felizes! ...

Quanta suavidade nestas palavras, quanta doçura n’estas quatro letras!

Será assim, também o nosso jornalzinho onde se abrigarão muitos sonhos 

fagueiros, muitas esperanças em flor. Recebei-o com afeto, caras conterrâneas, 

sustentai-o com a vossa pena, animai-o com palavras vibrantes de entusiasmo. Não 

deixeis que nele reine o frio da cruel indiferença que amortece os espíritos e aniquila 

os ânimos. (...)” 38

Oscarlina não se decide: ou estão escrevendo “um jornalzinho”, ou realmente 

possuem “a fragrância evoluída do (...) bom gosto” e do “conhecimento intelectual”. 

Coloca a questão para além de si, entregando o veredicto à “plêiade de distintos 

colaboradores que serão a alma corporis deste modesto jornal” e pelos quais serão 

“secundadas”. Em seguida, numa demonstração de quem não quer assumir os riscos 

do que pensa, O Lar sai em busca de aprovação, submetendo-se ao controle do 

invisível, sobre o visível que produz.

O jornal apresenta a coluna Fora do Lar que é assinada pela Indiscreta, que se 

dedica a assuntos variados. Nessa coluna - que certamente não tem esse nome por 

acaso - a Indiscreta, já que fora do lar, e além do mais oculta sob o pseudônimo, 

sente-se mais à vontade para escrever, escapando do lirismo romântico, idealista e, 

não raro, alienado, dos demais artigos. Apresentamos como exemplo, o artigo 

Homens, mulheres e crianças, do qual extraímos, apenas, a parte referente aos 

primeiros.

“Homens: - Bonecos de mola que cada mulher puxa para onde quer, rindo de 

suas carantonhas.

Ao criar o mundo, tomou Deus em suas mãos um pouco de limo da terra e, 

como ainda não havia máquina de impressão, nem papel carbono, para que a sua obra 

saísse toda igual, foi, então, dando a cada uma diverso formato, tais como: de colibri, 

pavão, peru, gato, cachorro, macaco, lobo, burro etc. Colibris são os volúveis que 

                                                          
38 O Lar, 15/08/1926.
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vivem de flor em flor, em busca do pólen do amor. (...) Alguns, como os cães, são 

fiéis, rabugentos, choramingas; outros, ridículos e imitadores como os macacos; 

devoradores como os lobos e, finalmente, serviçais como os burros que, na sua 

docilidade, muitas vezes, vivem no cabresto, imposto por suas mulheres. A maior 

parte orgulhosos e presunçosos como o pavão; vivem gabando-se de um feito que não 

é seu e dando estouros como o peru, vão dizendo: “Deus não existe!” (...) Basta 

saberem mais um pouco do que os outros, isto é porque estudaram mais, aí o vemos 

fazerem rodas e darem estouros do seu saber. (...) 

Mulheres: - Bolas de borracha que os homens apertam nas mãos, ou então, 

dando-lhes um chute, fazem-nas ver estrelinhas ao meio dia.

Vendo o Criador que não convinha ao homem viver só, deu-lhe então uma 

injeção de morfina e, aproveitando desta insensibilidade, tirou-lhe uma costela. 

Porque se ele estivesse no seu sentido perfeito, ai! ai! fazia um berreiro medonho. 

Portanto está visto que da costela do homem é que foi tirada a mulher, terror dos 

celibatários, e não da cabeça nem dos pés, como muitos querem. Ela saiu de perto do 

coração afim de que seja sua companheira fiel e não soberana ou escrava. Vemos que 

as mulheres têm traços mais delicados do que os homens e não nos admiramos, 

porque são obras mais perfeitas. O escultor, quando as formou, já estava mais apto, 

por ter feito, primeiramente, muitos borrões. É claro que o escultor deu princípio à 

sua obra pela cabeça, tendo, como é natural, esta parte secado primeiro.

O resultado disso é que muitas mulheres são de cabeças duras, não 

aprendendo facilmente nem mesmo cortar abóbora.

Afinal, quando já estava pronto um bom pedaço, a massa endureceu, sendo 

preciso o Criador amolecê-la com o suor de seu rosto e também com lágrimas. De 

sorte que é por essa razão que as mulheres são tão susceptíveis e de corações moles, 

por qualquer coisa choram e suam de raiva. Mas em compensação há algumas, de 

cabelinhos nas ventas que são terríveis, piores do que Holophernes; são denominadas 

- sogras. A maioria é uma mistura de vaidade, futilidade, presunção, orgulho, desejo 

de governar; até de ser palmatória do mundo” 39

Esse artigo propicia análises diversificadas:  a relação da mulher com o 

homem; da mulher com a mulher; da mulher com a sogra; e, de todos com o meio 

social. 

Na relação mulher/homem, percebe-se uma condescendência raivosa da 

vilaboense/intelectual para com o homem. Tal sentimento evidencia-se na 
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animosidade que esconde o despeito pela diferença de oportunidades intelectuais, 

determinada pelo sexo; e, na convicção não assumida da vilaboense/intelectual de sua 

superioridade frente ao homem, ao se reconhecer muito mais lutadora do que ele na 

conquista do saber. No entanto, impotente para expressar claramente tal pensamento e 

assumir suas conseqüências, resta-lhe a revolta.

Enquanto os homens saem para estudar fora, até mesmo no exterior, o que 

exige sacrifícios econômicos que mobilizam toda a família, às mulheres só é 

permitido o que a cidade oferece, em termos culturais. Por isso, alguns textos revelam 

a gratidão da vilaboense/intelectual às freiras do Colégio Santana, responsáveis pelas 

oportunidades intelectuais mais amplas oferecidas à mulher. Assim, a 

vilaboense/intelectual manifesta seu reconhecimento absorvendo os valores religiosos 

transmitidos no Colégio e difundindo-os através de O Lar.  O artigo de Laila de 

Amorim, Colégio Santana mostra esse fato:  

“Dentre os estabelecimentos de educação de nossa capital, destaca-se o 

Colégio Santana, qual fada protetora a derramar benefícios sobre quantos têm ali 

buscado a luz do saber. 

Desde três gerações vem ele prestando a Goiás os mais assinalados serviços, 

em prol da educação e da instrução das goianas. (...)

As educadoras, as boas Irmãs Dominicanas, têm no coração das goianas um 

lugar especial, pelo carinho e paciência com que souberam guiar nos longos anos de 

estudo, árido e enfadonho para umas e concretizando, para muitas, o sublime ideal 

que é a conquista do saber.

E não é só o espírito que essas grandes educadoras alimentam com o brilho 

da ciência, é também a alma, educando-a desde os primeiros anos, nos princípios da 

sã moral que é a religião católica.

Imprimindo nos jovens corações a fé em Deus, essa fé alentadora, essa 

confiança inabalável, que nos torna suave o dever, elas demonstram claramente que, 

onde não há religião, paz e amor, não pode haver felicidade. (...)” 40

                                                                                                                                                                     
39 O Lar, 30/09/1926.
40 O Lar, 15/11/1926.
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Concordando com Laila de Amorim, Nice Monteiro Daher afirma que as irmãs 

dominicanas foram extraordinárias na formação cultural da mulher goiana. 41

Ainda na relação mulher/homem, o artigo evidencia a divergência quanto aos 

assuntos religiosos, quando compara o homem ao peru que, nos seus estouros, vai 

dizendo “Deus não existe!” Os homens vilaboenses, de maneira geral, são indiferentes 

aos valores religiosos e não recebem, como a vilaboense/intelectual, influência direta 

da educação religiosa ministrada no Colégio Santana. O poema Jardim Fechado, de 

Leodegária de Jesus, demonstra a indiferença religiosa dos homens incomodando a 

vilaboense/intelectual. 

“(...) Tua alma fria a crença desconhece;

Jamais provou teu coração gelado

A doçura infinita de uma prece. (...)” 42

Queremos destacar que o incômodo provocado pelos homens à 

vilaboense/intelectual - tão grande que precisa ser negado e disfarçado - não encontra 

reciprocidade. Em nenhuma fonte por nós pesquisada, foi encontrado mal estar ou 

divergências dos homens vilaboenses em relação à mulher, mas tão somente 

paternalismo, como demonstrado por Luís do Couto. 

No que se refere à relação mulher/mulher, constatamos que, para se falar da 

mulher, fala-se mal do homem, denunciando o uso que ele faz da parceira, tratando-a 

como bola de borracha: apertando-a ou chutando-a. Essa parte do texto revela, ainda, 

o preconceito da intelectual/vilaboense em relação às não intelectuais - “cabeças 

duras, não aprendendo facilmente nem mesmo cortar abóbora” - culpando-as, 

implicitamente, pela inferioridade feminina. No entanto, essa inferioridade jamais é 

questionada pela vilaboense/intelectual que, ao contrário, repete incansavelmente o 

discurso masculino, com exceção de Marilda Palínia.

                                                          
41 Entrevista de 23/01/1996.
42 O Lar, 15/10/1926
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Quanto à relação mulher/sogra, nela percebemos resquícios da 

vilaboense/matriarca, fazendo da sogra uma mulher muito poderosa, para martírio das 

noras.

Oscarlina A. Pinto em Bela aceitação evidencia a ambigüidade da 

vilaboense/intelectual em relação ao homem, dissimulada numa mistura confusa de 

gratidão, impotência e defesa sob forma de astúcia.

“(...) Jamais em nossa terra um jornal tão modesto como este foi aceito com 

tanto contentamento e simpatia. Mas como não ser assim se vemos na nossa frente 

ilustradas penas, grandes talentos e espíritos verdadeiramente cultos como os que se 

acham inscritos no número dos nossos colaboradores? 

Sempre se diz que à mulher ninguém ganha em astúcia (...)

Não foi em vão que nós, as fundadoras desse jornal, lançamos na nossa 

frente (...) os nomes dos distintos senhores: Dr. Luís do Couto, Gercino Monteiro e 

Theodulo de Castro, jornalistas tão conhecidos e apreciados no nosso meio literário. 

(...)” 43

Outra coluna -  Esboços - impessoal e não assinada, reporta a realidade 

vilaboense de maneira leve e descomprometida: 

“Aqui temos, caras leitoras, uma secção de esboço, onde serão assinaladas, 

as qualidades de cada moço.

Ocupa alto cargo esse nosso perfilado; é goiano da gema, mui querido e 

amado. Risonho, sempre gentil, inteligente e feliz; em amores é antônimo do que seu 

nome diz. Estatura mediana, olhos cor de esperança; maneja as armas de Cupido, com 

bastante segurança. Tem a boca regular, e bem assim o seu nariz, apesar de mui 

querido, casar ainda não quis. Sua cabeça pequena, nunca do saber foi vazia; a 

escassez de cabelos aumenta-lhe a simpatia. Mora num bairro frio, mas o seu olhar é 

ardente, inflama e incendeia o coração de muita gente. Qual moça terá o poder deste 

príncipe desencantar, ouvindo de seus lábios o doce sim ao pé do altar?

                                    I   

                                                          
43 O Lar, 30/08/1926
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Temos também nesta secção um modesto atelier, onde serão traçadas as 

belas prendas da mulher.

É uma boneca mimosa, a que apresentamos aqui; muito alva e rosada, parece 

ser de biscuit.

Os seus olhos são dois lagos, verdes, verdes a desmaiar; toda meiguice e 

ternura, ali se vem retratar. Tem o todo minúsculo e o conjunto gentil; parece um céu 

sem nuvens nas belas manhãs de Abril. Cabelos castanho - escuro, levemente 

anelados, nariz e boca pequena, com lábios nacarados. Tem o riso argentino, qual 

trinar do passarinho, andar firme e ligeiro, com o passo miudinho. Voz clara e 

harmoniosa, de soprano ideal, mui doce e suave, quando canta na catedral. (...)” 44

Através desse texto - que demonstra a irreverência suave e encantadora da 

juventude - a vilaboense/intelectual desvela  a naturalidade da população da cidade de 

Goiás diante do sexo, do corpo e da  matéria, características remotas da 

vilaboense/concubina, diluídas, agora, na sofisticação intelectual. Mostra, ainda, ao 

valorizar o saber do perfilado, a antiga e constante importância dada ao conhecimento, 

como, também, o amor à terra natal, ao caracterizar  “goiano da gema”  como 

qualidade pessoal.

Outro artigo - A Mãe de Família - escrito por Maria Ferreira de Azevedo, 

mostra, com quase um século de atraso, a presença da “santa-mãezinha” na 

mentalidade vilaboense, graças à influência do Colégio Santana.

“O Lar - sacrário puríssimo de amor sincero, escrínio das afeições nobres, 

núcleo de cérebros num só coração - é o centro da atividade da esposa, o firmamento 

azulado da mãe de família, onde, qual estrela polar, norteia as almas para as 

cintilações do bem, para o crisol da virtude.

É neste microcosmo de afetos que a mulher patenteia a força de sua fraqueza, 

o poder de sua fragilidade, a pujança de seus predicados.

Que de heroísmos ignotos, de risos não aflorados, de lágrimas não vertidas, 

nos passam pela mente, quando com os lábios trêmulos de emoção, pronunciamos o 

acariciante e bendito nome  de - Mãe de família!

                                                          
44 O Lar, 15/08/1926.
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Mãe de família é a mulher cristã que esquece as suas dores para mitigar as 

torturas alheias, é a heroína obscura da epopéia inédita do lar; a levita valorosa do 

apostolado do amor; a esposa e mãe que, esboçando risos ou sufocando lágrimas, 

toma a si, com a resignação própria das almas generosas, o dever de tornar venturoso 

o santuário confiado à sua guarda. (...)

E se, por ventura, o marido olvidando os deveres de esposo e pai, ameaça 

trazer a ruína e a miséria ao lar, ela, nas longas noites de calada vigília, chora e 

procura, na contemplação férvida do crucifixo, haurir a força, o alento e a energia 

para galgar, sozinha, o triste calvário do seu martírio.

Na satisfação do dever cumprido, na paz tépida do lar, os filhos são seu 

cetro; a virtude o seu manto; a dignidade de esposa o seu diadema; Deus e família, a 

sua divisa.

Ante essas mulheres fortes - mártires da afeição e do dever, heroínas do bem 

- que são todas as mães goianas, curvamo-nos reverentes, na gratidão do nosso afeto, 

pois elas são as santas que, aureoladas pelos espinhos do sofrimento, do trabalho e da 

dor, se assentam, felizes, no altar do sacrifício e da abnegação cristã.” 45

Esse artigo isenta o homem de maiores compromissos morais e apresenta a 

mulher como a única responsável pela honra da família. O casamento aparece como 

um valor a ser conservado a qualquer custo, para a garantia da preservação dos bons 

costumes e da moral cristã. O sofrimento é visto como redenção do prazer sexual e, 

até mesmo, como alerta a possíveis tentações, lembrando à mulher que a “fraqueza” e 

a “fragilidade”, características tipicamente femininas, só no lar encontram guarida.

A mulher, por não ser dona de seu próprio corpo, é classificada socialmente 

pelo uso que faz dele, classificação essa que afeta toda a família, pois a família é a 

dona do corpo da mulher. Segundo Leila Mezan Algranti, “um homem [pode] ser 

desonrado se [vierem] a público atividades sexuais de sua filha, ou esposa, que não 

[sejam] legitimadas pelos códigos morais da sociedade”, ainda que a recíproca não 

seja verdadeira. A honra feminina configura-se, então, “como um bem pessoal da 

mulher”; como “uma propriedade da família”; e, também, como “um bem público”. 46

Assim sendo, a mulher que “não possui a individualidade” garantida “pelo manejo da 

palavra” e  pela “liberdade do uso do corpo”, encontra-se imersa na anulação pessoal 

                                                          
45 O Lar, 30/08/1926.
46 ALGRANTI, Leila Mezan - op. cit. p.113.
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e, portanto, na dor.47 E é essa mulher que a vilaboense/intelectual apreende e reflete 

em seu jornal, apresentando-a, portanto, associada ao sofrimento.

Instrumento normatizador da conduta feminina, O Lar contribui para a difusão 

da mentalidade segundo a qual o sofrimento santifica a mulher, pois que a mulher 

nasce para ser santa e, consequentemente, para sofrer. Dentro dessa perspectiva, lemos 

um artigo de Oscarlina A. Pinto, cujo título é exatamente A dor.

“Que é a dor? ... É um bem que Deus nos dá, porque com ela o nosso 

coração torna-se sensível e bom. (...)

Oh! acolhei a dor, não como um castigo, mas, sim, como um meio seguro de 

atingirem a felicidade, pelo alto grau da glória infinita.” 48

Antes, a população vilaboense procurava atender às expectativas intelectuais 

de Antônio Félix de Bulhões Jardim, difundidas pelo jornal Goyaz. Agora, através de 

O Lar, a vilaboense/intelectual procura corresponder ao ideal religioso difundido 

pelas irmãs dominicanas.

Portanto, cabe, aqui, a alerta de  Yêda Schmaltz:

“Mulher, tu não és santa,

Nem deusa, nem rainha de nada.

(...)

Ser gente, antes de tudo, mulher

ainda é a melhor cartada.” 49

Concomitantemente, a coluna Fora do Lar mostra a vilaboense/intelectual 

desfigurada e indefinida - resultado da mistura da repressão dominicana com a atávica 

liberalidade vilaboense - o que é evidenciado em: Os efeminados e as masculinizadas

                                                          
47 AIRES, Eliana Gabriel - op. cit. p.116.
48 O Lar, 15/10/1926.
49 SCHMALTZ, Yêda. Apud Eliana Gabriel Aires, p.141.
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e Saias curtas e línguas compridas. Esses artigos apresentam, entre si, incoerências no 

que diz respeito a “honrar” o sexo feminino. Passemos aos textos da Indiscreta:

“Efeminados são algumas dessas ridículas figuras que, depois de meterem a 

língua nas mulheres, estão tomando os seus direitos. (...) 

As masculinizadas: - moças que fumam, trazem os cabelos cortados à la 

garçonne, à la homme etc; é um desastre.

As senhoras devem prezar o seu nome e honrar o seu sexo (...)” 50

“Saias curtas: - Meia veste das senhoras, pondo à mostra bons pedaços de 

pernas, quer sejam grossas ou finas.

(...) as moças subiram as saias além dos joelhos, de modo que temos à 

escolha, pernas, pernis e pernaças. 

O que mais abundam são os pernis, Santo Deus! Quantos cambitos em 

exposição! ... (...)

Os moços são de opinião que as de pernas de sabiá desçam as suas saias mais 

um pouco. (...)” 51

A influência do Colégio Santana pode ser evidenciada não só na difusão do 

ideal da “santa-mãezinha”, como também nos textos que abordam as conquistas 

femininas - que ameaçam o lugar de “santa-mãezinha” - como, por exemplo, os que se 

referem ao divórcio, ao feminismo e ao direito ao voto. 

O artigo - A questão do divórcio - não foi escrito pela vilaboense/intelectual, 

mas, sua publicação no O Lar, demonstra concordância que é, posteriormente, 

assumida em outro artigo com o mesmo nome, no qual o jornal posiciona-se 

publicamente contra o divórcio:

                              

[O tema divórcio] “... vem de algum tempo a esta parte, empolgando a 

atenção das classes mais ilustradas do país. 

                                                          
50 O Lar, 31/05/1927.
51 O Lar, 16/06/1927.
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Jornais abrem enquetes e apuram opiniões, que, aliás, variam conforme os 

pontos de vistas das pessoas que são ouvidas. (...)

Em nosso nome e no do povo católico das nossas dioceses, protestamos 

energicamente contra o atentado do projeto do divórcio, como anti-social, anti-

patriótico, anti-religioso. Arcebispos da Bahia e Maceió; bispos do Sergipe, Piauí, 

Ilhéus, Petrolina, Santa Maria, Garanhuns, Nazareth e Conceição do Araguaia.” 52

“Surgiu, há pouco, nas colunas do jornalismo brasileiro, a discussão sobre a 

necessidade da instituição do divórcio a vínculo em nossa Pátria. 

Será o divórcio um bem ou um mal?

Nós nos decidimos pela segunda hipótese. (...)” 53

Não podemos deixar de lembrar a diferente opinião sobre esse assunto, 

expressa no Goyaz, muitos anos antes, como vimos no capítulo III desse trabalho. Na 

ocasião, outras forças, que não essas, moviam os agentes da fala e da escrita.  54

Um ano depois, A Indiscreta manifesta-se contra o divórcio e, aproveitando a 

oportunidade, posiciona-se também contra o voto feminino:

“O divórcio: - (...) desmoralização completa da família. (...) É um modo de 

proceder que fará a família rastejar, enlameando-se toda. (...)

O voto: - balbúrdia com o nome de emancipação. (...)

Se duas mulheres reunidas falam por cem homens, imagine-se uma sala cheia 

dessas maritacas de saias ... (...)” 55

Ressalva feita às “maritacas de saias”, queremos registrar que a posição da 

vilaboense/intelectual em relação às conquistas femininas não representa exceção no 

Brasil da época. 

                                                          
52 O Lar, 30/10/1926.
53 O Lar, 15/11/1926.
54 Os Bulhões eram anti-clericais e defendiam a independência e a liberdade do espírito.
55 O Lar, 30/12/1927.
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No Rio de Janeiro, em 1920, Bertha Lutz e Maria Lacerda de Moura fundam a 

Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher e desenvolvem intensa campanha para 

conseguir igualdade política para as mulheres. Algumas das mulheres que batalham 

pelo voto feminino possuem “cursos superiores”; outras, são “datilógrafas, 

professoras, funcionárias públicas, compositoras, encadernadoras.” As mulheres de 

classe superior ou média, que se empenham na luta, ainda constituem minoria. A 

mulher comum continua a ocupar “posição inferior, de submissão, voltada 

exclusivamente para o lar”. Em 24 de fevereiro de 1932, é decretado o novo Código 

Eleitoral, “dando direito de voto às mulheres sob as mesmas condições que aos 

homens.” No entanto, “após tão árdua vitória”, raras são as mulheres que se inscrevem 

para votar. 56

As fundadoras do jornal O Lar são fruto do Colégio Santana e bem atestam a 

mentalidade difundida por ele. Isso nos faz recordar Bernardo Élis em sua entrevista 

de 28/11/95,  quando destaca o fato de o Colégio Santana ter atuado de forma 

negativa, por representar o imperialismo europeu em oposição à política patriótica de 

Goiás, estimulada pelo Liceu. Segundo Bernardo Élis, a importância do Colégio 

Santana é secundária e devemos ver com olhar crítico a importância atribuída a ele. 

Na verdade, de acordo com sua opinião, o colégio não representa quase nada na 

história de Goiás, contribuindo mais para a difusão de regras sociais - etiqueta - do 

que para a consolidação do espírito forte da mulher goiana.

Consideramos o destaque do catolicismo e da moralidade burguesa, 

representada pelo estereótipo da “santa-mãezinha” evidenciado em O Lar, como 

resultado do trabalho educacional das irmãs dominicanas na formação  da mentalidade 

de suas jovens alunas. A Irmã Thomasina, em nota publicada em 30 de abril de 1928, 

é considerada “um exemplo vivo de santidade”. Dentro dessa ótica Oscarlina dedica o 

seu texto - O fenecer de uma flor - “à simpática ordem dominicana”: 

                                                          
56 AIRES, Eliana Gabriel - op. cit. p.38.
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“Quem de nós não conhece ou não ama a modesta violeta, essa florzinha 

mimosa que, embora oculta, sob as suas verdes folhas, espalha o seu delicioso 

perfume?

Também o lírio, na sua brancura imaculada, emblema sublime das almas 

castas, merece o nosso afeto e a nossa admiração. Não só pela majestade de sua 

corola, o assetinado de suas pétalas, mas também pelo seu pistilo sempre ereto para o 

céu como a nos mostrar que para li deve convergir toda a nossa esperança e 

salvação.” 57

Ao lado desse aspecto, permanece, contudo, o amor pela cidade de Goiás. Sob 

o título Goyaz, Laila de Amorim fala de sua cidade: 

“Nenhuma outra parte do mundo possue tantos encantos, encerra 

tanta poesia como este pedaço de terra que traz o teu nome. Goyaz! Quanta 

maviosidade na pronúncia destas sílabas, aveludadas como as pétalas de uma 

rosa, que soam como uma carícia leve, a esvair-se, suavemente, como o 

crepúsculo de uma linda tarde. Embalada desde o berço com o rumorejar 

incessante de teus rios de águas claras, a viver entre as montanhas verdes que 

te rodeiam, como braços em um carinhoso amplexo, a contemplar a 

majestosa Serra Dourada que alonga além, recortada no imenso azul do céu 

faiscante dos raios do sol, um sentimento de ternura infinita invade o meu 

coração e sinto uma doce alegria em admirar tua natureza tão bela e 

sedutora! Não sei o que mais me atrai, se tuas manhãs claras, perfumosas, 

com gorjeios de passarinhos, o sol radiante a banhar a terra de luz; se as 

tardes tristes, acinzentadas, os magníficos poentes cor de ouro, o silêncio das 

Ave-Marias e o canto monótono e estridente das cigarras! E as noites! Um 

céu de anil, milhares de estrelas a nos sorrirem, tremulamente, refletindo sua 

luz clara e pura, em contraste com a massa verde-escuro dos montes 

desenhados em recortes ondulantes, trazendo uma nota triste à paisagem 

silenciosa e calma. E o luar de prata tão lindamente descrito pelo admirável 

cantor das “Noites Goianas”! tudo isso encanta o meu coração de goiana 

sentimental, com esse sentimentalismo próprio do lugar, em face desta 

natureza tão linda!” 58

                                                          
57 O Lar, 30/01/1928.
58 O Lar, 15/10/1926.
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Maria Paula Fleury de Godoy, sob o pseudônimo de Marilda Palínia, também 

expressa seu amor pela terra vilaboense: 

“Caminho de Goiás... Goiás, onde, pela  saudade, vivo perpetuamente  

prisioneira. (...)

Distraio-me pensando na alegria intraduzível da chegada.

De repente, estremeço, quase assustada. É que, subitamente, vejo ondular no 

horizonte, o longo dorso cintilando aos últimos raios do sol, um estranho animal,

fantástico, colossal, enorme crocodilo azul, repousando em profundo sono. 

Terei acaso te esquecido, Serra Dourada?

Terão meus lábios, por ventura, olvidado o teu hino?

“És sempre formosa, Serra Dourada, e eu sempre te amei!”

Oh! Não! E hoje, mais do que nunca, a serra maravilhosa tem feitiços, tem 

amavios, hipnotizando - encantadora Circe - meus olhos e meu coração! (...)”59

O Lar, jornal essencialmente literário, aborda assuntos impessoais e abstratos. 

Suas escritoras inspiram-se em temas como perdão, amor, caridade, amizade, tristeza, 

ausência, saudade, desconfiança, felicidade, bondade, amargura, recordação, 

sensibilidade, falsidade, melancolia. Trazemos, como exemplo, o texto de Marilda 

Palínia, extraído de sua coluna Páginas do Meu Diário: 

“Há dias em que a saudade toma uma forma quase visível, de tal maneira que 

se apossa de todo o meu ser, saturando-o de mórbida melancolia.

Ontem eu estava assim, intoxicada de saudade.

Meus olhos, pesados de tédio, vagavam pelos vastos horizontes que de 

minha janela se avistam.

Ondulações verdes de campos viçosos, cortados por um prateado filete 

d’agua silenciosa; céu quase branco, repousando sobre altos montes, vestidos de 

névoa ...

E enchendo a terra essa atmosfera cor de cinza, densa, pesada, ambiente 

propício à eclosão da minha saudade.

                                                          
59 O Lar, 1º /07/1927.
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Foi então, que alguém - uma linda voz de criança, muito frágil e muito pura, 

pôs-se a cantar um fado merencório, hoje quase esquecido,  e que, num passado não 

mui remoto, vivia sempre em meus lábios, chorava sempre nos meus ouvidos ...

E a voz fresca e pura, a voz do passado, correu ante meus olhos trêmula 

cortina de névoa espessa.

Revi num cantinho de Goiás, encravada na mais linda paisagem do mundo, 

seres muito queridos, que me falavam e me sorriam ... (...)

Era um sonho ... Oh! sim! era um sonho que eu vivera inconscientemente, 

como se vivem os sonhos, e de que, só agora, compreendo o doloroso encanto. (...) 60

O “cantinho de Goiás” ao qual refere-se Maria Paula, é a chácara Baumann. 

Em texto autobiográfico, diz: “... vivi rodeada de uma paisagem (...) que tem para 

mim até hoje um encanto ímpar”. Em seguida, nesse mesmo texto, lembra-se dos pais 

com carinho e com saudades, para concluir: “passei a meninice e a mocidade no 

convívio de todas as horas com pais assim, numa chácara assim, entre árvores 

remansosas, com um lindo panorama para os olhos e a voz eloqüente do silêncio para 

a música das manhãs e das noites ...”

Maria Paula, por sua vez, torna-se também mãe dedicada. Compõe para seus 

filhos poemas infantis, tais como Mimi:

“Vocês por acaso

não conhecem Mimi?

- Aquela gatinha

que vivia no colo meu?

- Pois se soubessem,

de tantas coisas

que me acontecem ...

Mimi desapareceu!

Já procurei por toda parte

Já perguntei a todos por aí.

Uns disseram: se achá-la, vou levar-te

Outros: perdeu-se, deves consolar-te

Coitada da Mimi!

                                                          
60 O Lar, 30/08/1926.
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Pobre de minha companheira

certo que não a encontro mais!

E pensei: foste minha a vida inteira,

fugir de casa desta maneira? 

isto se faz?

Entanto ao ver minha tristeza

ontem me disse a mamã:

“Breve terás uma surpresa,

que há de alegrar-te, com certeza

... e hoje quando acordei,

possuía uma irmã!

Nasceu assim, pequenininha ...

e para esquecer as mágoas que sofri,

mamãe me disse que vai ser minha

e para substituir minha gatinha,

vou também batizá-la por Mimi!”

Outro poema infantil é Campeão:

“Num grande jogo de escol,

igual a mim nunca vi,

pois eu jogo futebol

desde o dia que nasci.

Foi uma grande alegria,

parece até brincadeira, 

quando eu vi a luz do dia,

             dei chute na mamadeira.

No dia do batizado

armei grande confusão

depois do ato acabado,

zás: chutei o sacristão!
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Quando entrei para a escola

foi um assombro, um furor!

do globo fiz uma bola

e chutei no professor!

Para os que estão me escutando

de chutar tenho desejos

porém vou logo chutando

só beijos, somente beijos.”  61

O Lar traz uma coluna de breve duração - 30/04/1928 - 31/07/1928 - intitulada 

Canhenho de uma Solteirona, assinada por Iris Amaral:

“Não deve interessar a ninguém a vida de uma solteirona. (...)

Como vós outras, tive pós de arroz para amaciarem-me a cútis, carmim para 

dar realce à minha juventude, cremes e batons para adornarem o meu rosto de jovem 

elegante.

Para que serviu tudo isso? Apenas para atrair e despertar a admiração do 

sexo oposto, do sexo gorila ... (...)” 62

“(...) É no baile, onde, com ares de rainha destronada, nos apresentamos 

debaixo dos olhares enfastiosos e inquietadores dos cheirosos almofadinhas. (...)

É quando, então, começamos a notar que já nos estão colocando no balaio 

dos panos rotos, na cesta das cousas sem importância na vida social.

E a gente, provocando na alma um terremoto de revolta e desespero, vota 

ódio eterno ao sexo da mentira, ao sexo gorila - o homem, a quem nem sempre Deus 

confia a mulher para desconto de seus pecados.

E nessa  noite, de triste realidade, voltamos para casa pensando mais na 

missa, lembrando-nos mais do rosário da primeira comunhão ... talvez como (...) 

consolação. ” 63

“Uma solteirona, como eu, não tem ilusões. (...)

Nada tenho a esperar da vida (...)

É por isso que hoje, se saio à rua é para provocar os conciliábulos da intriga, 

é para conclaves dos mexericos. (...)

                                                          
61 Poemas cedidos por Marilda Godoy Carvalho.
62 O Lar, 30/04/1928.
63 O Lar, 15/05/1928.
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Não viram como fiz desmanlhar aquele casamento, como fiz romper aquele 

laço de felicidade em expectativa? (...)

E eu, nesse momento sentindo um gozo inefável, rio-me e gargalho satisfeita.

São as compensações da vida de uma solteirona.” 64

Nessa época o casamento representa a meta maior para a maioria das mulheres. 

Mesmo “um mau casamento [é] preferível a ficar solteira. A beleza física, o aspecto 

exterior [são] necessários à mulher; a destituição desses dotes, sua desgraça.” 65

A mulher que Iris retrata - tomando a si mesma como imagem - é a mulher 

que não possui o “poder da palavra” e nem o “direito do uso do corpo”. É aquela que 

não possui voz nem espaço próprios. Ocupa o espaço que lhe determinam: “estão nos 

colocando no balaio dos panos rotos”; a voz que usa é a voz da dor, da “revolta”, do 

“desespero” e do “ódio”, única que conhece para fazer eco ao que é dito e estabelecido 

por ela. Volta-se para a religião como “consolação”, e à intriga como vingança, numa 

demonstração de persistente obediência aos pressupostos sociais vigentes.   

Incapaz de construir sua própria história, Iris coloca no outro a decisão de seu 

destino e, impotente, manifesta a raiva e a revolta - que é o que lhe resta - provocadas 

por tal situação. Nos artigos que escreve, demonstra “deleite pelo próprio sofrimento”, 

imolando-se, “como nos ritos primitivos”, para purificar-se “através de seu próprio 

sangue”. 66  Sua palavra, alienada e atrelada ao valor do outro, simboliza o sangue 

derramado e traduz-se em desrespeito pessoal.

Três textos mostram a posição da vilaboense/intelectual ante as conquistas 

femininas de então. O primeiro, O Feminismo, de Genezy de Castro:

“O direito do voto implica a verdadeira vitória do feminismo.

É o assunto empolgante em que se envolve, febrilmente, a sociedade 

hodierna.

                                                          
64 O Lar, 31/05/1928.
65 AIRES, Eliana Gabriel - op. cit. p.69.
66 Idem, ibidem - op. cit. p.166/7.
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Competir com o homem, candidatar-se às empresas mais arriscadas, 

assumindo responsabilidades maiores e mais graves, são idéias que traduzem, 

atualmente, o sonho doirado de quase todo o elemento feminino.

Que a mulher trabalhe, ficando apta a contar consigo própria em todas as 

dificuldades possíveis, nada mais natural; pode e deve libertar-se do círculo de 

convenções, das aberrações sociais mais ou menos bizarras com que a cercaram os 

antepassados.

Não somente possui recursos para qualquer ramo que queira empreender, 

como também é susceptível de triunfar nas carreiras mais árduas, hoje destinadas a 

glorificar apenas os homens inteligentes e voluntariosos. (...) 

Entretanto, a mim me parece que não é esse, propriamente, o papel da 

mulher. 

(...) Não creio que a mulher deva abandonar o lar para atirar-se à aspereza 

d’uma luta política, ao cabalar (...) votos violentamente disputados.

A personalidade feminina não foi feita para o continuar incessante de viagens 

eleitorais, para as emoções surpreendentes que, fatalmente, acarretam uma vida 

política.

Não nos devemos esquecer de que as crianças de hoje serão, futuramente, os 

senhores do mundo.

Como poderão dirigi-lo dignamente se, abandonados na infância, não 

receberem conselhos carinhosos, não se sentirem objetos d’uma vigilância destinada a 

lhes arrancar os defeitos, impondo-se-lhes, assim, o amor do bem, a idéia do que seja 

um lar e toda preciosidade d’uma virtude vivificante e rara? (...)

Como todos os ideais, todas as teorias, deve, também, o feminismo ter o seu 

limite.

Que trabalhem as entusiastas, calorosamente, e triunfarão, quero crer; nunca, 

porém, se sentirão verdadeiramente satisfeitas; faltar-lhes-á qualquer cousa; sentirão 

murchar, dentro d’alma, nas competições diárias, nas lutas brutais pelas posições, a 

flor da gentileza, força poderosa que constitui o segredo das rainhas soberanas, nos 

lares bem formados.” 67

O segundo, O voto feminino, de Oscarlina A. Pinto:

“(...) Todavia, para que essa confiança e boa vontade dos senhores dos altos 

poderes não se transforme, mais tarde, em desilusão e arrependimento, necessário se 

torna que a mulher ora bafejada por essa aura de generosidade, não desmereça, ao 

verificar que se lhe reconhecem capacidade e inteligência, dos direitos que lhe serão 

concedidos.
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Cumpre que, envidando corresponder a tanta simpatia e confiança, procure 

instruir-se, inteirando-se dos deveres que pesam sobre uma verdadeira cidadã que 

quer levar o seu concurso cívico às urnas eleitorais, mantendo-se sempre com altivez 

e retidão o dever à justiça.

Sem arvorar-me em apologista do sexo forte, não sou partidária, em se 

tratando da emancipação da mulher, de que esta deva concorrer com o seu voto às 

urnas.

Mas, se tornar em lei o referido projeto, penso que o direito do voto não se 

deverá estender senão  àquelas que, possuindo alguma ilustração, possam 

compreender, conscientemente, o papel que irão representar ao lado do homem. (...)

À mulher foi confiada uma tarefa mais nobre: criou-a Deus para o amor e o 

carinho do lar, onde os seus afazeres se multiplicam quotidianamente.

Que título mais belo e mais sublime do que o de MÃE?

Não será, no entanto, concorrendo às urnas que a mulher granjeará a honrosa 

e dignificadora qualificação de boa esposa e mãe exemplar. (...)

Será justo que uma dona de casa, em cumprimento de seus deveres políticos, 

abandone o lar, os filhos e o marido, dirigindo-se a uma secção eleitoral? (...)

Que as mulheres empunhem o estandarte da paz, tecido dos afagos de seus 

maridos e dos beijos ternos dos seus filhos - é mil vezes mais nobre!” 68

Quinze dias depois, Marilda Palínia publica  A Mulher e o Voto:

“Nessa questão, ultimamente tão debatida, do voto feminino, as opiniões, 

geralmente, tocam os extremos. 

Acham uns que o exercício do voto só pode trazer desequilíbrio à vida 

tranqüila da mulher, roubando-lhe o tempo, desviando-a de suas atribuições 

domésticas, e tornando ainda mais anárquica - se possível - essa cousa tão 

desmoralizada, que é uma eleição no Brasil.

Sustentam outros que a conquista do voto é uma grande vitória, que vem 

trazer incalculáveis vantagens à causa feminina.

No entanto, não é de hoje que a mulher vota. Ela sempre votou ... 

indiretamente. Que o digam os candidatos se, muitas vezes para obterem um voto 

difícil não tiveram de se valer da influência da mulher - filha, esposa ou noiva - junto 

ao leitor inabalável.

É provável até que a presença de senhoras traga a uma secção eleitoral um 

pouco de graça, de elegância e ... compostura. 

                                                                                                                                                                     
67 O Lar, 15/12/1927.
68 O Lar, 15/12/1927.
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Que a mulher se compenetra dos novos deveres e vem mostrando singular 

aptidão no desempenho de todos os ramos de atividade humana é um fato inconteste. 

Mas, em que lhe ficará mal, dar a mulher o seu voto, consciente e meditado, 

a este ou aquele candidato, merecedor dos seus sufrágios, quando, em nossa terra, as 

eleições são geralmente feitas a “bico de pena”, e, quando não, a maioria dos eleitores 

sabe apenas desenhar caprichosamente o seu nome, votando com o coronel?

Também que mal poderá advir que a mulher se candidate e seja eleita, 

quando, hoje, entre os homens, já não se faz a necessária seleção do talento e da 

capacidade e a teoria da incompetência é uma triste regra sem exceção?

Não se argumente também com a incompatibilidade provocada pelos 

absorventes deveres de mãe de família, mesmo porque, diante das dificuldades da 

vida e do crescente egoísmo do homem, o casamento vai se tornando raro e precário 

nos grandes centros e já não representa para a moça dos nossos dias, o ideal antigo.  

A moça de agora tem uma noção mais prática, mais exata e mais útil da vida e sonha 

com a independência econômica que lhe permitirá uma existência intelectual e 

artística conforme os seus pendores, sabendo criar deveres novos e novos ideais na 

falta do grande dever e do grande ideal de esposa  e mãe, que a poucas é dado 

alcançar.

A essa falange de mulheres que podem e devem se dedicar completamente à 

arte e à ciência cabe especialmente ocupar os altos cargos administrativos e políticos 

que os homens disputam entre eles desesperadamente.” 69

Através de seus escritos, Maria Paula Fleury de Godoy demonstra reunir em si 

as características referidas ao conceito de intelectual, apresentado no início deste 

capítulo: inteligência, sensibilidade, racionalidade, discernimento e, principalmente, 

independência de espírito. 

Livre para pensar e para escrever, assume suas idéias, rompe com o 

estabelecido sem, contudo, romper com seu ser existencial. Por serem incompatíveis 

com seus valores, passa ao largo de pensamentos, como os de Maria Lacerda - sua 

contemporânea - que considera o casamento monogâmico causa de  “anomalias 

sexuais, porque nele os dois sexos estão em absoluta desigualdade de direitos.” 70 Sua 

obra coloca em questão “a busca da autenticidade, de coerência entre o ser e o fazer”. 

                                                          
69 O Lar, 30/12/1927.
70 RAGO, Margareth - Do Cabaré ao Lar:  a utopia da cidade disciplinar: Brasil 1890/1930. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1985, p.106.
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Apresenta “uma força interior, uma agressividade mansa, uma resistência” que lhe 

permite enfrentar situações e assumir sua diferença. Conforme Eliana Gabriel Aires, 

“a mulher escritora, principalmente a goiana, [demora] para se impregnar” dessas 

características 71 que reconhecemos em Maria Paula e que estão presentes em seu 

poema Velha Casa. 72

“A casa é velha.

pesada,

chata,

branca.

Olha o rio,

olha a ponte,

olha as árvores

com os olhos apagados e vazios das janelas abertas.

Quando a noite abre

um grande guarda-sol preto sobre a terra,

começa a melopéia sonora dos sapos.

Outras vezes,

no terreiro varrido do céu,

correm vaga-lumes,

piscam, piscam,

e se apagam.

Outras vezes,

chove luar.

Uma chuva,

mansa e luminosa,

que enche de pó de arroz a face branca da velha casa

e enverniza de prata as águas do rio

e as folhas verdes das árvores.

E a velha casa

cerra os olhos apagados das janelas

e adormece.

Na velha casa,

pesada,

                                                          
71 AIRES, Eliana Gabriel - op. cit. p.143-147-174.
72 Esse poema é colocado na íntegra, para não prejudicar seu conteúdo e sua forma.
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chata,

branca,

eu vejo a avozinha,

alta, morena e forte,

com uns lindos olhos inteligentes,

sentada em larga rede cuiabana,

no meio dos netinhos,

que correm

pulam,

gritam,

cantam,

brigam,

e como um punhado de borboletas

se espalham pelo pátio.

Eu me vejo entre eles,

pequena,

ágil,

travessa,

trigueira como uma índia.

E vejo a sala de visitas,

sempre fechada,

sempre fresca,

sempre cheirosa,

cheia de retratos severos

e móveis antigos

alinhados pelas paredes.

Vejo

também 

um velho piano

dentro de uma capa de casemira bordada.

E sobre o piano

numa rica moldura

um homem formoso e triste,

de grandes olhos negros,

segue-me por toda a parte.

É meu avô,

que não cheguei a conhecer

e que não chegou a me amar.

E vejo

um grande relógio-armário
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encostado à parede,

com bizarras figuras de dragões

rodeando o mostrador;

e jarrões de louça antiga,

cheio de flores!

E álbuns luxuosos

cheios de velhas fotografias.

E vejo

as flores do pátio

debruçadas nas seis janelas da varanda.

Ouço a risada vegetal das flores.

Vejo

a dança doirada das abelhas 

sobre os jasmins,

os cravos,

as rosas,

e as dálias

na festa primaveril da terra.

A casa é velha,

pesada,

chata,

branca.

Olha o rio,

olha a ponte,

olha as árvores

com os olhos apagados e vazios das janelas abertas.

Mas, lá dentro já não vejo

a avozinha,

alta, morena e forte,

de lindos olhos inteligentes,

nem a ronda vadia dos netos,

nem os móveis pesados,

nem os retratos antigos, 

nem o piano velho,

nem o relógio-armário,

nem as flores do pátio.

Gente nova,

desconhecida,

novos objetos,
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novas cousas,

vieram para o bojo da velha casa

pesada,

chata,

e branca ...

Não importa!

Quando eu quero ver a velha casa,

não passo por lá.

Fecho os olhos.

Fecho os olhos

e de-repente

vejo a avozinha,

alta, morena e forte;

e a ronda das crianças,

e o retrato do vovô.

e os móveis pesados, 

e os quadros antigos,

e o piano velho,

e as flores do pátio ...

Vejo tudo, tudo ...

E me vejo, entre eles,

pequena,

ágil,

travessa,

trigueira como uma índia.

Vejo tudo, tudo ...

A vida que já foi,

a vida que já não é,

a vida que não mais será,

... mais nunca!

dentro da velha casa,

pesada,

chata,

branca,

que olha o rio,

olha a ponte,

olha as árvores,
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com os olhos apagados e vazios das janelas abertas.” 73

O poema Velha Casa é recitado em 1924 no Teatro Municipal do Rio de 

Janeiro, “dando início ao modernismo goiano. Maria Paula é a primeira mulher goiana 

a obter divulgação nacional.” 74

1-3- O olhar masculino

O governo de José Xavier de Almeida apresenta características inovadoras 

que, por fugirem às práticas oligárquicas tradicionais, acabam por indispô-lo com os 

membros de seu próprio grupo. Como exemplo, citamos a lei nº  263 de 7 de julho de 

1905, que concede nomeação, “independente de maiores exigências”, aos  

bacharelandos com mais de “dois anos de exercício como Juiz de Direito, Promotor 

Público, Curador de Órfãos ou outras funções públicas, na data da formatura.” 75

Essa medida representa benefício para o Estado, já que a Justiça passa a ser 

melhor conduzida, deixando de ser dirigida por leigos que devem “suas nomeações a 

políticos influentes, a serviços dos quais [colocam] a justiça.” 76 No entanto, provoca 

divergências entre os membros do grupo de José Xavier de Almeida, pois as 

oligarquias dominantes reagem contra a perda do monopólio dos cargos públicos.

Essas divergências, aliadas à formação de uma poderosa oposição liderada por 

Leopoldo de Bulhões, desembocam na Revolução de 1909 e na conseqüente derrocada

política de Xavier de Almeida.

Segundo Palacin, “maio de 1909 pode ser conhecido na história política de 

Goiás como o renascimento do mandonismo dos Bulhões.” 77 Para presidente do 

Estado no período de 1910-1913, é eleito Urbano de Gouvêa, cunhado de Leopoldo de 

                                                          
73 GODOY, Maria Paula Fleury de - Velha Casa. Rio de Janeiro: Editora Pongetti, 1971, p.7/11.
74 Jornal Opção, caderno Cultural, Goiânia, 16 a 22 de abril de 1995.
75 ROSA, Maria Luiza Araujo - op. cit. p.101.
76 Idem, ibidem, p.101.
77 PALACIN, Luís - op. cit. p.85.
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Bulhões. Entre seus primeiros atos políticos, inclui-se o fechamento da Academia de 

Direito. 78

Posteriormente, desentendimentos levam a oligarquia do Bulhões ao fim e, “a 

partir de 1912, a elite dominante na política goiana” passa a ser “a dos Jardim Caiado, 

popularmente conhecida por caiadismo.” 79

As três primeiras décadas do século XX não trazem modificações 

significativas para o Estado de Goiás e nem para sua capital.

Em relação às comunicações, é criada, em 1907, a companhia Estrada de Ferro 

Goiás, que tem o objetivo de construir a linha Araguari-rio Araguaia. No entanto, o 

ano de 1931 vê os trilhos chegarem “somente até Leopoldo de Bulhões.” 80 Essa 

situação explica-se pela impossibilidade econômica de o governo estadual fazer os 

trilhos prosseguirem, pelo menos, até à capital. O governo federal não se dispõe a 

fazer investimentos em um estado de pouca significação política e econômica. A esses 

fatores aliam-se a inexpressividade populacional da cidade de Goiás (8.000 

habitantes) e sua situação sócio/econômica estagnada.

No que diz respeito às rodovias, “a primeira estrada de rodagem [é] inaugurada 

em 1921.” Consiste no trecho que liga “a capital à estação terminal da estrada de 

ferro.” Essa estrada, a principal do estado, apresenta, no início da década de 30, um 

movimento de apenas dez veículos por dia, “entre carros e caminhões.” 81 Esta e as 

outras poucas estradas goianas, que surgem posteriormente a ela, são mal construídas, 

mal conservadas e  têm no carro-de-bois, o veículo mais usado.

A carência de comunicação, conjugada à ausência de centros urbanos 

suficientemente povoados, mantêm a economia goiana atrelada à condição de 

subsistência: produção local e para consumo, pequeno comércio interno e restrita 

circulação monetária.

                                                          
78 Ver: ROSA, Maria Luiza Araujo- op. cit. p. 102.
79 PALACIN, Luís - op. cit. p. 86.
80 Idem, ibidem, p.90.
81 Idem, ibidem, p.91.



193

No aspecto cultural, destaca-se, no período do caiadismo, a questão da Escola 

de Direito, a instalação da Escola de Farmácia e de Odontologia e o florescimento do 

Gabinete Literário Goiano, em 1929, com uma diretoria totalmente feminina.

Em 1916, um grupo de jovens, desejosos de ingressar em uma faculdade de 

Ciências Jurídicas e sem condições para buscar um diploma fora de Goiás, lideram um

movimento para o restabelecimento da antiga Academia, ou para a criação de um 

outro estabelecimento congênere.

A vitória dessa iniciativa resulta na instalação da Faculdade Livre de Ciências 

Jurídicas e Sociais na cidade de Goiás, em 1º  de julho de 1916.  No entanto, em 

meados de 1920, inicia-se uma crise interna que, após a formatura da primeira turma -

que se dá em dezembro de 1920 - leva os professores a romperem com o Diretor e a 

engrossarem o movimento para o restabelecimento da antiga Academia.

A partir de então, o ensino de Direito passa a ser uma questão política. A 

situação permanece assim até a estabilização definitiva em 1937, através da fusão das 

duas escolas, dando origem à Faculdade de Direito de Goiás.  82

Nos últimos dias de maio de 1922, “um grupo de médicos e farmacêuticos 

residentes na Capital, se reúne para fundar uma escola de farmácia.” Essa escola 

instala-se, solenemente, em 8 de maio de 1922. A ela é acrescentado, posteriormente, 

o curso de Odontologia.

De 1922 até 1930, a Escola de Farmácia e Odontologia tem vida útil. Todavia, 

segundo Bretas, após a Revolução de 30, não se tem mais notícias sobre ela. Tudo 

indica que o governo revolucionário tratou de congelá-la, “deixando de pagar a 

subvenção, sem a qual não poderia sobreviver. Isto teria ocorrido pelo fato de os 

membros do corpo dirigente e docente da Escola serem da oposição, pertencentes ao 

governo deposto. Brasil Ramos Caiado, diretor da Escola, teria sido a pessoa mais 

visada.” 83

                                                          
82 Ver: BRETAS, Genesco Ferreira - op. cit. p. 521/527.
83 Idem, ibidem, p.527/528.
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Consuelo Caiado, filha de Antônio Ramos Caiado é formada pela Faculdade 

de Farmácia de Goiás. Para a execução desse trabalho, contamos, entre as fontes 

pesquisadas, com uma cópia da correspondência mantida entre Consuelo Caiado e 

Leonor de Magalhães Barbosa Borba, no período de 1925 a 1935. As duas são amigas 

e colegas de faculdade. Pesquisamos, para nosso estudo, apenas as cartas de Leonor 

endereçadas a Consuelo e, delas, concluímos que Leonor, depois de terminar o curso, 

volta para a casa dos pais, em Formosa, As cartas refletem as idéias, os interesses e o

estilo de vida de uma jovem do interior goiano, nas décadas de 1920/1930.

Além desses aspectos, outros detalhes são percebidos e expressam não só a 

amizade que as une, como também o momento em que vivem. Leonor está sempre a 

pedir para Consuelo fazer sua matrícula e a agradecer ao Dr. Brasil Caiado por 

adiantar ou atrasar seus exames, em função da programação de viagem de seu pai, que 

é quem a leva e busca de Formosa para a cidade de Goiás. Aborda assuntos políticos, 

criticando “o trono que a Aliança ergueu para os novos dirigentes”, como também 

assuntos feministas, ao fazer referência a questões feministas desenvolvidas em 

Formosa, e aos estatutos recebidos da parte de Bertha Lutz e Consuelo Caiado.

O Gabinete Goiano, desde sua fundação em 10 de abril de 1864 por Raimundo 

Sardinha da Costa, apresenta altos e baixos, dependendo da atividade e interesse de 

seu presidente. Em 1929 - em baixa - desperta o interesse do Senador Antônio Ramos 

Caiado que, para reanimá-lo, faz eleger uma nova diretoria formada apenas de 

mulheres: Consuelo Caiado, presidente; Anita Perilo, vice-presidente; Noeme Lisboa 

de Castro, 1ª  Secretária; Maria Carlota Guedes de Amorim, 2ª Secretária; Argentina 

Remígio Monteiro, Tesoureira; Genesy de Castro, oradora.  Pouco depois Genesy 

afasta-se do cargo de oradora e é substituída por Floracy Artiaga. 

Segundo Bretas, dois motivos levam Ramos Caiado a tomar essa decisão: “as 

moças nessa época, [demonstram] muita sensibilidade aos movimentos culturais. 

[Lêem] mais que os homens.” Não faltam às reuniões literárias, realizadas com 

freqüência no Gabinete, e incentivam a atuação de “conferencistas ávidos de aplausos 



195

e elogios à sua cultura e competência.”  O segundo motivo refere-se ao fato de as 

mulheres terem “mais tempo e entusiasmo para prestar serviço não remunerado.” 

O Gabinete Literário, nessa época, ganha nova vida. “A nova diretoria [dá-lhe] 

grande impulso e animação.” 84 Angaria novos sócios, aumenta a renda ordinária, 

promove palestras, conferências, sessões lítero-musicais.   Evidentemente, para 

Ramos Caiado não passou desapercebido o valor da vilaboense/intelectual.

Nice Monteiro Daher diz que Consuelo Caiado abre o Gabinete para uma aura 

de cultura extraordinária. As conferências ali proferidas, organizadas pela 

vilaboense/intelectual e nas quais destaca-se Alfredo Nasser, dão à cidade, pela 

primeira vez, uma atividade cultural que faz frente à do Teatro São Joaquim. 85

  

Do ponto de vista político, o poder pessoal é a característica predominante da 

política goiana. De 1913 a 1930, Antônio Ramos Caiado personifica esse poder em 

Goiás. 

“Antônio Ramos Caiado fez presidentes do estado, fez deputados, se fez 

sempre senador da República e fez aprovar leis de acordo com seus interesses 

políticos e pessoais, só se afastando do poder quando o movimento renovador de 1930 

tornou-se vitorioso.” Verdadeiro chefe político de Goiás, Ramos Caiado - conforme 

seus contemporâneos - “dirigiu Goiás como se fosse uma grande fazenda de sua 

propriedade”. 86

É nesse ambiente que surge o jornal Voz do Povo. Jornal de oposição, é criado 

para combater o caiadismo e preparar espaço político para Pedro Ludovico Teixeira. 

Nesse jornal, a vilaboense/intelectual aparece poucas vezes, mas, quando 

aparece, reforça seu lugar. Apesar de ser um jornal masculino e extremamente 

político, Voz do Povo prestigia a produção da vilaboense/intelectual, demonstrando-

lhe respeito e solidariedade: 

                                                          
84 Idem, ibidem, p.408/409-536/539.
85 Entrevista de 23/01/1996.
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“Temos o prazer de registrar a preciosa colaboração com que nos honra 

Madame Marie Joseph A. de Sousa, digna esposa de nosso ilustre conterrâneo dr. 

Vasco de Sousa, doutora em filosofia, distinta poetisa e escritora belga.

Suas brilhantes produções vão ser hoje iniciadas com o belo soneto - La Vie 

- que, com prazer, inserimos em nossa primeira página.” 87

         Voz do Povo publica o poema Supremo anhelo de Leodegária de Jesus, um 

cântico de amor à cidade de Goiás:

“Voltar a ti, ó terra estremecida,

E ver de novo, à doce luz da aurora

O vale, a selva, a praia inesquecida,

Onde brincava pequenina outrora!

Ver uma vez ainda essa querida 

Serra Dourada que minh’alma adora;

E o velho rio, o Cantagallo, a ermida,

Eis o que sonho unicamente agora.

Depois ... morrer fitando o sol no poente, (...)” 88

Em artigo intitulado O Lar, noticia o segundo ano de publicação daquele 

jornal. Refere-se a ele como: “... jornal literário e noticioso (...) dirigido por um grupo 

de talentosas e esforçadas patrícias (...) Comemorando a feliz data as redatoras do 

distinto colega fizeram celebrar uma missa cantada (...)” 89

Com o título de Partido Feminista, Voz do Povo registra a fundação do Partido 

Feminista na cidade de Goiás. Esquece as rixas políticas, elogia Consuelo Caiado e 

até refere seu pai. Em outros artigos, Antônio Ramos Caiado só é mencionado para ser 

atacado. É uma concessão da política ao progresso da vilaboense/intelectual.

                                                                                                                                                                     
86 PALACIN, Luís - op. cit. p.86.
87 Voz do Povo, 23/09/1927.
88 Voz do Povo, 21/09/1928.
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“Com extraordinária concorrência (15 representantes do belo sexo), teve 

lugar no dia 10 do corrente, no Gabinete Literário Goiano, a fundação do partido 

feminista, tendo sido eleita presidente a gentil senhorita Consuelo Caiado, digníssima 

filha do ex-senador Ramos Caiado.

“Voz do Povo” cumprimentando as ilustres dirigentes pelo brilhantismo 

alcançado, deseja ao novel e pujante partido, muitos anos de vida e felicidade, 

prometendo no próximo número publicar os nomes de todas as pessoas que 

compareceram a essa importante reunião.” 90

Essa nota evidencia a divergência de opinião existente entre o homem e a 

mulher da cidade de Goiás, em relação às conquistas da vilaboense/intelectual. 

A nota, Baile em benefício, anuncia:

“Realizar-se-á, amanhã, no Palácio da Instrução, uma animada soirée 

dançante em benefício a uma inválida leprosa que, sem teto (...) baile esse que será 

levado a efeito por um grupo das mais gentis e caritativas senhoritas da nossa melhor 

sociedade. (...)

“Voz do Povo” sente-se satisfeita em registrar esse acontecimento e faz votos 

para que as gentis goianas sempre tenham dessas iniciativas, o que muito recomenda 

os nossos foros de civilizados.” 91

Percebe-se, nessa nota, a desenvoltura da vilaboense/intelectual nas atividades 

relacionadas à cidade de Goiás. Sua cidade é seu espaço, e nele transita com 

naturalidade e propriedade. É aí que ela vive e está enraizada.

Voz do Povo, assim como O Lar,  destaca a mulher na condição de mãe, mas, 

ao contrário deste, sem a conotação da “santa-mãezinha”. Para fundamentar essa 

idéia, apontamos: a publicação do poema Fim de Maria Paula Fleury de Godoy, 

                                                                                                                                                                     
89 Voz do Povo, 17/08/1928.
90 Voz do Povo, 15/05/1931.
91 Voz do Povo, 16/10/1931.



198

declamado por Maria Peclat na Conferência para a Festa das Mães, realizada no dia 

oito de maio de 1932:

“E a tua voz

- melodia e afago.

Tua bondade

Tua doçura

Tua caridade.

Eu te vejo, minha mãe!

Fala

Consola minha dor!

Fala (...)

A morta

vive

como vivia outr’ora

como vivia há pouco

ainda ontem

nesse ontem já tão distante.

E me fala

E me beija

E me acarinha

- Minha mãe!

- Tem pena de tua filhinha

- Fala!

Dize que não me deixarás nunca! (...)

O bruxo disse a verdade (...)

Toma a saudade

aspira o seu perfume

Embriaga-te com ele.

Sorve

e absorve

o letal aroma.

E teus pensamentos terão corpo e alma

E verás a face querida

que a morte velou.
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E viverás a vida extinta.” 92

O feminismo está presente na publicação da conferência pronunciada por 

Marie Joseph, por ocasião da Festa das Mães realizada na cidade de Goiás:

“ (...) A despeito das rápidas conquistas do feminismo, eu creio que ainda 

por muitos anos a influência da mulher na sociedade continuará a fazer-se sentir por 

intermédio dos homens. Ora, quem mais que sua mãe poderia agir sobre o homem? O 

respeito que ele lhe vota será a medida do que ele presta às mulheres em geral. Se a 

mãe abdica de suas prerrogativas, reconhecendo implicitamente essa falaz 

superioridade que o homem ancestralmente se arroga sobre as mulheres, não é ela 

apenas que se diminue; com ela todas as mulheres sofrem a humilhação injusta e 

maléfica.

Os meninos rapidamente notam que muitas coisas, que às meninas são 

vedadas, a eles são inteiramente permitidas, constituindo desde logo o apanágio de 

sua superioridade. (...) 

Quando as Mamães redobram da vigilância em torno das meninas - na 

juventude - é que as frágeis cadeias da autoridade materna cedem em benefício dos 

meninos. Isso é inteiramente arbitrário a meu ver. A obediência e a doçura nos 

costumes devem ser cultivados igualmente nos dois sexos... (...) 

É abuso manifesto que se negue à mulher o direito de anular seu filho vindo 

ao mundo em péssimas condições de vida, mesmo quando pobre e doente ela prevê o 

futuro miserável para esse doloroso fruto de sua carne, e que, tacitamente se 

reconhece ao homem o direito de matar em nome de falsos pontos de honra. Poder-se-

ia imaginar maior contra senso que a constante obstrução à lei necessária do divórcio, 

em presença da costumeira e nunca falha da absolvição do marido assassino, que se 

divorcia pela crua bruteza? Não é profundamente estranho que um cônjuge 

legalmente separado não possa reconstruir um lar quando isso é facultado ao que se 

desembaraça pelo assassinato? (...)

Concluindo essa palestra, direi: a sociedade é governada por leis e regras 

editadas pelos homens; mas seja dito que são as mulheres que fazem dos homens o 

que eles são. Assim, se a sociedade é mal constituída e educada, é preciso admitir que 

às mulheres cabe em boa parte a responsabilidade desse caótico estado de cousas.” 93

                                                          
92 Voz do Povo, 29/05/1932.
93 Voz do Povo, 12/06/1932.
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A divulgação dessa conferência revela o descomprometimento de Voz do Povo

com a moral burguesa/cristã introduzida pelo Colégio Santana e responsável pela 

formação do estereótipo da “santa-mãezinha” na cidade de Goiás. Além do mais, 

representa  um avanço nas questões femininas, ao introduzir a questão do aborto nas 

discussões já iniciadas sobre o divórcio e sobre o direito da mulher ao voto.

Sendo Voz do Povo um jornal político, publica seguidamente artigos que 

tratam de assuntos relevantes para a cidade de Goiás: a transição do caiadismo para o 

governo de Pedro Ludovico; a mudança de costumes decorrentes da nova mentalidade 

introduzida pela Revolução de 1930; e, finalmente, a mudança  da capital para 

Goiânia.

Com vistas a abrir espaço político para Pedro Ludovico, Voz do Povo destaca-

lhe o perfil como líder combativo, cidadão e médico, quando do seu aniversário, em 

23 de outubro de 1927: 

“(...)Espírito culto, caráter inquebrantável, temperamento combativo (...) 

figura de grande destaque no nosso Estado, quer como político ardoroso, de 

convicção firme e de idéias alevantadas, quer como cidadão, chefe de família 

exemplar, quer ainda como médico proficiente, sempre dedicado e desinteressado. 

(...) 

As suas apreciadas qualidades de amigo leal e verdadeiro - traço 

predominante de seu boníssimo coração - residem justamente no conforto de que 

sempre procurou cercar humildes e oprimidos afeiçoados seus. (...)” 94

Concomitantemente, o prestígio dos Caiado vai sendo gradativamente minado, 

através de artigos como - Partido Republicano de Goiás: 

“A necessidade urgente e inadiável de se por cobro aos desmandos da nefasta 

oligarquia que, por infelicidade nossa vem há tempos mal dirigindo os destinos desta 

terra querida, fez com que os goianos de boa vontade, aqueles que aspiram ver sua 

                                                          
94 Voz do Povo, 21/10/1927.
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pátria próspera e feliz, abandonem a criminosa inação até há pouco observada, para, 

fazendo causa comum com esse pugilo de heróis da “Voz do Povo”, organizarem, de 

acordo com o programa lançado e seguido por esse jornal, uma agremiação político 

partidária, depois de ouvidos e consultados os chefes de real prestígio nos diversos 

municípios deste Estado.

Tão grande e tão geral é o desejo de se libertar Goiás do jugo opressor desse 

mandonismo que nos avilta e nos desgraça, que foi bastante tornar-se conhecida a 

idéia da formação de um partido nos moldes do programa desta folha, para que a onda 

dos patriotas que, felizmente, ainda existem em grande número, se abalasse e se 

movesse, alviçareiramente, prometendo inteiro e decidido apoio à novel agremiação... 

(...)” 95

Quando, com a Revolução de 1930, o caiadismo chega ao fim, Voz do Povo dá 

a notícia em A Vitória do Grande Movimento Libertador: 

“A queda da oligarquia que degradava o nosso Estado e o Brasil.

A fuga precipitada de Antônio Ramos Caiado e seus irmãos. (...)

Em seguida à deposição do Governo oligárquico, assumiu provisoriamente a 

administração do Estado o exmo. sr. dr. Carlos Pinheiro Chagas, deputado federal por 

Minas Gerais e um dos pioneiros do movimento liberal do país.” 96

Nesse mesmo dia, o jornal publica um artigo - Mulher Mineira - mostrando a 

posição da vilaboense/intelectual em relação à Revolução e à mudança da política 

goiana:

“(...) Nós, a mulher goiana, não podemos deter o entusiasmo e a alegria em

que submergiu o nosso coração, alegria e entusiasmo que transbordam em nosso peito 

e saem, desabaladamente, Goiás a fora, em busca das margens do Paranaíba, na ânsia 

incontida de transpo-las, para que o solo abençoado da vossa terra sinta bem perto a 

nossa gratidão pelos bravos mineiros que nos desacorrentaram e partiram as algemas 

                                                          
95 Voz do Povo, 11/11/1927.
96 Voz do Povo, 04/11/1930.
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que tanto nos  humilhavam aos olhos dos  povos civilizados e mais felizes que nós. 

(...)” 97

Segue-se a assinatura de 392 mulheres goianas. Levando em consideração a 

pequena população vilaboense e a representatividade social e econômica das 

assinantes, consideramos que os ventos inovadores da Revolução de 30 só começam a 

incomodar a cidade de Goiás, na medida em que passam a ameaçar sua posição de 

capital do Estado. Além do mais, não é essa a primeira vez que Goiás passa pela 

experiência  de desalojar do poder uma oligarquia, haja vista a queda dos Bulhões. 

Quanto aos novos costumes trazidos pela Revolução de 30, apresentamos 

como exemplo o Banquete Político:

“Carinhosa homenagem à Caravana do Norte.

   Menu

1- Sopa de batatas com azeitonas.

2- Empadinhas de camarão com arroz.

3- Macarronada com galinha assada.

4- Leitão com tutu de feijão e alface.

5- Arroz de forno com lombo de porco recheado.

                                           Sobremesa

Doces: mangaba, caju com queijo Palmeira. Queijo de leite.

                                           Bebidas

Coktail, Vermouth, vinhos branco e tinto. Champagne - Café - Licores.

                                            Charutos.” 98

Se compararmos este banquete com aquele registrado no capítulo III, 

percebemos algumas modificações: ao contrário do primeiro, que apresenta um menu 

todo em francês, neste, o menu é redigido em português e privilegia a culinária 

regional: macarronada, galinha assada, leitão, tutu de feijão, lombo de porco e doces 

feitos com frutas locais. Enquanto aquele é oferecido na casa de um Caiado, em franca 

                                                          
97 Voz do Povo, 04/11/1930.
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demonstração de personalismo, este é organizado no Rosa Hotel, em um estilo já 

marcado pela impessoalidade. 

Após o banquete e os discursos de praxe, segue-se “um animado baile que um 

grupo de senhoritas de nossa melhor sociedade teve a iniciativa de oferecer aos 

ilustres visitantes, para maior realce das homenagens que lhes foram prestadas.” 

Entrementes, a participação da vilaboense/intelectual na vida social, política e cultural 

da cidade de Goiás além de intensa, continua constante.

Em relação à mudança da capital, assunto que apaixona e divide as opiniões, 

procuramos, através do jornal Voz do Povo, perceber repercussão desse tema na 

mentalidade vilaboense. Para tal, apresentamos três artigos: Futura Capital de Goiás, 

assinado por Victor C. de Almeida; Goiás e a mudança de sua capital, de Chavery de 

Torbi; e, A mudança da Capital Goiana, de Orestes de Brito:

“(...) ... vamos referir-nos ao plano da Cidade Nova.

Julgamos ter evidenciado que, na área compreendida entre Areão, ribeirão 

Bacalhaú, outeiro e chapada João Francisco, até a margem do Rio Vermelho pode 

estender-se uma grande cidade para mais de 100.000 habitantes; que ficará 

topograficamente bem situada, com amplo horizonte e a magnífica vista da Serra; que,

dotada de água canalizada e esgotos, será uma das cidades mais salubres do Brasil

Na verdade: a capital de Goiás pode ser incriminada de tudo, menos de 

insalubre. Aí se desconhece o paludismo, não se acoitam endemias, e as epidemias 

provenientes de outras localidades, assumem em Goiás caráter benigno; como 

aconteceu, no ano passado, com relação à varíola, que não acusou sequer um caso de 

óbito.

Ora, este privilégio singular da velha Capital, não obstante todos os motivos 

de justas recriminações que oferece aos higienistas, é uma das grandes vantagens que 

se devem buscar na escolha do local, em que se há de fixar a metrópole do Estado.

Se a tudo isto acrescentarmos o que também demonstramos acerca da 

situação de Goiás, como ponto de equilíbrio comercial entre o Araguaia e as cidades 

progressistas dos Estados litorâneos, cremos que o patriotismo esclarecido dos 

Goianos, que sabem antecipar a visão real do futuro, lhes impõe a permanência da 

                                                                                                                                                                     
98 Voz do Povo, 02/10/1931.
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Capital onde está, erguendo uma esplêndida Cidade Nova ao lado da velha e 

tradicional cidade de Anhanguera. (...) - Victor C. de Almeida.” 99

“A idéia da mudança da capital de Goiás felizmente, parece que se evaporou. 

Digo felizmente, não porque desconheça a necessidade de uma capital em condições 

de merecer esse nome, mas no momento de aperturas que passamos é preferível 

remendarmos a atual e adaptá-la aos mistere da vida moderna. - Chavery de Torbi.” 
100

“Desde a vitória da revolução que a mudança da capital goiana vem sendo 

tratada a prestações, com graves prejuízos para os interesses de uma população que, 

durante muitas dezenas de anos, curtiu os maiores sofrimentos e desconforto oriundos 

da falta de patriotismo dos administradores do passado.

Esse modo de tratar um assunto de tamanha relevância, não é justo, 

principalmente em se tratando de uma população que concorreu com o melhor dos 

seus esforços para alimentar a heróica luta contra os opressores do estado.

Não sou e nunca fui contrário à construção de uma capital digna para o nosso 

Estado.

Mas também não sou e nunca serei favorável à adaptação de qualquer outra 

que não seja esta cidade para ser a capital. - Orestes de Brito.” 101

Victor C. de Almeida é a favor da “Cidade Nova”, desde que construída no 

mesmo lugar - quando muito ao lado - “da velha e tradicional cidade de Anhanguera.”   

Chavery de Torbi reconhece a necessidade de “uma capital em condições de 

receber esse nome”, mas, taxativo, claro e objetivo, apresenta logo a preferência pela 

reforma da cidade de Goiás do que pela mudança da capital. 

Orestes de Brito declara-se favorável à “construção de uma capital digna para 

o nosso Estado”, desde que seja na cidade de Goiás. 

Vê-se, portanto que, ao pensar em mudança, a população da cidade de Goiás 

pensa em mudanças para a cidade e não em mudança da capital para outro lugar. O 

amor pela cidade é tão absoluto que impede uma visão imparcial da realidade, 

                                                          
99 Voz do Povo, 1º / 05/1931.
100 Voz do Povo, 1º / 05/1931.
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chegando Coelho de Almeida a afirmar que é boa a situação da cidade de Goiás em 

relação aos demais centros, quando bem sabemos das imensas dificuldades de 

comunicação e de transportes apresentadas pela vetusta capital goiana.

. Bernardo Élis em seu texto - Receita Goiana Para Mudar Uma Capital -

oferece com toque de fino humor, uma visão desse período tão sofrido para os 

vilaboenses.

Segundo o autor, em 27 de outubro de 1930, Pinheiro Chagas entra em Goiás, 

à frente das forças revolucionárias mineiras, depõe o governo e o caiadismo,  e frisa, 

em discurso, a necessidade de mudar-se a capital do Estado. Esse assunto volta à baila 

a 13 de junho de 1931, no Congresso dos Municípios, em Silvânia, quando Pedro 

Ludovico já é Interventor Federal em Goiás.

Após esse Congresso, “numa entrevista concedida a um jornal do Rio de 

Janeiro”, Pedro Ludovico declara pela primeira vez e peremptoriamente: “Meu estado 

possuirá nova Capital em 1935.”  Essa declaração cai como uma bomba na cidade de 

Goiás. “Contra Ludovico, que [entra] para o Governo de Goiás como um anjo 

salvador dos desmandos do governo derrubado pela revolução de 1930, [ergue-se] a 

animosidade da maioria dos habitantes da cidade. Por outro lado, [mobiliza] a 

simpatia da totalidade dos habitantes do resto do Estado.”

Indiferente ao povo vilaboense, “o jovem e fogoso Interventor [faz] ouvido de 

mercador aos reclamos e resmungos, publicando no Correio Oficial, o decreto nº 

2.737, de 20 de dezembro de 1932, pelo qual [nomeia] uma comissão para escolher o 

local de edificação da nova Capital.”  

Em seu texto, Bernardo Élis conta que os vilaboenses conheciam as imensas 

dificuldades da cidade de Goiás, “mas naquele momento o bairrismo os cegava”. 

Quando  se perguntava o porquê da mudança, a resposta era variada: “alguns diziam 

que Pedro Ludovico era vaidoso; outros, que era uma vingança pelo tratamento que os 

políticos decaídos da revolução de 1930 lhe haviam dispensado; outros afirmavam 

que era o eterno absurdo de Goiás - se noutros lugares a estrada de ferro buscava as 

                                                                                                                                                                     
101 Voz do Povo, 10/07/1932.
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cidades já existentes, em Goiás tinha que ser o contrário: a cidade já existente é que 

tinha que deslocar-se para procurar a estrada de ferro; alguém mais maledicente achou 

normal - já que os Caiados haviam perdido o domínio do Estado inteiro, queriam 

permanecer mandando pelo menos na cidade de Goiás, de onde pretendiam banir 

Pedro Ludovico que, pelo contrário, tendo ganho o domínio inteiro do Estado, não 

conseguia conquistar a altivez do vilaboense e assim pretendia fundar uma Capital 

para si. Era um acordo de cavalheiros, como não!”

Por outro lado, “grande número, entretanto, mesmo sendo filho da histórica 

cidade, mesmo a amando entranhadamente, percebia que a mudança era a única 

maneira viável de romper a estagnação que por dois séculos sufocava o Estado.” 

Estarrecida, a velha cidade procura reagir, mas “nada de muita prosa, que o 

Governo perseguia, prendia ...”

Em Goiânia - nome de autoria do prof. Alfredo Castro - máquinas, técnicos e 

homens vindos de todos os lugares, inclusive da cidade de Goiás, trabalham 

febrilmente.

“Para espanto dos moradores de Vila Boa, pessoas nela residentes que tinham 

vindo para Goiânia, ali retornavam cada fim de semana totalmente mudadas: 

ostentavam ótimos trajes na moda, exibiam anéis e relógios, possuíam automóvel, 

estavam loquazes, desembaraçados, serelepes ... E como contavam coisa ... A cidade 

era só de palácios, as casas providas de esgoto, instalação sanitária (adeus atrás da 

bananeira), água encanada, luz elétrica ...”

Em 23 de março de 1937 é assinado o decreto estadual nº 1.816, declarando 

transferida definitivamente para Goiânia a Capital do Estado de Goiás. Nesse mesmo 

ano, a cidade de Goiás, cidade de funcionários públicos, despovoa-se, “mal grado o 

heróico esforço em reagir e lutar.” Mas, “como viver naquela terra que tinha nos 
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cofres públicos a única fonte de renda, meu Deus do céu! Se a vida ali já era difícil, 

agora como não ficaria!” 102

Passado mais de meio século, uma vilaboense/intelectual - Nice Monteiro 

Daher - reflete sobre aqueles fatos que marcaram tão profundamente a história goiana. 

Lucidamente, expressa sua opinião no sentido de que por falta de dinheiro para 

construir Goiânia, os “mudancistas” destruíram a cidade de Goiás. Com a mudança, a 

cidade ficou reduzida a zero. Todas as suas instituições - dos grupos escolares às 

faculdades - foram levadas para Goiânia e a cidade de Goiás voltou às escolas 

particulares para as primeiras letras. Só permaneceu o Colégio Santana, que está lá até 

hoje, mas decadente em relação ao que já foi. Segundo ela, os não mudancistas não 

eram contra Goiânia, mas a favor de Goiás. 

Na cidade, vazia e parada, só ficaram os que podiam viver de maneira 

independente do governo. 

Em sua ótica intelectual, Nice Monteiro Daher identifica em Pedro Ludovico 

uma visão utilitarista que entrava em choque com o tradicionalismo vilaboense. 

Faltou-lhe sensibilidade para com a cidade. O nome pejorativo de “Goiás Velho” é 

atribuído a ele e, em decorrência, o desrespeito pela cidade passa a ser assimilado 

pelos que estavam sob suas ordens. Era de tal ordem esse menosprezo, que os 

caminhoneiros que chegavam à cidade de Goiás, para buscar os carregamentos 

destinados a Goiânia, faziam suas necessidades físicas nas ruas, diante dos olhares 

assustados dos passantes.

Resumindo, Nice apresenta três razões da revolta do vilaboense para com 

Goiânia: a obrigação de mudar intempestivamente, porque a maioria da população era 

constituída de funcionários públicos; a quase destruição da cidade de Goiás; e a 

desconsideração dos novos governantes para com a cidade e sua história. 103

                                                          
102 ÉLIS, Bernardo - Goiás em sol maior. Goiânia: Poligráfica Indústria e Comércio Ltda., 1985, 
p.55/70. 
103 Entrevista de 23/01/1996.
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Vale aqui lembrar Bernardo Élis: “profunda, amarga, decepcionante frustração 

avassalou tudo e todos. Aquela gente heróica, valente, inteligente, que com sua 

irreverência mordaz resistira por dois séculos ao cerco invisível das distâncias, do 

isolamento e da decadência, tornava-se desde agora, revoltada, envergonhada do 

imenso patrimônio cultural de era possuidora e pelo qual se via escarnecida e 

humilhada.” 104

                                                          
104 ÉLIS, Bernardo - op. cit. p. 68.
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Conclusão

Debruçando-nos sobre alguns fios da história da cidade de Goiás, percebemos, 

na trama daí decorrente, não apenas a presença da mulher, como também o resultado de 

suas ações, como sujeito, na construção dessa história.

Como concubina, matriarca ou intelectual, suas ações permitem novas 

interpretações, trazendo à luz, novos significados. A partir da recuperação do papel 

social da vilaboense, abrem-se possibilidades para maior compreensão da história da 

cidade de Goiás e, específicamente, da importância da mulher na escrita dessa história. 

O isolamento, marca indelével da cidade de Goiás, apresenta-se, 

consequentemente, como característica fortemente destacada ao longo de todo o 

trabalho. Contribuindo para irmanar mulheres e homens na luta contra as adversidades, 

provoca, nas relações de gênero, uma cumplicidade que ultrapassa os conflitos e faz, de 

ambos - igualmente - responsáveis pela construção de uma história “heróica, valente e 

inteligente”, nas palavras de Bernardo Élis.

A cidade de Goiás, como poucas, leva seus habitantes ao extremo de suas 

capacidades, na ânsia de conseguir que as realizações sejam superiores às limitações. 

Por suas dificuldades econômicas, desenvolve um estilo sóbrio de viver, onde o luxo, 

manifestado sob a forma de erudição, perpassa todas as gamas da ideologia dominante. 

Nessa luta, a mulher vilaboense - ao lado do homem - destaca-se de várias 

formas, em diferentes períodos históricos. Num tempo em que, assujeitando-se ao papel 

de objeto sexual, torna-se sujeito de sua própria história, contribui para a estruturação de 

uma sociedade marcada pelo desregramento social, próprio de toda sociedade 

mineradora. Mais tarde, essa atuação encontra continuidade em outro tipo de 

experiência quando, pelas peculiaridades da economia de então - subsistência - assume a 

identidade de matriarca, cooperando de maneira significativa para a preservação de toda 
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construção social até então edificada. Posteriormente, ignorando privações materiais, 

realiza, ao lado do homem, atividades intelectuais que possibilitam a construção de um 

ambiente cujo requinte e brilho torna-se o orgulho dos vilaboenses e o coroamento de 

seus esforços.

É inegável, portanto, a importância da participação da mulher na construção da 

história vilaboense e na formação de uma sociedade que, conforme Cora Coralina, 

identifica-se com a “dureza desses morros (...) lascados a machado (...) calcinados e 

renascidos”.  De uma sociedade que, por sua força e obstinção, resiste por dois séculos 

às dificuldades das distâncias, do isolamento e da pobreza, conseguindo, de uma 

maneira que está para além de qualquer lógica concreta, construir uma vida social e 

intelectual que nada fica a dever a dos grandes centros da época.

As pesquisas feitas e o trabalho ora concluído, resultam em contribuição 

inovadora para a história regional. Esperamos que outros estudos sigam a mesma trilha 

que desvendamos e palmilhamos, debruçando-se sobre a mulher goiana, esta 

desconhecida entre tantas ignoradas e esquecidas da história brasileira.
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Anexo I

A partir da constatação de que a história da mulher vilaboense ainda não foi 

escrita e de que a história da cidade de Goiás encontra-se insuficientemente registrada, 

encontrei, na história oral, uma possibilidade - dentre outras - para o preenchimento 

dessas lacunas, tendo em vista o trabalho que me propuz desenvolver.

Diante dessa constatação, surgiu a necessidade de entrevistar pessoas ligadas à 

cidade de Goiás e, nessa perspectiva, a figura de Bernardo Élis, com os 

conhecimentos que traz consigo, impôs-se de maneira prioritária.

Bernardo Élis é o nome literário de Bernardo Élis Fleury de Campos Curado, 

nascido em Corumbá de Goiás (GO), em 15 de novembro de 1915, filho do poeta 

Erico José Curado e Marieta Fleury de Campos Curado.

Fez as primeiras letras em casa com os pais; o curso ginasial no Liceu de 

Goiás, na cidade de Goiás; e, o curso jurídico, em Goiânia, onde reside desde 1939. 

Iniciou-se na carreira pública como Secretário da Prefeitura Municipal de 

Goiânia, quando exerceu, por duas vezes, as funções de Prefeito da Capital.

Ingressou no magistério como professor da Escola Técnica Federal de Goiânia, 

lecionando ainda nos Colégios Estadual e Municipal e na rede de ensino gratuito, 

havendo antes desempenhado as funções de técnico cooperativista do Departamento 

Estadual de Cooperativismo. 

Foi co-fundador, vice-diretor e professor do Centro de Estudos Brasileiros, da 

Universidade Federal de Goiás, daí passando a professor de Literatura da 

Universidade Católica.

É fundador da União Brasileira de Escritores de Goiás, cuja presidência 

ocupou diversas vezes. É membro da Academia Goiana de Letras, da Academia 
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Brasiliense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás e da União 

Nacional dos Escritores de Brasília, da qual foi presidente.

Tem participado ativamente dos acontecimentos literários a partir de 1934, 

fundando e dirigindo órgãos culturais aparecidos no Brasil Central desde 1939, nos 

quais colabora. Participou dos Congressos Brasileiros de Escritores realizados em São 

Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Goiânia; do I Encontro das Academias de 

Letras em Goiás (1972); de Congressos de Jornalistas; e, Encontros de Escritores. 

Promoveu o I Curso de Literatura em Goiás (1953) e realizou palestras, conferências e 

cursos literários em oportunidades que ultrapassam uma centena.

Como advogado, militou nos foros de Goiânia, Anápolis, Inhumas e outras 

cidades.

Nos últimos anos, desempenhou a função de Assessor Cultural junto aos 

Escritórios de Representação do Estado de Goiás, no Rio de Janeiro e em Brasília, 

exercendo, ainda, a função de Diretor Adjunto do Instituto Nacional do Livro (MEC), 

em Brasília. É conselheiro do Conselho Federal de Cultura, do Ministério de Cultura, 

e do Conselho Estadual de Cultura de Goiás.

Pertence à Academia Brasileira de Letras, onde ocupa a Cadeira nº 1, para a 

qual foi eleito em 23 de outubro de 1975. É o primeiro goiano a ingressar na Casa de 

Machado de Assis.

Foi agraciado pelo Presidente Sarney com a insígnia e o diploma da Ordem de 

Rio Branco, no grau de Grande Oficial.

É casado com a professora e pintora Maria Carmelita Fleury Curado.

Por duas vezes - 28/11/95 e 14/01/96 - Bernardo Élis recebeu-me em sua casa 

com a gentileza, a paciência e o carinho que lhe são próprios, principalmente quando 

o assunto é a história de Goiás. Com sua erudição e seus casos de família, 
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descortinou-me o quotidiano desse lugar encantador que é a cidade de Goiás. Juntos, 

andamos, para além do tempo, por aquelas ruas sinuosas, procurando a mulher 

vilaboense e sua participação na construção dessa história tão singular. Aqui 

transcrevo a síntese de seus relatos.

Segundo Bernardo Élis, em Goiás não houve influência dos jesuítas. Não 

existiam escolas católicas e o Colégio Santana, relativamente recente, foi o primeiro. 

As escolas tinham cunho particular e leigo; o catolicismo não ocupou, aqui, o espaço 

que preencheu em outros lugares. O Colégio Santana, no entender de Bernardo Élis, 

constituiu-se em um ponto negativo para a cultura goiana, pois foi um representante 

do imperialismo europeu, em oposição à política patriótica de Goiás, estimulada pelo 

Liceu. A importância do Colégio Santana foi secundária e Bernardo Élis aconselha a 

olhar com crítica o relevo dado a ele, considerando que, na verdade, contribuiu muito 

mais no sentido  da etiqueta, não chegando a representar “quase nada” na história de 

Goiás e na formação do espírito forte da mulher goiana.

O Liceu foi um estabelecimento da maior importância. Era independente do 

massacre conservador das religiões. Recebeu influência dos Bulhões, que eram 

maçons e positivistas e procuravam criar um pensamento científico na cidade. Na 

cidade de Goiás, os seminários não iam para frente porque o Liceu era mais 

importante. O Liceu foi criado junto com o Colégio Pedro II e pretendia pautar-se nos 

mesmos moldes, o que não conseguiu por encontrar-se em Goiás, e não no Rio de 

Janeiro ou em São Paulo.

As escolas superiores foram fruto da iniciativa feminina. As mulheres queriam 

evitar o êxodo da população masculina, pelo menos da parte que saía para estudar 

fora. Isso aconteceu a partir do governo de Xavier de Almeida, mais ou menos em 

1905.

A Igreja Católica não teve muita importância, deixando espaços vazios que 

foram ocupados pelas festas do Divino, Cavalhadas, Congada. Essas festas coincidem 

com as colheitas e há uma certa heresia nisso. Não havia padres nas cidades pequenas 

e, portanto, nem missas ou ensinamentos religiosos, grassando as superstições. Os 
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padres iam, de vez em quando ou nunca, a essas cidades do interior. As igrejas eram 

entregues aos sacristãos e às beatas. As igrejas apresentavam-se em ruinas e o povo 

ficava entregue aos penates - deuses do lares, cultos dos santos feitos nas casas. As 

casas possuíam capelas e oratórios e a principal devoção era a de São Sebastião, 

soldado que, em Goiás, foi transformado em protetor do gado. As festas e as novenas 

de São Sebastião eram muito importantes.

O goiano não era carola. A mulher da cidade de Goiás não era rezadeira, mas 

acreditava nas superstições portuguesas, não se deixando influenciar pelas tradições 

religiosas dos negros.

As famílias descendentes do bandeirantes eram pobres, mas orgulhosas. Os 

escravos viviam mais bem vestidos - por serem obrigados a saírem às ruas - do que 

seus próprios donos. Por isso, as mulheres só saíam para irem à missa das 4:00 horas 

da madrugada, quando conseguiam esconder seus farrapos. Saint-Hilaire não 

conseguiu entender isso e as considerou prostitutas. Essas mulheres pertenciam à 

classe dominante e possuíam nomes ilustres, mas viviam na mais negra miséria. A avó 

de Bernardo era uma dessas mulheres.

Quase não havia teares no Estado de Goiás e o pano era uma raridade. As 

pessoas viviam sumariamente vestidas, numa pobreza muito grande. Viajando em 

tropas, os homens seguiam nus, vestindo-se quando chegavam perto das cidades. 

Riqueza era um termo relativo na cidade de Goiás.

Poucos homens enriqueceram com o ouro. A grande maioria da população 

masculina transformou-se em tropeiros, boiadeiros e soldados, havendo ainda o caso 

de muitos não terem absolutamente nada que fazer. Por isso, viviam ausentes e ao 

relento, fazendo com que as mulheres fossem absolutas em seu espaço, dando origem 

ao aparecimento da matriarca. Os homens não podiam fazer muito, ou por não terem 

trabalho, ou pelo tipo de trabalho que desenvolviam, passando a ocupar um lugar 

secundário em relação à mulher.
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Goiás era um centro de tropeiros e militares - maridos e homens sempre 

ausentes. Isso contribuiu ainda mais para o matriarcalismo implícito, porque, 

explicitamente, o homem era o grande macho.

As mulheres, além do poder no espaço doméstico, também tinham poder no 

espaço público, porque trabalhavam e se viravam na ausência dos homens. Quando 

eram professoras, seu prestígio era ainda maior.

Bernardo Élis aponta uma ambigüidade: ao mesmo tempo em que eram 

poderosas, eram massacradas pelos homens, numa posição de pseudo-prisioneiras. A 

mulher compactuava com isso, dando origem ao famoso machismo goiano que se 

revela uma farsa. Isso representa uma contradição, pois se, por um lado, a mulher 

chegava até a apanhar do marido - em todas as classes sociais - por outro lado era 

poderosa, tirana, dominadora.

Enquanto existiu a escravidão, os homens tinham muitas mulheres, escolhidas, 

na maior parte, entre as escravas. Era uma regra geral. As amantes negras viviam em 

casa com o consentimento das mulheres brancas.

Após a extinção da escravidão, as amantes passaram a ser mantidas fora de 

casa, com muita simplicidade, por causa das dificuldades econômicas. A poligamia 

deixa de ser a regra geral, e a monogamia passa a predominar, porque eram as 

mulheres que controlavam o dinheiro e a receita doméstica, o que impedia os homens 

de terem despesas com amantes. Numa economia pobre como a da cidade de Goiás, a 

mulher era o pé-de-boi que o homem não podia dispensar. O reflexo dessa situação 

manifesta-se em forte matriarcalismo, ainda que disfarçado.

As oligarquias eram comandadas por mulheres. As mulheres de homens 

importantes eram matriarcas. Nas famílias Bulhões e Jardim, as mulheres tinham 

muito destaque. As oligarquias foram fruto do progresso, mas a partir de um 

determinado momento passam a impedi-lo, para atenderem a interesses pessoais.

Os casamentos entre parentes eram estimulados e tinham por objetivo guardar 

heranças ou trocas de poder entre famílias. O casamento atendia às necessidades 
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econômicas e à preservação da espécie. O lado amoroso era subalterno. O interesse 

econômico predominava nas relações de todas as classes sociais. Pouco carinho em 

público. Não havia amor e esse aspecto do casamento propiciava até a aceitação da 

infidelidade.

Os filhos não consideravam a mãe pelo lado maternal em si, mas pela 

dependência que tinham em relação à sua capacidade de trabalho. Desenvolviam 

temor e dependência em relação às mães. A mulher era, antes de tudo, um instrumento 

de trabalho. Numa economia de subsistência, o amor é secundário.

Nas classes inferiores, as mulheres não escolhiam nada, mas assim como nas 

classes superiores, governavam a vida das famílias. Sem mulher, homem nenhum 

sobrevivia.

Até as primeiras décadas do século XIX, as pessoas legalmente casadas 

constituíam uma minoria tão pequena que chegavam a alardear isso como um título de 

nobreza, não por preconceito, mas como privilégio.

O que contribuiu para o relaxamento dos costumes em Goiás  foram o 

isolamento e as confrarias. Era tão difícil e detestável vir para Goiás que, quem vinha, 

era premiado com a concessão de cargos políticos no futuro. E, as confrarias, por sua 

vez, por impedirem a legalização das relações sexuais entre brancos com negras e 

mestiças.

Sempre houve concubinato, mas não com a freqüência que se apresentou na 

cidade de Goiás. Existe uma razão para isso: enquanto que, em outras regiões da 

Colônia, os agentes do rei chegavam com suas esposas e famílias, em Goiás vinham 

sozinhos, pois esposas e famílias negavam-se a acompanhá-los em tão difícil tarefa. 

Aqui chegando, como agentes do rei, tinham o direito de se apossarem de qualquer 

mulher. Isso era aceito por todos e esse exemplo acabou sendo seguido pelos próprios 

brasileiros, provocando uma desvalorização do casamento legal - amigado com fé, 

casado é.
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Havia na mulher goiana uma mentalidade diferente em relação aos padrões 

rigorosos que predominavam em outros lugares, mas sem a licenciosidade que Saint-

Hilaire denuncia.

A Academia Goiana de Letras foi fundada por uma mulher - Eurídice Natal.

As mulheres pobres não tinham assistência de saúde e tornavam-se deformadas 

e seriamente doentes.

O mal de Pedro Ludovico foi ter renegado a cidade de Goiás e ter difundido 

essa idéia para todos. Não tinha como fazer a mudança a não ser como fez, mas 

poderia ter preservado o amor e o respeito pela cidade de Goiás.
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Anexo II

Cora Coralina (Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas), nasceu na cidade de 

Goiás em 20 de agosto de 1889, filha de Jacintha Luíza do Couto Brandão Peixoto e 

do Desembargador Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto.

Iniciou sua carreira literária em 1903, aos 14 anos. Em 1907, foi redatora do 

jornal  A Rosa. Publicou seu primeiro conto - Tragédia na Roça - em 1910, no 

Anuário Histórico Geográfico e Descritivo do Estado de Goiás, do Prof. Francisco 

Ferreira dos Santos Azevedo.

Saiu de Goiás em 25 de novembro  de 1911, indo morar no interior de São 

Paulo e depois na Capital paulista. Durante 45 anos, viveu longe de sua cidade natal.

Retornou a Goiás em 1954 - escreveu Cântico da Volta - voltando a morar na 

Casa Velha da Ponte. Iniciou nova atividade, a de doceira, que vai exercer por mais de 

vinte anos.

Em 1965, publicou seu primeiro livro - Poemas dos Becos de Goiás e Estórias 

Mais. Em 1976, o segundo - Meu Livro de Cordel; e, em 1983, o terceiro - Vintém de 

Cobre - Meias Confissões de Aninha. Outros trabalhos de sua autoria foram 

publicados posteriormente.

Sua arte é reconhecida nacionalmente, passando a receber inúmeras 

homenagens e prêmios.

Doente, foi levada para Goiânia, onde morreu em 1985, mas seu corpo foi 

sepultado na cidade de Goiás, cidade que tanto amou.
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No presente trabalho faço várias referências a Cora Coralina, por concordar 

com a ressalva que ela mesma faz de sua obra:

“Versos ... não.

Poesia ... não.

Um modo diferente de contar velhas estórias”.

E, também, por concordar com Lena Castelo Branco Ferreira Costa que, no 

prefácio de Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais, diz que “é de identificação e 

de simbiose a expressão poética de Cora Coralina em relação à sua terra e sua gente”. 

Portanto, o caráter sociológico e cultural dos poemas de Cora Coralina é de 

grande relevância para esse trabalho, na medida em que retrata o universo da autora -

a cidade de Goiás. No entanto, sua poesia, ainda que de inspiração local e regional, 

traz mensagem e conteúdo universais, ultrapassando seu tempo e seu espaço.

De sua obra, extraio os poemas que fundamentam meu texto, na medida em 

que documentam: a identificação da mulher com a cidade; a economia de 

subsistência; o desempenho social da matriarca; o dia a dia da lavadeira; a história de 

sua família que caminha passo a passo com a história da cidade de Goiás; e, os 

costumes, os preconceitos, os valores e a tradição vilaboenses. 

Sou grata a Cora Coralina por possibilitar, em passagens difíceis da pesquisa, 

documentação adequada para o registro histórico de momentos perdidos no tempo, 

mas captados por sua genial sensibilidade.

Sou-lhe grata, ainda, por emprestar ao meu trabalho, um pouco da beleza, do 

lirismo e da percepção histórica e social que transbordam em sua obra.

E, finalmente, por sintetizar, poeticamente, em si mesma, “todas as vidas” de 

todas as mulheres que vivem em cada uma de nós, expressando, em uma única frase, o 

significado de meu objeto de estudo: “Eu sou a mulher mais antiga do mundo, 

plantada e fecundada no ventre escuro da terra”. 
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