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Tudo tem seu tempo determinado,  

e há tempo para todo propósito debaixo do céu 
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RESUMO 

 
 
 

 
Esta tese analisa a sociedade de Vila Boa, capital da capitania/província de 
Goiás, entre 1770 e 1847. Objetiva trazer à tona trabalho, família e 
mobilidade social. Portanto, o avesso dos três pilares que caracterizaram a 
decadência segundo interpretações pautadas nos relatos dos viajantes. Um 
dos resultados da análise foi que o trabalho assumiu destaque no processo 
de construção da estima social. O segundo ponto  resulta das mestiçagens: 
a cor – indicativo de (ante)passado escravo – tornou-se pouco referenciada 
na documentação, dando-se maior destaque à condição social. Nesse 
sentido, trabalho e vínculos familiares foram responsáveis pela mudança de 
cor; aspecto sutil da mobilidade social. A partir do referencial da 
microanálise, e do cruzamento contínuo de diferentes espécies e tipologias 
documentais (eclesiástica, cartorária e administrativa) na busca de algumas 
trajetórias, emergiu um complexo conjunto de estratégias de mobilidade 
social. 
 

Palavras-chave: Trabalho, família, mobilidade social. 

 
ABSTRACT 

 
 
This thesis analyzes the society of Vila Boa, capital of the captaincy/province of 
Goiás, between 1770 and 1847. It aims to bring to the discussion the work, family 
and social mobility. Therefore; the reverse of the three pillars that characterized 
the decay according to interpretations guided by the reports of the travelers. One 
of the results of the analysis was that the work took prominence in the process of 
construction of social esteem. The second point results from miscegenation: the 
color – indicative of slave past – became little referenced in the documentation, 
giving bigger prominence to social condition. Following it, work and family ties 
were responsible for the changing of color; subtle aspect of social mobility. From 
the point of microanalysis, and continuous crossing of different species and 
documental typologies (ecclesiastical, from the registry office and administrative) 
in search of some trajectories, emerged a complex set of strategies to social 
mobility. 
 

Key-words: work, family, social mobility. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguém aprende o ofício de conhecedor ou de diagnosticador 
 limitando-se a por em prática regras preexistentes. 

 Nesse tipo de conhecimento entram  
em jogo elementos imponderáveis:  

 faro, golpe de vista, intuição.   
Carlo Ginzburg 
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Cumprindo os deveres de seu cativeiro com extrema promptidão e 
obediência, empregando-se com boa vontade em todo serviço de 
lavoura, que pelo dito seu senhor lhe era encarregado (exceptuando 
o de machado) que pelo sexo feminil o não permitir [...] e além do util 
que nos bons serviços havia dado ao seu Senhor, acresceu mais 
cinco filhos [...] os quais vivendo todos por mercê de Deus 
aumentando com estas crias os bens do suplicado. 

 
Com este excerto finalizei meu trabalho anterior, no qual investiguei alguns 

aspectos da escravidão em Goiás. Joanna, uma preta mina, foi responsável por toda 

a problemática abordada. As rotas de entrada dos principais grupos de pretos 

trazidos para Goiás, as irmandades e um pouco dos quilombos. Porém, a ênfase em 

sua trajetória, algo insólita, ocorreu apenas no último capítulo, quando abordei as 

alforrias. Joanna ia em busca do “direito de sua liberdade”, como afirmou em seu 

requerimento e tinha o inveterado hábito da fuga. Todas suas cinco tentativas foram 

frustradas. Joanna vivia no Engenho Passa Três, de propriedade do alferes 

Francisco Leyte Borges, distante mais de noventa quilômetros da antiga capital da 

capitania de Goiás, Vila Boa.  

Mas é bom frisar, Joanna não fugia para algum quilombo. Pelo menos as 

últimas tentativas podem até soar paradoxais: ela fugia em direção à Vila Boa. O 

motivo? Procurar a ajuda e o amparo do governador da época, D. João Manoel de 

Menezes nos idos de 1802, quando a capitania fervilhava de contendas e cizânias 

entre as elites, e boatos de que o governador libertaria todos os mulatos.  

À época, passou-me despercebido o significado de um despacho dado por 

Dom João Manoel. Na segunda página, acima da “exposição dos motivos” do pleito 

de Joanna – iniciado por alguém que não sei quem foi, pois faltam duas páginas do 

documento – o então governador escrevia de próprio punho:  

 
O Juiz Ordinário mandando vir a Supplicante e o Supplicado seu 
senhor, com as mais pessoas nomiadas neste requerimento para 
indagar a verdade, lhe deferirá com justiça, que merese 
requerimentos de semilhantes natureza, sem attender as polemias 
[sic] dos Tiranos e nem compadrescos, no cazo que o haja, como de 
ordinário costumão fazer, bem entendido, que este Requerimento 
ficará no cartório publico e o Tabelião me passará por Certidão, e 
para que não haja enganos e falcatruas [...].2  

 

                                                
2
 Sobre a história de Joanna, ver LEMKE, Maria. Uma preta escrava e muitos pardos livres – histórias 

sobre obediência escrava na capitania de Goiás. In: PAIVA, Eduardo F.; AMANTINO, Márcia; IVO, 
Isnara P. (Orgs.). Escravidão, mestiçagens, ambientes, paisagens e espaços. São Paulo: Annablume, 
2011, 179-201. 
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Se alguém tinha dúvidas de que já naquela época a palavra e a fórmula 

“compadresco” era conhecida e utilizada, creio que esse despacho, de 13 de março 

de 1802 não dá margem a muitas dúvidas.  

Numa das audiências, Joanna alegou que, malgrado ter fugido várias vezes, 

“havia sido boa escrava.” Afinal, dedicara-se a todo o trabalho, exceto o de 

machado, por seu sexo “feminil” não o permitir. Tornava-se, portanto, merecedora do 

“direito de buscar sua liberdade”. Ela requeria licença para sair do Engenho Passa 

Três a fim de angariar pecúlio e comprar sua liberdade por coartação.    

Nunca descobri como Joanna conseguiu juntar “pataco” suficiente para 

comprar sua liberdade, mas posso afirmar que em algum momento entre 1802 e 

1812 ela adquiriu o necessário. Consta como preta mina forra no livro de batismo de 

escravos de Curralinho. Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de 1812, batiza 

seu sexto filho, o pequeno Antonio, cujos padrinhos foram Felisberto Leyte Borges e 

sua mulher, Maria Gomes, filho e nora de seu antigo senhor, o alferes Francisco 

Leyte Borges.3 O batismo de Antonio denota que Joanna não só manteve, mas 

fortaleceu, por compadrio, laços com a família de seu antigo senhor.  

À época da dissertação apenas chamei a atenção para seu trânsito entre a 

escravidão e a liberdade num contexto politicamente tumultuado para a capitania de 

Goiás. Mas, como toda pesquisa se inicia com os fios soltos do que não 

percebemos, eis que Joanna, na sua presença ausente, emergiu durante a 

pesquisa, trazendo à tona a problemática das famílias, da obediência escrava, da 

tessitura das redes de relações. 

Convém destacar que Joanna angariou ouro suficiente para comprar sua 

liberdade com seu trabalho. Pode parecer óbvio, sobretudo quando se tem em 

relevo que várias pesquisas indicam que a maioria das alforrias foi adquirida por 

autocompra.4 Permanece, porém, na historiografia goiana que isso era possível nas 

                                                
3
 AGDG: Batizados Goiás, Livro 5, 1813-1829, p. 22 verso. 

4
 Sobre o papel político moral na obtenção da alforria cf. SOARES, Marcio de S. A remissão do 

cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos Campos dos Goitacazes, c 1750 - c. 
1830. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009. Sem pretender esgotar o assunto, é preciso lembrar que há 
diferentes fontes, metodologias, enfoques e interpretações acerca do tema. Obviamente não se 
encerram nos trabalhos aqui citado, tampouco são unânimes quanto ao significado das alforrias. 
Contudo, as pesquisas são unânimes em apontar dois aspectos basilares da alforria. O primeiro é 
que a maioria das alforrias foi adquirida por autocompra; o segundo indica que os escravos nascidos 
no Brasil tiveram maiores chances de obter a liberdade “gratuitamente”, ao passo que os cativos 
pretos deveriam comprá-la. Sobre a alforria como conquista escrava. PAIVA, Eduardo F. Escravos e 
Libertos nas Minas Gerais do Século XVIII: estratégias de resistência através dos testamentos. 3 ed. 
São Paulo: Annablume, 2009. PAIVA, Eduardo F. Pelo justo valor e pelo amor de Deus: as alforrias nas 
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regiões de mineração por conta da prática que os cativos teriam de esconder 

pequenas quantidades de ouro na “carapinha”, ou que as alforrias ocorreram por 

conta da decadência aurífera, “quanto ter um escravo passou a ser antieconômico”.5 

São interpretações que marcaram a historiografia. E nem poderia ser diferente, pois 

foi amplamente inspirada nos viajantes que conheceram Goiás quando o ouro era 

uma pálida lembrança na casa de fundição, nos cofres reais, mas ainda existia nos 

braceletes e santos das pretas forras e na mente da população.   

Em 2009 e no início de 2010, fui procurar Joanna em outras situações e 

também outros escravos que conseguiram alforria mediante intervenção de D. João 

Manoel de Menezes, o “governador louco”. A busca foi infrutífera. Nem Joanna, nem 

outros escravos, embora saibamos que ela não foi o único caso. Não obstante, 

deparei-me com um sem-número de trajetórias de pretos, crioulos, pardos, cabras, 

mulatos e brancos, que acabaram lançando dúvidas sobre muito do que li acerca da 

história de Goiás colonial e provincial, sobretudo as pesquisas assentadas nos 

relatos dos viajantes.  

Naquele emaranhado documental, outra preta mina chamou a atenção. Ao 

verificar a data, constatei que poucos meses separam o momento em que Joanna 

fez as pazes com seu senhor, do momento em que Narciza Gomes de Oliveira 

                                                                                                                                                   
minas. In: IX Seminário de Economia Mineira, 2000, Diamantina. Anais… Belo Horizonte: 
UFMG/CEDEPLAR, 2000, p. 65-91. Disponível em: <http://econpapers.repec.org/bookchap/cdpdiaman> 
acesso em: 04/05/2010; SILVA, Maria B. N. da. A luta pela alforria. In: SILVA, Maria B. N. da. Brasil, 
colonização e escravidão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 296-307; os mecanismos de 
“coartação”, SOUZA, Laura de M. e. Coartação – problemática e episódios referente a Minas Gerais 
no século XVIII. In: SILVA, Maria B. N. da. Brasil, colonização e escravidão. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2000, p.275-295. SCHWARTZ, Stuart. Alforria na Bahia, 1684-1745. In: SCHWARTZ, 
Stuart. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru: EDUSC, 2001, pp. 171-218; sobre o papel da amizade 
na obtenção da alforria, GUEDES, Roberto. Egressos do cativeiro: trabalho, família, aliança e 
mobilidade social (Porto Feliz, São Paulo, c. 1798 – c. 1850). Rio de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 
2008; sobre o “potencial desestruturante das alforrias”, LARA, Silvia H. Fragmentos setecentistas. 
Escravidão, cultura e poder na América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  
5
 Grosso modo, a historiografia de Goiás analisa as alforria – en passant – e aponta para a correlação 

entre decadência econômica e aumento das manumissões. Cf. SALLES, Gilka V. F. de. Economia e 
escravidão na Capitania de Goiás. Goiânia: CEGRAF/UFG, 1992; BRANDÃO, Carlos R. Peões, 
pretos e congos. Trabalho e identidade em Goiás. Goiânia/Brasília: Gráfica do Livro Goiano/UnB: 
1977; FUNES, Eurípedes A. Goiás 1800-1850: um período de transição da mineração à pecuária. 
Goiânia: Ed da UFG, 1986; ESTEVAM, Luis. O tempo da transformação. Estrutura e dinâmica da 
formação econômica de Goiás. Goiânia: Ed. do Autor, 1998, p. 54-55.LEITE, Clara D. Tecendo a 
liberdade: alforrias em Goiás no século XIX. Dissertação (Mestrado em História). Goiânia: UFG, 2000. 
Na dissertação, abordei as alforrias como fruto das conquistas dos cativos. Essa interpretação 
também está em Kátia Mattoso: a alforria permitia que o senhor recuperasse parte dos investimentos 
feitos na compra do cativo. MATTOSO, Kátia Q. A Propósito das Cartas de Alforria, Bahia 1779-1850. 
In: Anais de História. Assis, n. 04, 1972. Longe de mim negar o papel dos escravos na obtenção da 
alforria. Contudo, é pertinente ter em conta que havia limites para a obtenção da alforria, o primeiro e 
mais forte era a vontade do senhor. LOIOLA, Maria Lemke. Trajetórias para a liberdade: escravos e 
libertos na Capitania de Goiás. Goiânia: Ed. da UFG, 2009.  
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chegava ao mesmo cartório para registrar seu testamento. Pois bem, de Joanna 

nada mais tenho a acrescentar. E, desde já alerto que não será possível estabelecer 

muitas semelhanças entre Joanna e Narciza além de serem “pretas mina”; escravas 

de senhores cujas atividades econômicas, em pleno auge da mineração, não eram 

exclusivamente auríferas; que tiveram filhos com mais de um homem; que 

estabeleceram laços com seus antigos senhores; que foram obedientes; que 

chegaram à condição de libertas; que vivenciaram os anos de 1802-1803, que 

naquele ano viram de suas senzalas, a cizânia ferver entre as elites; que o tabelião 

que redigiu seus respectivos documentos cartorários foi Antônio José Vidal de 

Ataíde, um mulato em segundo grau, peça-chave para tornar movediço o terreno do 

poder em Vila Boa, sobretudo entre o então capitão-mor Antônio de Souza Telles e 

Menezes e o governador D. João Manoel de Menezes.  

Narciza era uma preta da Costa da Mina, e fora escrava de Antônio Gomes 

de Oliveira e adotou o nome de seu senhor. Por sua vez, este veio para Goiás numa 

época em que havia muito ouro, mas possivelmente não se dedicou à mineração, 

pois nas poucas vezes a documentação o referencia tratando de gado e curtumes. 

Gomes era um rico senhor de terras e de gentes. Porém, malgrado a riqueza, era 

marchante, ou seja, não tinha nobreza alguma. Mas, por meio de intrincadas e 

complexas alianças familiares no governo dos Cunha Menezes, alcançou o 

importante e cobiçado posto de capitão-mor. Além disso, destacou-se mediante 

considerável quantidade de terras. Por conta da riqueza, Gomes angariou muitos 

desafetos. Antes de tornar-se capitão-mor, era admirado declaradamente por 

Antônio de Souza Telles e Menezes. Este mais de uma vez chamou a atenção para 

o “grande trabalho” com que “o mais rico vassalo de el rei  tem vivido nestas minas”. 

Essa admiração ruiu e está expressa em longas correspondências nas quais 

denuncia que Tristão da Cunha Menezes – irmão do Fanfarrão Minésio – concedeu 

a um “açougueiro” um posto da mais alta nobreza.  

Narciza e seu senhor Antônio Gomes de Oliveira – ou se preferir, Gomes e 

sua escrava – tiveram “tratos ilícitos”. Desse intercurso sexual nasceram pelo menos 

dois rebentos. Narciza, porém, não foi a única escrava daquele plantel a ter filhos 

com seu senhor. Esse tipo de situação, não raro, gerou o aumento constante de 

libertos e livres, redundando no “silêncio” sobre a cor na documentação.  
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Os rebentos dessas uniões, os pardos – para as elites, mulatos – eram 

considerados fruto do ajuntamento proibido de pretas com brancos – ou brancos 

com pretas, o leitor escolhe – levando essa qualidade de gente, e aí se incluía o 

mulato Ataíde, a assumir cargos interditos às pessoas com “sangue infecto”, graças 

ao estímulo e desmandos do “governador louco”.  

As queixas de Antônio de Souza Telles e Menezes acerca do estado 

deplorável da capitania foram constantes. Afirmava que a decadência era resultado 

da falta de aplicação dos castigos sobre gente como Ataíde, a quem foi obrigado a 

passar provisão, pressionado por D. João Manoel. Mas Ataíde na posição de 

tabelião, de fato, fez seu trabalho. Contudo, por pouco se importar com a cor, nem 

sempre a anotava nos processos e autos. Quando as inquietações políticas cederam 

lugar ao “marasmo”, Ataíde estava longe.  

Parte de tudo isso que narrei aconteceu anos antes e até durante a época em 

que os viajantes, Pohl e Saint-Hilaire – com os quais dialogo nesta tese – passavam 

por aqui e se queixavam do marasmo e da “absoluta ausência de vida social” na 

capitania. Se eles tivessem passado aqui alguns anos antes, concluiriam o oposto.  

Tive que aprender a ler os escritos dos viajantes sem certo ranço, ou 

preconceito ao avesso. Foi Saint-Hilaire quem me cativou num dia de sua solidão. O 

francês atravessava um lugar ermo, como tantos outros que na estação seca eram 

queimados, deixando a terra nua: “à exceção das capoeiras, não se via o menor 

sinal de verde em parte alguma, e, no entanto, o céu nessa região é de um azul tão 

luminoso, e a luz do sol tão brilhante, que apesar de toda sua nudez a Natureza 

ainda parecia bela”.6 Seus comentários nem sempre foram tão prenhes de 

sensibilidade. Em toda parte enxergaram homens e mulheres, supostamente em 

“completa ociosidade e desregramento moral” e não perdoaram o que podiam 

enxergar.  

Tornou-se desafiador criar elos entre esses atores sociais cujos fios tentei  

ligar desde o primeiro até o último capítulo. Aqui, não há grandes pretensões 

teóricas. Procuro apenas indicar contrapontos possíveis às assertivas dos dois 

“viajantes”7 mais conhecidos que passaram por Goiás: Pohl e Saint-Hilaire. Faço isto 

                                                
6
 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem à Província de Goiás. Belo Horizonte: Itatiaia, 1975, p. 95. 

7
 José Eustáquio Ribeiro estabeleceu as diferenças entre militares, cientistas e viajantes. Não 

obstante as significativas diferenças, aqui, serão viajantes ou cientistas. Para uma distinção cf. 
RIBEIRO José E.Viagens, viajantes e livros de viagem: Goiás na primeira metade do século XIX 
(1812-1850). Dissertação (Mestrado em História). Franca, Universidade Estadual Paulista, 2004. 
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a partir de um labirinto documental que permitiu tecer histórias cruzadas, que os 

viajantes não podiam ver, mas que faziam parte da sociedade da época. O rastro 

que segui foi o nome.  

A escrava preta mina Narciza Gomes de Oliveira, o tabelião mulato Antônio 

Vidal de Ataíde, e o marchante branco Antônio Gomes de Oliveira são os principais 

fios. Representam, no limite, uma pequena parte da sociedade de Vila Boa. O elo 

entre eles é composto por uma mistura de trabalho e família. A trama final é a 

mobilidade social, da qual o resultado mais sutil e, quiçá, mais visível  – com licença 

do oximoro – é a ausência de cor. É verdade que a condição os diferenciava, mas 

isso não significa que eram distantes no cotidiano, tampouco inimigos acérrimos em 

seus distintos projetos. Prova disso são as redes familiares entre a casa grande e a 

senzala e refiro-me não apenas ao compadrio, mas também ao intercurso sexual 

entre senhores e escravas.  

Talvez seja profícuo evocar, mais uma vez, a metáfora do labirinto. Afinal, 

como afirmou Bosi, “tudo o que é necessário, necessariamente retorna”.8 Para 

conectar trabalho, família e mobilidade social, agentes sociais em sua diversidade 

de experiências, retomo algumas reflexões iniciadas na dissertação, sob o mesmo 

prisma, mas de forma diferente, posto que em outro contexto de escrita e reflexão. 

Assim escrevi, inspirada na proposição de Feitosa: 

 
Charles Feitosa (2002), refletindo acerca das obras de Nietzsche, 
elaborou uma insólita correlação entre a autobiografia e o labirinto – 
ou se se preferir, os percursos para o desencontro de si. Conta-nos o 
autor que o mais famoso labirinto de todos os tempos, o palácio de 
Dédalo, servia, simultaneamente, de prisão e de templo, no qual o 
heroi, além de enfrentar o Minotauro, corria o risco de esquecer o 
caminho de saída. Ao longo da história e do texto, outros labirintos 
surgiriam. Um deles é o multilinear, que apresenta várias 
possibilidades de escolha, cujo risco de não alcançar a saída é 
proporcional ao de chegar ao centro. Outro labirinto é o unilinear, 
‘nele não há caminhos que se entrecruzam. Não há, portanto, opões 
nem a tortura da escolha’. Por fim, com base em Deleuze, Feitosa 
evoca ‘um labirinto que resista à força da memória organizadora, que 
permita a circulação e a reversibilidade dos caminhos [...] o deserto é 
o caminho mais radical pois nele tudo pode ser caminho, todos os 
sentidos podem ser construídos. É o labirinto das multiplicidades, ou 

rizomático.9 
 

                                                
8
 BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. 4 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

9
 LOIOLA, Maria Lemke. Trajetórias para a liberdade. Escravos e libertos na capitania de Goiás. 

Goiânia: UFG, 2009, p. 18-19. 
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A partir do proposto por Feitosa, veio-me à mente o que seria a História. 

Prisão ou templo? Templo-prisão? Labirinto multilinear, unilinear ou um deserto? 

Continuo acreditando que voltamos sempre ao temp(l)o-prisão-aberto enveredando 

por caminhos sempre diferentes, encontrando re-entrâncias e recônditos que, ao 

primeiro olhar, passaram despercebidos.  

Segundo Feitosa, Ariadne ficou conhecida na filosofia ocidental como a musa 

da racionalidade, por “encarnar o triunfo da razão contra os minotauros do 

esquecimento e da confusão [...]”. Para que se possa fazer uma nova filosofia e uma 

outra autobiografia é, ou seria preciso, expulsar Ariadne da torre da razão na qual foi 

colocada, pois sua imagem de mistério cedeu lugar à de “luz, solução, guia”. Assim, 

para uma nova filosofia, seria preciso gritar “Fora Ariadne! Abaixo o fio condutor!”10 

Feitosa se referia e propunha isso às formas de fazer filosofia e análise de 

autobiografias, como as de Nietzsche. No caso da história, as coisas, talvez, não 

sejam tão “simples”, sobretudo porque temos que admitir que existe um fio condutor. 

Nesta tese o que permite entrar e sair do labirinto é um fio bastante tênue: o nome.  

Ginzburg afirmou que o fio de Ariadne a guiar o investigador pelo labirinto 

documental é o nome.11 Contudo, nossa micro-história é mais “tapuia”, notou com 

acuidade João Fragoso. Referia-se o autor aos obstáculos existentes em nossos 

arquivos, à falta de um corpus documental que permita rastrear os indivíduos em 

suas diferentes experiências: “ter claro esses limites impede decepções e ciladas.”12 

De fato, vez ou outra – para não dizer com muita frequência – há mais percalços nos 

percursos do que gostaríamos de experimentar.  

Além do estado lastimável de muitos arquivos e do desaparecimento de boa 

parte da documentação, nosso fio de Ariadne – que conduz à entrada ou saída de 

nosso temp(l)o-prisão – torna-se ainda mais frágil por uma peculiaridade de nossa 

América portuguesa: a (quase) ausência de padronização dos registros eclesiásticos 

e cartorários. No caso dos batismos, casamentos e óbitos, as Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia estabeleceram diretrizes para os registros. 

Porém, nem sempre seguidas. 

                                                
10

 FEITOSA, Charles. Labirintos: corpo e memória nos textos autobiográficos de Nietzsche. In: LINS, 
Daniel; GADELHA, Sylvio (Orgs.). Nietzsche e Deleuze: que pode o corpo. Rio de Janeiro: Relume-
Dumará, 2002, p. 65.  
11

 GINZBURG, Carlo. O nome e como. Troca desigual e mercado historiográfico. In: GINZBURG, 
Carlo. A micro-história e outros ensaios. Lisboa: DIFEL, 1989, p. 184-5. 
12

 FRAGOSO, João. Afogando em nomes: temas e experiências em história econômica. Topoi. Dez. 
2002, p. 63. 
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A situação “piora” quando se trata de escravos. Não é raro encontrar três, 

quatro Marias ou Annas, Joãos e Joaquins num mesmo plantel. Além disso, no caso 

de Goiás, muitos escravos e libertos adotavam o nome de seu antigo senhor. Uma 

vez libertos, poucas vezes eram referenciados por sua cor que, à época era 

indicativo de um (ante)passado escravo. Quando se metiam em confusão – leia-se 

comportamento pouco submisso, a cor desses indivíduos era evocada. De toda 

forma, a assunção do nome e a ausência de cor, podem levar a confusões, quando 

não a equívocos.  

Assim, nosso fio é tênue porque se perde rapidamente na falta e na 

incompletude dos arquivos e na documentação. É singular, porque o nome13 é um 

indicativo de pertencimento. Conforme Martha Hameister, um indivíduo poderia 

descartar um prenome ou nome ao longo da vida e adotar outro, como parte de suas 

escolhas e estratégias de reconhecimento social.14  

Tratando-se de escravos e libertos, torna-se mais difícil rastrear a trajetória. A 

assunção do nome de algum nome do antigo senhor, ou alguém de prestígio, a 

manutenção de laços de compadrio e amizade, e o bom comportamento resultavam 

na ausência de cor. Esse conjunto fazia desvanecer o (ante)passado escravo. 

A pesquisa assumiu ares de um labirinto aberto, um deserto, à medida que 

problemáticas paralelas emergiam, mas isso – para o bem ou para o mal – foi fruto 

do incessante cruzamento de nomes em várias espécies e tipologias documentais.  

Quanto ao espaço, não apresento uma história total, apenas diferente, 

tomando como referencial a antiga Vila Boa de Goiás, no período de 1770-1847. 

Mas qual seria a validade de uma amostra tão circunscrita da capitania? Não seria 

incorrer num localismo extremo? Não, absolutamente. Primeiro porque estamos 

lidando com indivíduos marcados por um contexto atlântico, a escravidão nos 

quadros do Império português.15 Segundo, nenhum desses atores sociais, 
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 Uso aqui “nome” em lugar do que costumamos chamar “sobrenome”. 
14

 Qualquer pesquisador colonial já se deparou com problemas desse tipo. NADALIN, Sérgio O. 
História e Demografia: elementos para um diálogo. v.1. Campinas: ABEP, 2004. Com muito atraso, 
apenas recentemente me deparei com a tese de Martha Hameister na qual a autora discute as 
estratégias familiares a partir de registros de batismos. Entre vários aspectos, a autora problematiza, 
de forma brilhante, entre outros aspectos, os desafios de se elaborar bancos de dados a partir de 
documentação em que não é possível identificar todos os sujeitos homônimos que emergem. 
HAMEISTER, Martha D. Introdução. In: HAMEISTER, Martha D. Para dar calor à nova povoação: 
estudo sobre estratégias sociais e familiares a partir dos registros batismais da vila do Rio Grande 
(1738-1763). Rio de Janeiro: UFRJ, 2006, pp. 13-51.   
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 MATTOS, Hebe M. A Escravidão Moderna nos Quadros do Império Português: o antigo regime em 
perspectiva atlântica. In: FRAGOSO, João, BICALHO, Maria Fernanda e GOUVÊA, Maria de Fátima 
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indivíduos, ou famílias, que se “encontraram” nesse dilatado sertão de Goiás esteve 

alheio ao poder metropolitano. A mais das vezes os representantes da Coroa 

interferiam, de uma forma ou de outra, na fortuna de muitos deles. Os governadores 

e suas ambíguas relações com os homens e mulheres de cá, também formaram o 

com outras partes do Império português.16  

Ademais, longe se vai o tempo em que historiadores lidavam com as grandes 

estruturas da história, as áreas de plantation, os modos de produção. A uma história 

cujo princípio era estender as “explicações” para todo um período e grandes regiões 

– para não dizer toda a colônia – tomaram lugar espaços mais circunscritos. Assim, 

os desafios têm sido mais modestos. Mas nem por isso menos complexos.  

Para estruturar esta tese tendo como pilares trabalho, família e mobilidade 

social e mudança de cor, adotei um viés analítico que pudesse dar conta de integrar 

problemáticas distintas, mas não dissociadas. Desde algum tempo esse “fazer 

historiográfico” vem sendo empregado com sucesso para tratar das sociedades 

escravistas na América portuguesa. Refiro-me à experimentação da microanálise, ou 

micro-história italiana.  

Abrir mão de uma historia total em prol do exercício contínuo de estabelecer 

nexos, deixa a história, e o fazer historiográfico, mais profícuo e mais apaixonante. 

Estabelecer nexos, fios e conexões entre indivíduos, situações, vicissitudes, 

experiências, entre o local e o global, o indivíduo e a sociedade, o social e a 

religiosidade, conforme atentou Revel, enriquece nossa compreensão do passado.17  

Vício de historiador poderia ser uma denominação algo injusta, mas 

procedente, quando os “italianos” criticam a confusão entre escala cartográfica e 

escala geográfica. Os historiadores fazem história local em âmbito local, e na escala 

nacional, fazem a história da nação. E, confesso, joguei fora o fio condutor da 

racionalidade que “obriga” definir aprioristicamente em que contexto “deveria” inserir 

nossos sujeitos/objetos. Definir, cortar, separar, torna tudo reduzido e simplificado. 

                                                                                                                                                   
(org). O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). RJ, 
Civilização Brasileira, 2001, p.142-162. 
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 Aqui, e em toda a tese, tal como Sheila Faria, o termo não se resume aos bens materiais “poucos 
ou muitos”. Mas também como sinônimo de “sorte”, “destino”, “fado”. FARIA, Sheila de C. A colônia 
em movimento. fortuna e família no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.  
17

 REVEL, Jacques. Prefácio. In: LEVI, Giovanni. A herança imaterial: trajetória de um exorcista no 
Piemonte do século XVII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, pp. 7-36. 
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“criam-se níveis de observação e análise, além de estabelecer uma falsa hierarquia 

entre as problemáticas históricas” afins e, por vezes, estreitamente relacionadas.18  

No campo da geografia, Castro alerta que a escala é uma escolha que define 

o sentido a ser dado a uma realidade, e não a realidade em si. Observado por esse 

prisma, o fenômeno passa a ser visto como parte de um “jogo de relações com 

outros fenômenos de amplitude e natureza diversas”.19 Ou seja, a “escala não é um 

dado preestabelecido, mas resulta de uma escolha estratégica que envolve a própria 

significação da pesquisa: o que vemos é aquilo que escolhemos fazer ver.”20 Foi 

guiando-me por esse referencial que construí a teia de relações apresentada. 

Tanto quanto a escrava Narciza Gomes de Oliveira e seu senhor Antônio 

Gomes de Oliveira, o tabelião mulato Antônio José Vidal de Ataíde foi importante 

para que esta tese tivesse uma cor. Uma preta, um branco, um mulato. E havia 

ainda os sem cor, como Thereza. No caso desta, a ausência de cor e a assunção do 

nome foram importantes distintivos sociais.  

A par dessas situações, seguirei o proposto por Simona Cerutti. É preciso 

atentar para a pluralidade de experiências, “antes de postulá-la a partir da posição 

que [os indivíduos ou grupos] ocupavam na hierarquia econômica e social”. Assim, 

procuro identificar a teia de relações nas quais transitavam esses agentes sociais, 

pois as situações nas quais viviam não eram moldadas apenas por seus “papeis 

sociais”.21 O trabalho, por exemplo, não era atributo restrito a escravos; tampouco a 

riqueza material era exclusiva dos “brancos”.  

Quanto às mestiçagens, Eduardo Paiva retomou essa noção freyreana, 

elencando-a à de hibridismo e trânsito para tratar, entre outros aspectos, da 

mobilidade social, física e econômica dos libertos em Minas Gerais, demonstrando 

                                                
18

 REVEL, Jacques. Microanálise e construção do social. In: REVEL, Jacques (Org.). Jogos de 
escalas. A experiência da microanálise. Rio de Janeiro: FGV, 1998, p. 27. 
19

 CASTRO, Iná E. de. O problema da escala. In: CASTRO, Iná E. de; GOMES, Paulo C. da C; 
CORREA, Roberto L. (Orgs). Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 
138. 
20

 LEVI, Giovanni. Comportamentos, recursos, processos: antes da “revolução” do consumo. In: 
REVEL, Jacques (Org.). Jogos de escalas: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: Editora 
Fundação Getúlio Vargas, 1998. p. 203.  
21

 CERUTTI, Simona. Processo e experiência: indivíduos, grupos e identidades em Turim no século 
XVII. In: REVEL, Jacques (org).  Jogos de escalas: a experiência da microanálise. Trad: Dora Rocha. 
Rio de Janeiro: FGV, 1998, pp. 173-201, p. 199. 
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que, nem de longe é possível dizer que eram ociosos. Trabalho e não ociosidade 

movia aquela sociedade.22  

No âmbito da historiografia “local”, essas mestiçagens foram abordadas sob 

dois vieses que, não obstante, possuem um resultado comum. Durante o auge do 

período aurífero, “homens solteiros e desenraizados”, sedentos de ouro, não 

hesitariam em se unir a “negras e índias” por “pura ausência de mulheres brancas”. 

Com a exaustão das minas, a decadência aurífera teria levado ao contínuo 

esvaziamento da capitania. Aqueles que ficaram continuaram no velho sistema de 

se juntarem desenfreadamente com “negras e índias”. Nessas leituras, o segundo 

momento, em nada diferiria do primeiro. Nesse continuum sem movimento, que só 

existiu no olhar de quem olha, o desregramento moral seria a tônica.  

A mestiçagem, porém, não acabou com as hierarquias sociais, das quais, 

aliás, todos eram ciosos. A maior delas, a escravidão, permaneceu. Para entender 

como a sociedade mestiça de Goiás foi engendrada, rompi com a interpretação de 

fundo moral, leia-se, mestiçagem como causa e efeito do relaxamento dos 

costumes, pois essa leitura simplificadora em nada contribui para a compreensão 

das sociedades que se formaram nos trópicos. 

A entrada de Goiás nos anais da história escrita ocorreu, bem dito por 

Palacin, quando da descoberta do ouro na segunda década do século XVIII. 

Contudo, a Capitania de Goiás não conheceria os “esplendores culturais” da vizinha 

Minas Gerais, tampouco se veria recuperada da decadência do ouro. Para este 

autor, três seriam as características do período pós-aurífero goiano:  

 
[...] uma de caráter sócio-geográfico, a ruralização; as outras duas, a 
crise do trabalho e o derrotismo moral, com base na psicologia 
coletiva. A tristeza transmitida de geração em geração desde a 
decadência da mineração até a renovação radical inaugurada na 
década dos trinta.23  

 

                                                
22

 PAIVA, Eduardo F. Escravidão e universo cultural na colônia. Minas Gerais, 1716-1789. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2001. Também: Sinhás pretas, damas mercadoras. As pretas minas nas 
cidades do Rio de Janeiro e de São João Del Rey (1750-1850). Tese (Professor Titular em História do 
Brasil). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2005; GUEDES, Roberto. Egressos do cativeiro: 
trabalho, família, aliança e mobilidade social (Porto Feliz, São Paulo, c. 1798 – c. 1850). Rio de 
Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2008; SOARES, Marcio de S. A remissão do cativeiro: a dádiva da 
alforria e o governo dos escravos nos Campos dos Goitacazes, c 1750 - c. 1830. Rio de Janeiro: 
Apicuri, 2009. 
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 PALACIN, Luis. O século do ouro em Goiás: 1722-1822, estrutura e conjuntura numa capitania de 
Minas. 4 ed. Goiânia: Ed. da UCG, 1994, p. 138-140.  
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Ao fazer sua leitura sobre as representações nos discursos dos viajantes, e 

contrapor-se à historiografia que assumiu a decadência, Chaul afirmou que os 

discursos sobre a decadência não se sustentam. Como Palacin, o autor asseverou 

que Goiás não conheceu o fausto das Minas Gerais. Seu exercício de relativização 

do olhar outro, o levou a afirmar que  

 
repensar a ideia de decadência para a sociedade que transitou da 
mineração para a agropecuária é um outro desafio, pois inventaram 
para nós uma época de fausto e esplendor aurífero invisível [...] 
[Criou-se] todo um estigma de ‘goianice’ para identificar o goiano que 
habitava a região.24  
 

 Em outro momento afirma  
 

A vida, a economia, os ímpetos da política só seriam modificados aos 
poucos, com o desenvolver do processo histórico externo e interno 
diante das mudanças ocorridas ao nível da política nacional, que 

absorveriam Goiás dentro das necessidades de desenvolvimento do 
país, lá pelos fins dos anos 20 e início da década de 1930.”25 

 

Não obstante os diferentes enfoques acerca da “decadência”, Palacin e Chaul 

a comparam com Minas Gerais, nossa “prima rica”, por assim dizer. Mas há mais 

que os aproxima, apesar de Chaul tentar se distanciar da geração de historiadores 

marcada pela noção de decadência. Em meio às críticas e aos conceitos de 

representação e imaginário, o autor é apanhado pelo feitiço da palavra-mágica que 

ronda Goiás desde tempos antigos: modernidade. Está lá, em sua afirmação que 

tudo mudaria “lá pelos fins dos anos 20 e início da década de 1930”.  

Além disso, Palacin e Chaul se tangenciam quanto aos aspectos 

conservadores. Em ambos, a sociedade pós-aurífera seria incapaz de se mover sem 

forças externas, ou, em linguagem menos rebuscada, o braço do Estado. 

Imobilidade, indolência e ociosidade seriam as marcas daquela sociedade cujo longo 

período de dormência só terminaria em 1930. Por outro lado, num movimento 

pendular, o marasmo seria rompido com a violência, com a quebra das regras 

morais: concubinato, ócio e contrabando.26 
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 CHAUL, Nasr. A peregrinação dos tempos. In: CHAUL, Nasr; Bertran, Paulo (Orgs.). Goiás: 1722-
2002. Brasília: Mediale Comunicações, 2002, p.68. 
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 CHAUL, Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites da modernidade. Goiânia: 
CEGRAF/UFG, 1997, p. 74. Grifo meu. 
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 CHAUL, Nasr. Contrabando, concubinato e ócio nas raízes de Goiás. Fragmentos de Cultura. V. 8, 
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São interpretações a partir das quais conhecemos melhor a história, a 

historiografia, seus modos e tempos de escrever. Palacin escrevia na década de 

1970-80, ainda um “tempo” historiográfico fortemente vinculado às estruturas 

políticas ou econômicas. Chaul, por seu turno, volta-se aos aspectos culturais da 

sociedade, tentando reconstruir e desmontar a dureza daquela história de viés 

marcadamente marxista. Porém, a uma abordagem estruturalista seguiu-se outra.  

 Essas duas vertentes sugerem uma sociedade profundamente homogênea 

quanto aos costumes. O alto índice de concubinato, por exemplo, foi interpretado 

como ausência de valores morais e de laços familiares. “A maior parte das relações 

giraria em torno do sexo”, segundo Chaul.27 São palavras idênticas às de Palacin, 

nosso padre historiador, para quem um dos resultados do concubinato seria “a 

tendência natural para o incesto.”28 

 Por fim, mas não menos importante, transparece em ambos a marca de toda 

uma historiografia que, apenas recentemente, tem sido “desmontada”. Refiro-me à 

clássica interpretação do desprezo ao trabalho durante o período colonial/imperial, 

cujo processo de valorização ocorreu com a emergência da República, leia-se com o 

triunfo do capitalismo.  

Inspirado nos clássicos da historiografia, Palacin, afirmou que “O mal mais 

profundo da decadência, e que está na raiz de todos os outros, é o desprezo pelo 

trabalho, o gosto pela ociosidade. [...] é um mal constitutivo da colonização do Brasil, 

alimentado pela instituição da escravatura.”29 Chaul foi mais longe ao instituir o ócio 

como ponto de afirmação da “cultura goiana, ponte para o desenvolvimento de sua 

cidadania”.30 Malgrado queira conferir à suposta ociosidade um caráter positivo, o 

resultado aparece inverso. 

Palacin e Chaul utilizam, predominantemente, os relatos dos viajantes e a 

documentação político-administrativa. Grosso modo, suas interpretações são 

idênticas às de Laura de Mello e Souza,31 ao criarem para Goiás, hordas de 
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 CHAUL, Nasr. Contrabando, concubinato e ócio nas raízes de Goiás. Fragmentos de Cultura. V. 8, 
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desclassificados sociais. Embora cada um ressalte aspectos distintos, ao fim e ao 

cabo, encerram uma unidade interpretativa.  

Há outro aspecto a ser destacado acerca desses dois autores. Tanto a 

decadência como verdade, quanto o extremo da representação, configuraram uma 

espécie de exaustão do tema. Mas foi especialmente o rompimento com o “estigma 

da decadência” que fez recair silêncio sobre o período como se não houvesse mais 

nenhuma reentrância a ser explorada. Assim, não é exagero afirmar que a 

“decadência” conferiu ares de imobilidade à história daquela sociedade, mas 

também produziu resultados na historiografia. 

Refletindo sobre os resultados disso, tomo emprestadas as palavras de Sheila 

Faria. Ao investigar as famílias e fortuna no município de Bananal, no Vale do 

Paraíba, a autora percebeu que a perda da importância econômica do café, ao longo 

do século XX deixou reflexos historiográficos: 

 
O saudosismo com que historiadores regionais e genealogistas de 
famílias locais tratam o passado de Bananal reflete justamente o 
sentimento de perda de uma grande riqueza, chegando alguns a 
considerar histórico o período em que a cidade viveu seu “apogeu”. A 
pobreza não teria, por oposição, história.32  

 
Os usos e abusos dos relatos dos viajantes acabaram consolidando uma 

invisibilidade histórica e historiográfica sobre o período pós-aurífero em Goiás. Pohl 

e Saint-Hilaire, principalmente, enxergavam a sociedade completamente apática, 

destituída de vida social. Mas sobre Vila Boa, incidiram as maiores críticas, seja do 

concubinato, da ociosidade, da pobreza. Esse estado de coisas, por assim dizer, 

conferiu ares de decadência moral à decadência aurífera.  

Retorno uma última vez ao labirinto. E confesso que, em alguns momentos, 

abandonei o fio de Ariadne para não estabelecer níveis de hierarquia entre os 

“problemas investigativos”. A beleza da proposição da microanálise e da construção 

do social está na experimentação possível, no exercício contínuo de conectar um 

indivíduo a outro. 

Várias pesquisas contribuíram para que eu chegasse a algumas 

considerações. Inspirei-me amplamente na pesquisa de Roberto Guedes, que 

rastreou que cinco gerações da família Rocha, cuja trajetória do primeiro foi iniciada 
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no cativeiro e terminou como senhor de engenho. Trabalho, família, aliança e 

mobilidade social compõem os eixos a partir dos quais o autor aborda os pardos da 

Vila de Porto Feliz, no interior de São Paulo.  

Segundo o autor, boa parte da historiografia colonial/imperial voltada para o 

tema da mobilidade social dos egressos do cativeiro, assevera que, quando não 

impossível, essa mobilidade seria bastante improvável. Ademais, essa historiografia 

criticada por Guedes amiúde abraça epítetos desqualificadores, produzidos por altos 

funcionários régios, representantes da Igreja e viajantes. Um dos problemas dessas 

interpretações reducionistas foi o anacronismo. Ao restringir a mobilidade social a 

enriquecimento, deixaram de perceber que a liberdade era um aspecto fundamental 

da mobilidade social. Mas, mobilidade social não se resume à mudança de 

condição, à alteração do estatuto sociojurídico. Atentando para o fato de lidar com 

uma sociedade com traços de Antigo Regime, e escravista, os indivíduos eram 

ciosos dos seus lugares, reproduzindo as desigualdades. Às hierarquias de Antigo 

Regime, somar-se-iam aquelas típicas da escravidão.  

Nesse sentido, um “forro ou descendente de escravo não aspirava ser um 

barão, mas o rei dos forros e dos descendentes de escravos”. Disso resulta, por sua 

vez, que a mobilidade social deve ser compreendida no interior dos grupos. Por 

exemplo, entre os egressos do cativeiro, a manutenção da liberdade, ou seja, o 

afastamento paulatino do (ante)passado escravo, contribuía para a estima social, 

componente importante da mobilidade. 33 

A noção mobilidade social, apesar de “emprestada”, contorna a antiga capital 

de Goiás, Vila Boa, de 1770 a 1847. Além de forros, e eventualmente escravos, 

estendo-me sobre os homens e mulheres ditos “brancos”, pois os discursos 

desqualificadores dos viajantes sequer os pouparam. Como se verá, para a 

historiografia, os “brancos” pouco diferiam dos escravos por sua pobreza, pela 

suposta falta de vontade de trabalhar e pela ausência de afetos familiares. 

Aliás, a família seria uma instituição inexistente. Sobre isso, fui buscar apoio 

em Minas patriarcal.34 A problematização de Brügger acerca do concubinato como 

relação familiar foi essencial. A pesquisa da autora focou a família e a existência do 
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patriarcado em Minas Gerais. Embora eu não trate de patriarcado, procurei desfazer 

alguns equívocos relativos ao conceito, pois a historiografia local assevera que “as 

famílias eram extremamente raras em Goiás”. Assim, não se trata de advogar em 

causa do pernambucano – pois bem sabemos que ele não precisa disso – mas 

refletir sobre os resultados de algumas interpretações sobre Casa Grande & Senzala 

para a história das famílias em Goiás. Ao contrário de Brügger, somente tangenciei 

as possibilidades da documentação, enfatizando as diferenças entre concubinato e 

casamento, sobretudo para demonstrar que nem um, nem outro tipo de relação 

inviabilizou a existência de famílias. Objetivei demonstrar que existiram famílias, não 

importando se numa relação legitimada pela Igreja ou não. 

Em meio aos batismos tomou forma outro ponto fundamental que apresento. 

A leitura de “Das cores do silêncio” levou-me a transformar em problema histórico a 

pouca frequência com que as cores dessa gente aparecem na documentação.35 O 

que a ausência de cor na documentação pode indicar sobre aquela sociedade? 

A noção de Antigo Regime nos trópicos e o papel estruturante da escravidão 

foi essencial para compreender os comportamentos.36 Como entender obediência e 

a humildade de cativos e libertos sem os “Escravos da Paciência” de José Roberto 

Góes,37 e “A dádiva da alforria” de Márcio Soares?38 Também as discussões sobre 

fortuna lançadas por Sheila Faria39 estão aqui. Sandes, por seu turno, ajudou a 

(re)pensar a decadência.40 Esses fios não são os únicos com os quais teci esta tese. 

Ao longo dela, indicarei o que me aproxima e me distancia de cada um.  

A escolha dessa abordagem nada tem de inocente. Em primeiro lugar é 

tributária da própria condição da documentação. Como pensar em uma história 

quantitativa e/ou serial em meio a uma documentação tão fragmentada como a da 

antiga Vila Boa? João Fragoso, com razão, se referiu à micro-história feita no Brasil 
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como “feia, tapuia, diferente da italiana”.41 De fato, temos nossos limites. Mas creio 

que uma história quantitativa/serial, com dados tão incompletos com os quais lido, 

se dissolveria na primeira rodada.42  

Reconheço os riscos ao levar até onde possível a abordagem microanalítica. 

Mas o microscópio funciona bem. Certas relações são perceptíveis não em 

agregados anônimos, mas nas refinadas conexões nem sempre passiveis e 

possíveis de serem percebidas quando se tem apenas números.  

Discorri sobre alguns norteadores que, a bem da verdade, são a baliza 

historiográfica. Mas é preciso destacar que trabalho, família e mobilidade social 

tiveram como resultado o silenciamento sobre a cor. Nisso não posso negar o papel 

da mestiçagem e só pude compreender esse aspecto sutil – mas fundamental – da 

mobilidade social quando me despi do preconceito de reler um dos livros mais 

brilhantes da historiografia brasileira. Refiro-me a Casa Grande & Senzala,43 

Decantado em verso e prosa, odiado por uns, e amado por outros, Freyre destacou 

que o preconceito no Brasil seria menos ligado à cor, e mais à condição, à “classe”. 

É sobre esta ideia basilar que construí esta tese: o estreitamento dos laços de 

trabalho entre senhores e escravos (fruto do fim da mineração); e o estreitamento 

entre a casa grande e a senzala (via intercurso sexual e/ou relações de compadrio); 

permitiram que um dos resultados da mobilidade social – não obstante o mais sutil – 

fosse o silenciamento da cor dos egressos do cativeiro.  

Toda a tese se estrutura para demonstrar que para aquela sociedade de Vila 

Boa, a cor era menos importância do que o status. Pode parecer óbvio em se 

tratando de uma sociedade escravista, mas a grande maioria de libertos e livres, 

apenas raras vezes era referenciado pela cor. Mas esse não é o único ponto a ser 

destacado. Numa sociedade marcadamente movediça em que as fortunas oscilavam 

por motivos vários: ataques indígenas, falecimento de alguém da família, cobrança 

de dívidas, fuga de escravos, pagamento de impostos, é difícil crer que a ociosidade 
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fosse a mola mestra. Nesse sentido, vejo com ressalvas o estabelecimento de um 

modelo de sociedade pautado nos extremos senhores e escravos para Goiás.  

Embora a marca da escravidão estivesse em todo lugar, ela não foi o único 

aspecto a ordenar comportamentos. Caso contrário, conferiríamos a essas 

sociedades, à vida dos sujeitos, uma previsibilidade que elas não tiveram. Nesse 

sentido, é preciso levar em conta que: 

 
Todas as estratégias pessoais e familiares talvez tendam a parecer 
atenuadas em meio a um resultado comum de relativo equilíbrio. 
Todavia, a participação de cada um na história geral e na formação e 
modificação das estruturas essenciais da realidade social não pode 
ser avaliada somente com base nos resultados perceptíveis: durante 
a vida de cada um aparecem, ciclicamente, problemas, incertezas, 
escolhas, enfim, uma política de vida cotidiana cujo centro é a 
utilização estratégica das normas sociais.44  

  
Sobre esse prisma gira a problemática apresentada. No primeiro capítulo 

rastreio os homens em busca do ouro e os encontramos falando de seu 

esgotamento. Situo as diferentes narrativas acerca da decadência em seus 

contextos e relações locais e com a metrópole. Compreender como se forjaram os 

discursos sobre a decadência, permitiu verificar como a decadência aurífera foi 

transmutada em decadência moral, ou seja, ociosidade, cujo contraponto encontra-

se na segunda parte do capítulo. 

Focando no que os viajantes não viram, no segundo capítulo estabeleço as 

bases para pensar as famílias em Goiás. Há um consenso historiográfico de que 

famílias seriam inexistentes aqui. Os poucos trabalhos procuraram ser um 

contraponto à “família patriarcal”, asseverando que a emergência desse “modelo” 

ocorreria a partir de 1850. Nesta tese, me preocupo menos se se tratava de 

patriarcalismo ou não, o objetivo é mais singelo: demonstrar a existência de 

sentimentos de pertencimento, de valores familiares.  

Os viajantes e homens como o capitão-mor Antônio de Souza Telles e 

Menezes gastaram alguma tinta (d)escrevendo os resultados “nefastos” das 

mestiçagens: a suposta ociosidade e insubmissão dos descendentes de egressos do 

cativeiro. Para além das fronteiras da história, pensemos em alquimias, quiçá, 

mágicas. As elites transformaram pardos em mulatos e crioulos em negros cada vez 
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que as hierarquias não eram respeitadas como esperavam.  Se é verdade que a 

mobilidade social imprimiu a ausência de cor, o terceiro capítulo demonstra que o 

movimento poderia ser descendente quando as hierarquias não eram respeitadas. 

O quarto capítulo é uma espécie de epílogo. Nele se encontra Antônio de 

Souza Telles e Menezes, cujos escritos ajudaram a compor o quadro do primeiro e 

do terceiro capítulos: a “decadência moral”, seu desejo de nobreza e incontestável 

senso de superioridade; as relações familiares discutidas no segundo capítulo 

aparecem no microcosmo da família de Antônio Gomes de Oliveira que casou suas 

filhas com altos funcionários do palácio para assumir cargos importantes, isso em 

pleno século do ouro, quando, supostamente, famílias seriam inexistentes; do 

terceiro capítulo retomo o comportamento para demonstrar como ele contribuía para 

silenciar acerca da cor. O resultado foi uma história que demonstra as estratégias 

familiares para manutenção da fortuna e a complexa rede familiar entre a casa 

grande e a senzala de Antônio Gomes de Oliveira por três gerações. Mas, ao 

contrário do que possa se pensar, a mobilidade social, vivenciada pelo fruto dos 

encontros entre Antônio Gomes e a preta Narciza não era para todos. Era preciso ter 

bom comportamento, pertencer a uma (boa) família, ter um nome, e continuar a 

transitar entre os parentes. Por isso, muitos continuaram a ser tratados pela cor. 

Assim, o quarto capítulo é um exercício de juntar todas as peças, identificar a 

mobilidade social – a variação de fortuna, as disputas e os afetos familiares, a 

construção da estima social, a ausência de cor e o comportamento. Enfim, 

identificar, a partir de um caso limite, como, no âmbito familiar emergem diferentes 

estratégias para a manutenção de privilégios, redes de favores que, contudo, nem 

sempre conseguiram prevenir e evitar a fragmentação de fortunas; o nascimento de 

um filho natural. 

Trabalho e família foram importantes para que a ausência da cor assumisse 

um lugar singular. Desaparece e emerge para lembrar a cada um seu status na 

sociedade. Por isso, a mobilidade social não acaba com a escravidão. Pelo 

contrário, reitera-a.  

  Para a empreitada, a documentação foi a mais variada possível. Processos-

crime, autos de devassa, cartas de alforria, escrituras de doação, contratos de arras, 

autos de cobrança de dívidas, assentos de batismos, correspondências dos 

governadores, relatos de viajantes, inventários e testamentos. O cruzamento 



 

34 

 

34 

contínuo da documentação trouxe à tona a diversidade de experiências dos nossos 

agentes. Torno a afirmar, o microscópio funciona bem. Fica mais fácil encontrar os 

fios em nosso labirinto, e quiçá, tecer redes, ou um manto, ou (outras) histórias, se 

se preferir. Nesse sentido, quase sempre deixei que a documentação orientasse a 

narrativa, por isso, não raro, emergem problemáticas paralelas.  

Como lidar com uma sociedade marcada por tanta vida? Apesar de contexto 

significativamente diferente, me aproprio das palavras que José Roberto Góes 

utilizou ao descrever o que ele viu na documentação sobre a tragédia de Pontes de 

Tábuas. “Nenhum estado ou experiência parece faltar na descrição que o processo 

faz do cotidiano daquela fazenda: medo, esperança, inveja, preconceito, desejo 

sexual, traição, paixão, ódio, amor, Deus e o diabo [...]”.45 O que apresento, não se 

compara às atrocidades do feitor ou dos escravos da Fazenda de Pontes. Porém, 

não encontrei palavras melhores para descrever todos aqueles sentimentos, mas 

gostaria de acrescentar outros: vingança, humildade, modéstia e alguns palavrões.  

Tal emaranhado de sentimentos e valores vinha assim: tudo junto no tempo e 

no espaço, posto diante de nós em palavras escritas por escrivães pouco letrados. 

Por isso, evitei atualizar a grafia. Assim, menos é um nefasto ranço historicista, ou a 

vã tentativa de demonstrar quão “trabalhosa” foi esta tese, mas um indicativo de que 

naquela sociedade, marcada por hierarquias, a grande maioria mal sabia escrever. 

Por fim, a escolha da micro-história compõe um aspecto quase autobiográfico, 

no contexto de nossa vida rápida, veloz e fugaz. “Minha mente é uma rede 3D em 

movimento” e está presente em toda a escrita da tese. Dela não pude me livrar. Vou 

e volto, deixo deliberadamente “pontas soltas” do fio de Ariadne para, no último 

capítulo, costurá-las, tecê-las – ou conectá-las para usar uma expressão em voga. 

Esta pode ser uma estratégia arriscada. Contudo, foi a forma que encontrei de 

agregar indivíduos de condição distinta como senhores e escravos, (inter)agindo a 

partir de expectativas diferentes diante da vida cheia de incertezas, profundamente 

vinculados a, e por, valores familiares. Isso, porém, não implica em negar os 

interditos institucionais, absolutamente. Tenho como pressuposto que, cada um à 

sua maneira, vivenciou as vicissitudes de uma época na qual, malgrado os viajantes 

se queixassem de marasmo, muita coisa aconteceu. Inclusive a contínua, e eficaz, 

re-produção das hierarquias sociais, leia-se escravidão. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 

ALQUIMIAS EM VÁRIOS TEMPOS 
DECADÊNCIA, OCIOSIDADE E TRABALHO 
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Ah, meu caro leitor, se tendes percorrido os nossos sertões, os 
lugares onde a vida é fácil por causa da caça e da pesca, deveis 
saber que esta gente caminha para o entorpecimento, para o túmulo. 
Esta gente não fala – boceja, não anda – arrasta-se, não vive – 
vegeta. Para ela não há ambição, nem luxo, nem dinheiro, nem 
conforto: não há nada e que corra a vida como o barco à mercê da 
corrente. Palavras que lhes dirigimos no sentido de os guiar por 
melhor caminho são pérolas que deitamos aos porcos46  

 

Talvez seja esta a passagem mais conhecida de um cronista-viajante sobre 

Goiás. O trecho data de 1889. O autor desses “apontamentos” foi o português Oscal 

Leal. Malgrado esteja a quase um século de distância do “corte” escolhido para este 

trabalho, Leal é um exemplo – próximo de nós – de como idéias de atraso, 

vadiagem, ociosidade e decadência se solidificaram ao longo do século XIX. Mas, 

engana-se quem pensa que essa construção emerge no Oitocentos. No século 

anterior muitos já falavam sobre isso. 

Pervertida nos costumes. Esta foi a constatação de Pohl quando passou  por 

Goiás. O austríaco, porém, não foi o primeiro a exprimir tais palavras. Mais de meio 

século antes, o governador João Manuel de Melo usou as mesmas palavras. Não é 

exagero afirmar que as palavras dos viajantes não diferiam das dos “homens bons” 

e representantes d’El Rey. Afinal, Pohl e João Manoel de Melo compartilhavam um 

lugar social a partir do qual produziram impressões pouco lisonjeiras. A historiografia 

local/regional, em boa medida, reproduziu certos discursos, mormente os relativos à 

decadência e ociosidade que, ainda no século XVIII, tornaram-se irmãs siamesas.  

Este capítulo aborda, em primeiro momento, os discursos relativos ao fim da 

mineração e a transmutação da decadência econômica em decadência moral. 

Embora seja um dos aspectos mais debatidos pela historiografia, retomo alguns 

pontos. Existiu decadência? Como era percebida/vivenciada pelos agentes 

administrativos e elites? Em seguida, num contraponto aos viajantes apresento 

situações que desautorizam tomar como verdadeiras as assertivas que o sertão de 

Goiás era o reino da ociosidade e da vadiagem. 
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AS PRIMEIRAS PEGADAS EUROPEIAS 

 
 

O território conhecido como Goiás foi palmilhado por europeus, sobretudo 

lusos, desde o século XVI.47 Naquela época, a mão de obra indígena, sempre 

insuficiente aos olhos dos paulistas, impulsionou as empresas de exploração. 

Segundo Palacin & Moraes, no século XVII, foram comuns as descidas jesuíticas 

vindas do Amazonas em busca de “índios” para as missões de evangelização.48  

Eram tempos de muitas lendas e mitos. Feras, amazonas, homens de um 

olho só e riquezas minerais povoavam o imaginário dos portugueses (e dos 

espanhóis).49 Ao Eldorado deram até uma localização: no mesmo paralelo das 

minas peruanas. A lenda do ouro dos Martírios era constantemente avivada por 

pequenos e esporádicos achados auríferos, responsável por boa parte das entradas 

e bandeiras ao longo do século XVII.50  

Esses descimentos e bandeiras acabaram contribuindo para a descoberta de 

ouro na região das Minas Gerais, por volta de 1692, e no Mato Grosso, em 1719. As 

jazidas de Goiás não ficariam ocultas por muito tempo, pois estavam na confluência 

entre Minas, São Paulo e Mato Grosso.51 Tratava-se de pôr em marcha mais uma 

bandeira. Assim, em 1722, com o aval do então governador Rodrigo Cesar de 

Menezes, Anhanguera, o filho, João Leite da Silva Ortiz e Domingos Rodrigues do 

Prado saíram em busca do metal.  

Anhanguera filho partiu em busca das terras nas quais esteve com o pai há 

quarenta anos. Após vagar por três anos, encontrou esse lugar. Alencastre narrou a 

versão mítica dessa história: “Estava escrito no livro da providência que as glórias do 

descobrimento de Goiás pertencessem a uma família”.52  
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Na sede sem fim de grandes descobertos auríferos, e a cada vez que as 

catas davam mostras de exaustão, os mineradores partiam em busca de novos 

veios, dando início a mais um arraial. Desta forma, antes do ocaso da primeira 

metade do Setecentos, tanto a parte sul quanto a parte norte – atual Estado do 

Tocantins – estava pontilhada de pequenos arraiais.53 Os sertões ditos vazios foram 

ocupados por gentes de toda sorte: paulistas, geralistas, lusos...  

 
Em quinze anos, abrem caminhos e estradas, vasculham rios e 
montanhas, desviam correntes, desmatam e limpam regiões inteiras, 
rechaçam os índios, e exploram, habitam e povoam uma área 
imensa - em grande parte hostil pela aridez e pela insalubridade [...]54 

 
A contínua expansão em busca do ouro acabou dando ao território que mais 

tarde seria a Capitania de Goiás uma dimensão considerável. Para se ter uma ideia, 

à época, Goiás fazia divisa com Minas Gerais, Mato Grosso, Maranhão, São Paulo, 

Pará, Piauí e Pernambuco (Figura 1).  
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Figura 1: Extensão da Capitania de Goiás

 
        Fonte: ROCHA, Leandro M; MORAES, Cristina de C. P.P; WÜST, Irmhild. Atlas histórico: Goiás   
         pré-colonial  e colonial. Vol I. Goiânia: CECAB, 2001, p. 52. 

  

 

A importância dos achados e a necessidade de evitar descaminhos do ouro, 

fizeram com que as Minas dos Goyazes fossem desmembradas da Capitania de 

São Paulo em 1736. Contudo, a chegada do primeiro governador, D. Marcos de 

Noronha, ocorreu apenas em novembro de 1749. Nesse ínterim, a administração foi 

feita por Bartholomeu Bueno da Silva que, por recompensa do achamento das minas 
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dos Guayazes, foi nomeado superintendente. Após disputas, Bueno seria substituído 

em virtude de disputas e dissensões.55  

Às margens do Rio Vermelho emergia o arraial de Sant’Anna.56 A partir dele 

formaram-se outros núcleos: Barra, Ferreiro, Anta, Ouro Fino, Santa Rita e Pilar, 

todos antes de 1730. Em 1736 o arraial de Sant’Anna foi elevado à categoria de vila 

e o nome alterado para Vila Boa, permaneceu a única vila por todo o Setecentos. 

Lentamente, o aparato administrativo foi instalado: o palácio do governador, a casa 

de fundição, a cadeia e o pelourinho.  

Em 1751, Vila Boa já contava com pelo menos quatro templos: a matriz 

dedicada à Senhora Sant’Anna, a Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, 

a Capela de Nossa Senhora da Lapa e a Capela de Nossa Senhora da Boa Morte. A 

estas foram acrescidas a Capela da Senhora da Boa Morte, a Senhora das 

Barrancas e da Capela da Senhora do Carmo. Aos viajantes não passou 

despercebida essa quantidade significativa de templos. Porém, para eles, tantas 

igrejas de pouco valiam. Eram muitas para o pequeno número de habitantes. Além 

disso, a religião consistia na forma, não na essência.57 Além destas, havia capelas 

nos arraiais de Curralinho, Ferreiro, Barra, Ouro Fino, Anicuns e Rio Claro.58 No 

século XIX o município de Campinas, ajudaria a conformar a freguesia de Vila Boa. 

Apesar do crescimento da capital, sua localização foi permeada por 

divergências. Segundo Palacin, ainda em 1737, acreditava-se que a capital seria 

estabelecida no arraial de Meya Ponte. Posteriormente, em 1754, Dom Marcos de 

Noronha foi consultado pela Coroa sobre a conveniência de transferir a casa de 

fundição para aquele arraial. Para o governador, não somente a casa de fundição, 

mas todo o aparato administrativo deveria ser transferido para Meya Ponte. Depois 

de ponderar sobre os altos gastos da empreitada, a Coroa fez recair silêncio sobre o 
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assunto.59 1754 foi a primeira vez em que se pensaria na mudança da capital.60 

Anos depois, a ideia de transferir a capital para Meya Ponte foi retomada pela elite 

daquele arraial. Dentre as justificativas destacaram: maior facilidade no escoamento 

do ouro; proximidade dos principais caminhos de comércio e o consequente 

barateamento dos gêneros, e, não menos importante, a salubridade climática. 

Malgrado as “vantagens comparativas”, o proposto não logrou êxito.61  

Do exposto, nota-se que as queixas acerca do clima de Vila Boa datam da 

primeira metade do século XVIII. Ao longo da centúria seguinte, a insalubridade 

climática e a má circulação do ar tomariam novo fôlego – com o perdão do 

trocadilho. Desta vez, nos escritos dos viajantes.62 Para Saint-Hilaire, a “péssima” 

localização da capital, numa baixada entre vales, dificultava deveras a circulação do 

ar: na seca, umidade de menos; na estação das chuvas, umidade demais. Sua óbvia 

constatação: Vila Boa era imprópria “aos homens da raça europeia”.63  

Sobre Vila Boa, única vila por todo o Setecentos, mais que qualquer outro 

lugar da capitania, pesaram as mais acres afirmativas. Nada escapou, nem clima, 

nem sociedade, tampouco economia. Não bastasse, os viajantes construíram o mito 

do isolamento e do abandono. Ruralização tornou-se sinônimo de atraso e miséria, 

ausência de vida social, afinal os viajantes eram do tempo do “Stadtluft macht frei”.64  

Seja como for, numa pintura de 1803, a vila não (a) parece abandonada. Nos 

quintais de várias casas o verde desponta. Eram, portanto, habitadas. A ausência de 

cercas a separar quintais, era um dos estopins para as rusgas do cotidiano. Mas 

também para conversas de fim de tarde que incomodaram os viajantes levando-os a 

propagar que a sociedade de Vila Boa vivia em generalizada ociosidade.  
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Figura 2: Vista Panorâmica de Vila Boa em 1803 

 
Fonte: Catálogo de Verbetes dos documentos manuscritos avulsos da capitania de Goiás. Brasília: Ministério da 
Cultura; Goiânia: Sociedade Goiana de Cultura, Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, 
2001, p.27. 

 
 
 

EM ABUNDANTES PALAVRAS: O OURO (TRANS)FORMANDO LUGARES E HOMENS 

 
 
Muito antes dos viajantes, os agentes administrativos (governadores, 

ouvidores, desembargadores, meirinhos e provedores) em correspondências à 

Coroa se queixavam da decadência. Mas, eis aí um ponto fundamental. Enquanto os 

viajantes criaram a decadência moral, as primeiras lamentações se referiam ao ouro. 

Engana-se quem pensa que os queixumes acerca do esgotamento aurífero surgiram 

no final do século XVIII. Em 1731, quando a administração de Goiás ainda estava 

subordinada a São Paulo, o governador “Antonio Pimentel, notório corrupto e mau-
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caráter, mandava informar a El-Rey da ‘diminuição de ouro que se experimentava 

nas Minas dos Goyazes.’”65  

De fato, a decadência das minas está presente nos primeiros documentos 

administrativos. E nem poderia ser diferente. Em parte por que as autoridades se 

referiam a um e outro veio; afinal, os achados não ocorreram simultaneamente. Em 

segundo lugar, predominou o ouro aluvional,66 cuja característica é o rápido 

esgotamento. Após a exaustão dessa primeira forma de extração, passava-se à 

mineração de taboleiro (perfuração das margens dos rios). Por fim, às grupiaras 

(cascalho nas ladeiras), mais freqüentes, pois a mineração de morro, por seus altos 

custos foi pouco utilizada.67 Desta forma, não deve surpreender que, cada vez que 

um veio dava mostras de exaustão, os mineiros partiam em busca de outros. 

Tão importante quanto os aspectos “técnicos” da mineração, deve-se ter em 

conta que os agentes d’El Rei, ao relatarem a queda da extração aurífera, não raro 

mascaravam seu envolvimento em atividades lesivas ao erário régio. De muitos 

deles há relatos notórios sobre como acrescentavam aos proventos substancial 

quantia de ouro.  

Segundo Palacin, os mineiros “concediam” ao governador o privilégio da 

primeira bateada para garantirem benesses e privilégios. D. Luís de Mascarenhas 

entrou para os anais da história como um dos “beneficiários” dessa economia. A 

bateada do dito governador quando da inauguração das minas de Arraias, 

Conceição, Chapada e Cavalcante (todas no norte da capitania), conferiu ao seu 

enriquecimento fama “proverbial”.68 Assim, o perfil de alguns governadores e 

capitães-generais pode ser traçado a partir da proximidade (ilícita) estabelecida 

entre o palácio e a casa de fundição.  

Mas nem só de ouro viviam os governadores no tempo da mineração. O 

lucrativo comércio de almas foi uma atividade comum entre eles, a despeito da 

proibição. Há denúncias de que, num só mês, setecentos pretos teriam sido trazidos 
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à capitania via porto de Salvador. Tudo obra do Conde de São Miguel.69 Verdade ou 

não, difícil saber. Porém, algum fundamento devia ter aquelas denúncias. 

A exaustão do ouro de aluvião no entorno de Vila Boa e a freqüente 

apropriação indevida do erário, levaram os camaristas a solicitar – por mais de uma 

vez – autorização para extraírem diamantes na região dos rios Claro e Pilões.70 Os 

primeiros registros de diamantes encontrados datam de 1746, ocasionando uma 

verdadeira enxurrada de correspondências. Algumas justificativas, como as do 

ouvidor-geral, Manuel Antunes da Fonseca, são dignas de nota. Segundo ele, os 

impostos como a capitação e as excessivas benesses cobradas pelos padres 

arrastavam os mineiros a uma “situação sofrível de pobreza”.71 Todavia, a Coroa só 

autorizou a exploração em 1801.72 O que ocorria antes era contrabando. 

Narrando o estado da capitania, o conde de São Miguel afirmava haver ainda 

muito ouro. Ou seja, o problema não era a ausência do minério nas entranhas da 

terra. Para ele, a culpa era dos geralistas que, chegando pobres a Goiás, e sem 

capital para se manterem, compravam tudo a crédito. Desta forma, a extração do 

ouro só garantiria o pagamento dos juros das dívidas. Instaurando a pobreza, não 

poderiam instalar fábricas, povoar arraiais, nem exaurir rios para aumentar as 

riquezas da Coroa.73  

O Conde de São Miguel enfatizava ainda a necessidade dos avultados gastos 

na contenção dos autóctones. Por conta dos prejuízos, solicitou autorização para 

fazer a guerra justa. E foram muitas. No governo do Conde dos Arcos, Dom Marcos 

de Noronha (1750-56); e no de Dom Álvaro Xavier Botelho de Távora, o Conde de 

São Miguel, (1756-59); predomina a, digamos, “questão indígena” como justificativa 

para o esvaziamento dos cofres reais. No governo de Dom Marcos de Noronha e 

durante a governança de Távora houve sucessivos ataques de ambos os lados. 

Dispendiosas bandeiras eram enviadas para “exterminar” as diversas nações 

“brabas” do sertão. No arraial de Natividade, quando Venceslau Gomes da Silva 

“rechaçou” os acroá, “[...] chegou hum corrego a correr mais sangue, do que agoa, 
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matando-lhe as molheres. Só perdoando as [crianças] [...].”74 Para o Conde de São 

Miguel, o gentio xacriabá “era o mais Bárbaro, o mais Infiel, o mais Indômito e cruel.” 

Assim, tentou dissuadir o intento do rei em povoar as minas dos Goyazes com 

silvícolas. Para o conde, a estratégia não passava de “ilusão de filósofos”.75 Não é 

difícil inferir que estava se referindo sutilmente ao ilustrado Pombal.  

Foi por essas e outras que João Manoel de Melo foi nomeado, em 1758. 

Pombal se encarregou pessoalmente disso. Melo foi nomeado capitão-general de 

Goiás para averiguar as denúncias envolvendo seu antecessor cujos abusos 

administrativos redundaram numa devassa. Por outro lado, mais do que o Conde, os 

jesuítas eram pedra no sapato do ministro, levando-o a instruir os governadores a 

procederem contra aqueles religiosos.76  

Melo seguiu a cartilha à risca. O ouro não parece ter sido seu objeto de 

preocupação, nem a “decadência”, comum nas missivas dos demais governadores. 

Escreveu muito a Portugal. E tinha muito a escrever. E escrevia sobre muitas coisas: 

dos indígenas, do clero e da corrupção. Foi, certamente, um dos mais desesperados 

para sair de Goiás. Escrevia a toda hora. Sua posse ocorreu em julho de 1759 e, 

conquanto em muitas de suas cartas tenha havido um certo comedimento, ao longo 

do tempo isso foi se perdendo. Após um ano de sua posse, Melo continuava 

deixando a Coroa informada sobre os mais diversos assuntos: sequer a conduta 

moral da população foi esquecida.  

Entre as missivas, de especial interesse são datadas de maio de 1760. Era 

dia 29 quando narrou as dificuldades de praticar a justiça; os roubos nos 

aldeamentos administrados pelos jesuítas e as sublevações dos indígenas. Além 

disso, Melo contou que os crimes cometidos por mulatos, cabras, mestiços e 

bastardos, ficavam sem punição. A permanência desses “facinorosos” na cadeia era 

efêmera, “logo as arrombam e fogem.”77  

Os geralistas e mineiros em geral, acusados pelo Conde de São Miguel de 

aumentarem a pobreza e a decadência com dívidas e negociações a juros, foram 
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inocentados por João Manoel de Melo. A situação de penúria resultava do 

continuado exercício do furto praticado pelos “magnates”. A constatação de João 

Manoel de Melo pode ser corroborada na queixa dos moradores de Meya Ponte. Os 

“roceiros” expuseram as “execrandas crueldades” dos contratadores dos dízimos. Os 

roceiros não se queixavam da obrigatoriedade do imposto. A insatisfação recaía 

sobre a violência na cobrança dos impostos deixando todos em ruína.78 Pediam 

soluções. Afirmavam não ser possível viver com esses “roubos exorbitantes, pois hé 

o punhal que os contratadores poem nos peitos dos roceiros [...].”79
 

Melo foi ainda mais incisivo em outra carta do dia 29. Depois de muita tinta, 

citou os funcionários envolvidos na corrupção. Além do ouvidor Antonio da Cunha 

Souttomaior, formalizou uma denúncia contra seu antecessor, o conde de São 

Miguel, ministros da Justiça e Fazenda e alguns padres. Relatou o “esquema” de 

fraude na Casa de Fundição e o envolvimento de muitos no comércio de escravos. 

O Conde de São Miguel teria mandado trazer da Bahia “três lotes de negros em 

diferentes tempos, ao todo cento e sessenta [africanos]” todos ilegalmente. Em 

apenas num mês de dezembro, teriam sido trazidos mais 770, todos via Bahia.80  

É difícil mensurar – se é que é possível – o grau de veracidade das denúncias 

em relação ao montante dos escravos traficados – e até dos trazidos legalmente – 

para Goiás. Seja como for, os comerciantes de grosso trato parecem ter sentido 

menos a queda da mineração. Era deles a maior parte dos lucros, já que o 

pagamento era feito em suaves prestações a perder de vista. Nisso residia a ruína 

geral. Quanto mais dilatado o tempo de empréstimo, maiores os juros. 

Em outra missiva – do mesmo dia – afirma que se soubesse para onde iria, 

teria pedido “de joelhos” ao Conde de Oeiras para que “o enviasse ao Japão”. Por 

não aceitar presentes e nem negociar pretos, não era bem vindo. Estava 

completamente isolado.81 Apesar de tantas queixas e a manifesta vontade de 
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preferir o Japão, Melo morreu nesta terra em 13 de março de 1770. Com a vacância 

do posto, nasceram disputas entre as elites de Vila Boa. A capitania foi administrada 

por um triunvirato durante cinco meses até a chegada no novo governador. A bem 

da verdade, Melo não foi o único a chorar pelas desventuras em Goiás. Segundo 

Palacin, em 1776, quando  

 
a decadência psicológica e social antecipava-se ao esgotamento do 
ouro o governador José de Vasconcelos, escrevendo ao vigário de 

Meya Ponte, começava sua frase profundamente melancólica, que 
traduz um estado avançado de decomposição pessoal e social: 
‘conversando ontem com os meus botões, que são agora os que me 
fazem cortes, por estar esta vila uma tapera [...]82 

 
Anos depois da queixa de José de Vasconcelos, Luiz da Cunha Menezes 

explicava para a Coroa como os mineiros se endividavam. Ao fechamento do 

negócio era acordado o tempo para o pagamento da dívida que, não sendo honrada, 

demandava nova avaliação do escravo. Na ocasião da cobrança, a dívida era 

inflacionada substancialmente. Àquele preço somavam-se os jornais dos escravos 

durante a vigência do contrato. Assim, a dívida crescia exponencialmente, e o 

pagamento impossível, levando embora “5, 6,7 pretos, e muitas vezes mais”.83  

A roda da fortuna era ingrata. 

Numa de suas cartas a Martinho de Melo e Castro, Luis da Cunha dizia que, 

na época do “ouro fácil”, os mineiros não atentaram para os altos preços que os 

escravos pretos atingiam em Goiás. Persuadidos que a abundância do metal 

continuaria sempre, os mineiros 

 
[...] não cuidarãm mais do que em o dispenderem [o ouro] 
largamente. A estas grandes despezas de luxo excessivo sucedeo a 
falta da dita mayor abundancia de ouro; [continuaram as mesmas 
despesas], que sempre forao sustentando, creio que na esperança 
de que milhorarião novamente de fortuna. Não sucedeo assim, por 

que the oje ainda não correspondeo esta às suas sobredittas 
esperanças, de tal sorte, que nunca mais se puderam desempenhar, 
nem ao menos reformar as suas fabricas [de escravos] [...]84 
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Não obstante, aquele governador solicitou à Rainha, à custa da Real 

Fazenda, o envio de duzentos escravos novos para reduzir a penúria dos mineiros. 

Seu pedido, obviamente, não foi atendido.  

Mas não foram apenas os escravos o principal investimento e ostentação dos 

mineiros. Se voltarmos às correspondências de João Manoel de Melo, há notícia de 

como a riqueza aurífera produzia “modismos”. Um dos funcionários da Casa de 

Fundição enriquecia comprando louças, espelhos e outros “mimos” no litoral para 

revendê-los aos magnatas de Goiás a preços astronômicos. Sabiamente, antes de 

retornar a Lisboa, esse funcionário teria vendido todos seus bens, a fim de não 

chamar a atenção sobre si. Mais do que a denúncia, é oportuno destacar a riqueza 

expressa em louças da Índia, espelhos de vestir, quadros... 

 
Retirou-se logo para a dita Cidade [Lisboa] e não fez pequeno 
Negocio Nesta Villa, porq’ trouxe bastantes escravos, e húa grande 
Copia de trastes e paramentos de Caza q nunca Se viram nesta 
Capitania, como foram, espelhos de vestir, sendo os primeyros q’ cá 
entraram, e os Conduziram Negros à Cabeça desde q. Sahirão de S. 
Paulo, o que tambem praticou com muytos paineis grandes, e 
Cadeyrinha de mão para a Mulher. Armou duas Cazas de Pinturas, 
Alcatifaz, Cortinados, Louça da India, Placas, e outras equipaçõens 
q. os Magnates da terra hião ver com admiração, e nas Vesperas da 
Jornada fez hum Leylão de todos estes trastes, em q. avançou hum 
grande lucro, pois lhos compraram por exorbitantes preços, 
reservando Somente os precisos para a moderada familia q. deve ter 
hum official da fundição.85  

  
 Numa terra e época em que a maioria da população supostamente comia em 

tigelas de cerâmica – produzidas por escravos – espelhos, quadros e louças devem 

ter chamado a atenção. Contudo, se o objetivo era indicar as hierarquias sociais 

entre as famílias de maior cabedal, a estratégia pode não ter sido eficaz. Várias 

forras tiveram “louças da Índia,” embora em menor proporção, estes indicadores de 

status circularam entre as libertas. 

 Vale lembrar que Mello escrevia na década de 1760, quando não há queixas 

acerca da escassez do ouro. Antonil já havia dito que nas Minas Gerais um dos 

resultados da abundância do ouro era que os mercadores mandavam “o que de 

melhor chega nos navios do Reino e de outras partes, assim de mantimentos, como 

de regalo e de pomposo para se vestirem”.86  
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 Em Vila Boa, esse dispêndio com “supérfluos” pode ser medido a partir da 

quantidade de tabernas no século XVIII. Segundo Caleffi, em 1741 a capital contava 

com quinze lojas grandes. Apenas oito anos depois, já eram 33. A Notícia Geral da 

Capitania de Goiás, compêndio de informações agrupadas no tempo de Luis da 

Cunha Menezes, indica que esse número permaneceu inalterado em 1783. A Notícia 

aponta ainda para a seguinte configuração dos estabelecimentos comerciais para 

uma população geral de três mil almas: 33 lojas de fazendas secas, 27 armazéns de 

molhados e 99 tabernas e vendas.87 

 Loja grande, segundo Palacin, era considerada a que tinha um capital em 

gêneros equivalente a dois terços do ordenado do governador (o governador 

percebia 24.000 cruzados por ano) e o custo aproximado de dez, quinze escravos; 

loja média era considerada aquela com montante de até quatro mil cruzados, e a 

pequena, dois mil. As lojas poderiam vender gêneros comestíveis até a quarta parte 

de suas vendas. Assim, a diferença entre uma loja grande e uma venda nem era 

muito clara. Mas, afirmou um governador, muitos preferiam registrar suas vendas 

como lojas – portanto, numa categoria superior – e perder o privilégio de isenção 

fiscal sobre uma negra, “e serem tidos como mercadores e não como vendilhões.”88 

 Uma coisa é certa, o fim do ouro era uma questão de tempo. Afinal, como 

lembra Bertran, o metal foi/é recurso não renovável da natureza.89 Com ou sem 

ouro, a cobrança das dívidas viria, mais dia, menos dia, e muitos credores eram 

comerciantes de grosso trato. Tornava-se inevitável que o fim da mineração 

trouxesse alterações no padrão de consumo.  

Entre as “elites”, cada um procurava explicar a decadência a seu modo. O 

vigário geral, João Antunes de Noronha, narrou à Rainha com exagero peculiar, o 

estado “deplorável” da capitania. Sua própria vida estava reduzida à indigência, pois 

as pensões que percebia, para ele, eram irrisórias. Além disso, era obrigado a 

vivenciar a luxúria, a ruína dos cofres públicos e a perdição da capitania: 

 
Hé predominante sobre tudo, e sobre todos a Luxuria: hé o habito, de 
que se revestem os animos, e tambem os corpos [...] os primeiros, q’ 
sem pejo, nem receio tributão venerações a este monstro são os q’ 
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governão, tanto a milícia como o publico; e por que hé natural todos 
a estes imitarem [...] Não negocia bem quem com a uzura não 
comercia; sendo esta a destruidora universal dos bens: q’ reduz a 
pobres os habitantes: que tira das viúvas o soccego, e a substancia 
dos Orphaos, as heranças, e dos pobres os sustento, cujos clamores 
se ouvem sem remédio. [...].90 
 

 Conhecedor dos sagrados cânones, Noronha conjugou aos pecados da 

impudicícia a cobrança de juros, as transações comerciais e a falta de arrecadação 

para a manutenção dos bens eclesiásticos, inclusive as côngruas, situação da qual 

saía prejudicado. Por conta dos conflitos entre os poderes eclesiástico e civil, leia-se 

Noronha versus os Cunha Menezes, o vigário não poupou os ouvidos da Coroa. 

Contou que Luis da Cunha agia de modo pouco católico na tribuna da matriz: 

ajoelhava-se pela metade e, ao sentar, cruzava as pernas com francesia. Pior era 

sua “intromitência” nos assuntos de foro privado, na relação senhor-escravo, 

concedendo alforria aos cativos contra a vontade do senhor. 

 O ocaso do Setecentos não ficaria completo se deixássemos de incluir 

Antonio de Souza Telles e Menezes. Português, capitão-mor no final do século das 

Luzes, cheio de desafetos, Telles acreditava que, entre outros fatores, a ruína 

econômica da capitania era fruto da concessão da Trintena. Para ele, esse privilégio 

levava muitos comerciantes à bancarrota, pois não podiam receber as dívidas.  

 Segundo Telles, Cuiabá e Mato Grosso não passavam por isso. Prova é que 

escravos novos (pretos) continuavam sendo enviados para lá. Ao contrário de Goiás, 

na capitania vizinha as dívidas eram honradas. Refugiando-se contra os credores, 

os mineiros daqui teriam deixado o trabalho de lado, pondo-se a “descansar” ao 

invés de irem à procura de novas lavras, como outrora faziam.91 

 Além da ociosidade e do hábito dos mineiros de “esquecerem” o pagamento 

das dívidas, a ruína da capitania resultava da ociosidade generalizada entre os 

mestiços e pardos forros. Uma “qualidade92 de gente” que, podendo trabalhar, 

preferia portar espadas à cintura e igualar-se aos brancos em honras e ofícios: 

 
ainda existem muitos [escravos] nascidos em cativeiro [...] e vão 
entrando outros novos, com ao quais se podia tirar bastante ouro. 
Porém, a desordem [...] junto com o mau trato que lhes dão, porque 

                                                
90

 AHU_ACL_CU_008, cx. 30; D. 1938.  
91

 AHU_ACL_CU_008, Cx. 34, D. 2124. 
92

 “Qualidade é uma palavra que foge à definição, mas que todo mundo entendia”.  RUSSEL-WOOD, 
Antony J. Escravos e libertos no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 297. 
Por vezes, poderia se referir à cor, mas nem sempre era apenas a cor. 



 

51 

 

51 

morrem muitos é a causa de tanta necessidade e tanta decadência. 
Igualmente há nesta Vila e por toda a Comarca muitos mil Pretos, 
Mestiços e Pardos Forros, bem próprios e capazes do exercício de 
minerar, e que podendo ocupar-se regularmente no dito exercício 
[não o fazem] [...]93 

 

 
Com o pensamento de Antonio de Sousa Telles e Menezes e do vigário 

Noronha é possível compreender como a decadência aurífera é transmutada em 

decadência moral. Decadência passa a ser sinônimo de luxúria, concubinato, 

vadiagem e ociosidade, desqualificações que se fundem e se confundem em suas 

narrativas desgostosas. O Telles perdeu o posto de capitão-mor para um marchante 

por conta das relações familiares que este tinha no palácio;  Noronha era obrigado a 

aturar a interferência dos Cunha Menezes em assuntos eclesiásticos, vendo-os 

apadrinharem procissões de negros. Ambos não suportavam a presença de 

egressos do cativeiro e seus descendentes nos corredores do palácio, entre o corpo 

de milícias e assumindo cargos de confiança na Casa de Fundição.  

É importante destacar esse momento. Ao final do século XVIII – 1778 a 1803 

– durante a governança do clã dos Cunha Menezes, a administração foi marcada 

por controvérsias. Perseguições políticas, excessos administrativos, intromissão na 

justiça civil e eclesiástica, nos pleitos escravos e a ampliação de privilégios 

concedidos a libertos e livres.  

O século XIX teria início tumultuado.  

O que se pintava sutilmente anos antes ganhará cores mais fortes com os 

viajantes. A transmutação da decadência aurífera em problema moral solidificou os 

discursos sobre vadiagem e ócio. Mas, como visto, eles tiveram predecessores. 

Quando a família real chegou ao Rio de Janeiro em 1808, a capitania de 

Goiás vivia tempos mais pacatos. Naquela comitiva vieram vários “cientistas” 

europeus que, anos depois, passaram pelos sertões de Goiás colhendo muitas 

informações sobre o clima, plantas e insetos. Da sociedade menos, mas suas falas 

moldaram um quadro estático em relação à vida, ao cotidiano.  

Sobre a sociedade, os comentários foram – quando não inexistentes – pouco 

lisonjeiros. Afinal, a fumaça das fábricas inebriava-lhes as narinas e embaçava as 
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lentes de seus óculos, levando-os a proclamarem a “decadência” de regiões como 

Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, restolhos da mineração.  

 
 

EM ABUNDANTES PALAVRAS: A LEMBRANÇA (TRANS)FORMANDO IMAGENS 

 
 

Frutos do Iluminismo, “de um senso de superioridade nitidamente 

eurocêntrico”,94 os “naturalistas” não se manifestaram negativamente apenas quanto 

ao sertão. O litoral e suas gentes tampouco escaparam.  

Pohl,95 ao sair do Rio de Janeiro “identificou” o mal do brasileiro: preguiça. 

Sua impressão sobre a população de Sepetiba era de “seres incapazes de grande 

atividade”. Segundo o austríaco, homens e mulheres andavam dias inteiros, “de pés 

descalços e jaqueta floreada passeando pela sala, a olhar ociosamente pela janela”. 

O hábito da preguiça, difundido entre os senhores, estender-se-ia aos escravos, que 

não trabalhavam como deveriam, permanecendo, desta forma, com seus costumes 

pouco adiantados.  

Pohl deve ter acreditado que a escravidão era uma boa instituição para 

“civilizar” os povos d’África. Se antes era preciso converter almas, o francês não 

duvidava que o trabalho ajudaria “essas infelizes criaturas a sair do estado de 

selvageria em que se encontravam”. Na verdade, a ociosidade dos escravos era 

puro aprendizado. Tal senhor, tal escravo.96  

Contudo, não apenas os viajantes se manifestaram com palavras tão pouco 

lisonjeiras. Militares e religiosos seguiram trilha idêntica. 

Luis Antonio da Silva e Souza era natural do Serro do Frio. Sonhava ser 

padre. Ao recair sobre ele a suspeita de que “corria em suas veias um átomo do 

sangue de algum dos descendentes da filha amaldiçoada de Noé [sic]”, seguiu para 

Roma, “onde conseguiu a revogação da iníqua sentença.”97 Após concluir seus 

estudos religiosos na Europa, chegou a Goiás em 1790, aos 26 anos de idade. 
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Apesar do sangue “plebeu”, sua formação e contato com o mundo europeu o 

marcaram indelevelmente. Militar, presbítero secular do Hábito de São Pedro, 

prelado da prelazia de Goiás, Silva e Souza foi professor de latim e retórica.98 Amigo 

pessoal do comendador Joaquim Alves de Oliveira, escreveu assiduamente, sobre 

os mais diversos assuntos, no Matutina Meyapontense. 99 

Não foram, porém, as obras literárias que projetaram esse padre militar como 

fonte para pesquisadores. Silva e Souza tornou-se leitura obrigatória por suas 

“Memórias.” Uma escrita em 1812, a outra em 1832. A bem dizer, as Memórias 

pouco diferem entre si. A “Memória sobre o descobrimento, governo, população e 

coisas mais notáveis da Capitania de Goiás” contém relatos de acontecimentos dos 

anos iniciais de ocupação lusa até 1812. Especial importância é dada à descoberta 

do ouro e à bandeira do Anhanguera.  

Numa arguta percepção de como a formação religiosa influenciou o 

pensamento de Silva e Souza, Pinheiro identificou analogias entre a figura de 

Anhanguera e personagens da bíblia e da história romana. A narrativa dos quarenta 

anos de Anhanguera vagando errante, antes de localizar Goiás, alude à 

peregrinação do povo judeu pelo deserto até encontrar a Terra Prometida. “A ilação 

com o ‘Veni, Vidi, Vinci’, de Julio César, está presente na vitória de Anhanguera ao 

encontrar o território no qual esteve antes com o pai: ‘Chegou, viu e venceu’”.100  

Em menor escala, outros governadores têm suas trajetórias narradas nas 

Memórias. Os feitos político-administrativos: a instalação da Real Fazenda, a 

cobrança dos dízimos, passagens, ofícios, décimas, selos e sizas; o governo 

eclesiástico: vigários e a quantidade de capelas na Vila; a situação dos principais 

arraiais no ano de 1812; as “nações” indígenas; topografia e situação das estradas. 

Silva e Souza asseverou a efemeridade do fausto. Em menos de um século o 

esplendor deu lugar à decadência, “[...] seja por se desprezarem os meios mais 

próprios e mais enérgicos de promover o seu lançamento, seja (o que me parece 
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mais provável) por se ter enervado nos braços da ociosidade [...].”101 Para ele, o 

problema não era o declínio da mineração, mas o marasmo. Apesar do tom lacônico, 

acreditava que Goiás poderia se reerguer.  

Tamanha foi sua crença das potencialidades de Goiás que, entre 1832 e 

1833, Silva e Souza elaborou o “Catecismo da Agricultura”, publicando 

continuamente instruções sobre a agricultura no “Matutina Meyapontense”. O 

Catecismo, além de recomendações, trazia fórmulas para conhecer as propriedades 

(composição) das plantas e a melhor forma de aproveitá-las, tornando possível 

“salvar” a província da penúria social e econômica. Porém, faltava trabalho e 

sobrava preguiça. Não havia nenhuma vontade de a população melhorar a própria 

condição, afirmava. O amanho da terra tiraria a sociedade da letargia. Para ele, a 

salvação era a lavoura.                                                                                                                                                                                                                                                       

Na “Memória Estatística da Província de Goyaz”, publicada em 1832, Silva e 

Souza descreveu a localização, topografia, clima, potencial hídrico, mineralógico, 

situação das estradas, produção de gêneros de consumo, ofícios mecânicos, 

educação, saúde, comércio interno e externo. Mantendo o tom da primeira 

“Memória”, dizia que sequer o ouro movia as pessoas. Ao passar por Rio Claro, 

região de ouro e diamantes, julgou que: 

 
[...] tudo se aproveita mal: porque só existem no Julgado 5 fábricas 
empregadas na mineração, poucos jornaleiros, e alguns faiscadores, 
que logo que adquirem o sustento de um dia suspendem o trabalho, 
descansão [sic] nos braços da ociosidade [...]102   

 

A valoração da agricultura de Silva e Souza é idêntica em Cunha Mattos:103 “A 

terra é a melhor possível; a gente é boa, mas a preguiça de quase toda a gente 
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chega a um grau inexplicável”, escrevia nos idos de 1824, em sua Chorographia 

Histórica da Província de Goias.  

Militar viajado, Cunha Mattos, em vários momentos, marca as diferenças 

entre Goiás e outras províncias, comparando-a até aos Estados Unidos da América. 

País bem adiantado aquele. Exemplo a ser seguido no comércio, na indústria, na 

navegação, nas represas e na qualidade de suas estradas: 

 
[...] não me quero lembrar das grandes represas; não sonho com a 
navegação nas montanhas, nem com a subterrânea: o Brasil é muito 
moço, mas os Estados Unidos da América onde já existem muitos 
canais e magníficas estradas, ainda são mais novos (em 
colonização) do que o Brasil [...] o Brasil tem seu Imperador, e uma 
assembléia de representantes tão desvelada como a da pátria dos 
Franklins e dos Washingtons. [...]104 

 
Tal como Silva e Souza, Cunha Mattos ressaltava que a verdadeira riqueza 

de qualquer sociedade estava na agricultura. A cata do ouro seria atividade de 

desocupados e vadios. A falta de disciplina induzia à vadiagem que, por sua vez, 

levava à penúria. Não por acaso, e entre outras coisas, tempos depois, Couto de 

Magalhães chamaria Goiás de “terra do já teve”.105 Assim, para Cunha Mattos, na 

“Terra do já teve”, faltava o poderoso braço do Estado 

 
Falta um poderoso braço que tire o povo da apatia em que se 

conserva: falta restabelecer e restaurar a boa fé nos comerciantes; 
falta obrigar os homens aos trabalhos da agricultura; falta compeli-los 
a empregarem-se na navegação; falta dar nova vida as construções 
de grandes barcas chatas mui diferentes [...]. Em conclusão: falta 
quase tudo para dar algum vigor ao comércio da comarca de Goiás 
[...]106 
 

Para Cunha Mattos, os trabalhos na agricultura não poderiam receber essa 

denominação. Sequer era trabalho o que se fazia na província, pois a população 

deixava a atividade “ao indiscreto cuidado de alguns escravos”. O pretexto de que 

não havia para onde escoar as mercadorias, era desculpa para não trabalharem. Por 

isso, “andam como múmias mortos de fome,” encobrindo a própria preguiça.  
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O terreno chamado de caatinga e cerrado, supostamente de má qualidade 

para a agricultura, apenas o era porque requeria trabalho para o cultivo “e é isso o 

que o povo evita quanto pode”, dizia. Mas, nem tudo parecia perdido. Havia 

esperança em suas palavras de Cunha Mattos. Aqui e ali, com talento, “alguns 

sisudos” investiam na agricultura, enquanto outros, ao continuarem sonhando com a 

riqueza fácil da mineração, acabavam tendo, e dando, muitos prejuízos. A 

mineração era a causa da grande mortandade entre os escravos, ao contrário da 

agricultura que demandava menos mão de obra e era menos arriscada.107  

Sua narrativa chama a atenção para as possibilidades de crescimento da 

província, seja na agricultura, ou no comércio. Tudo isso seria possível com o 

trabalho, que não existiria em Goiás. É bom ter em mente que a perspectiva de  

Cunha Mattos é a do militar pragmático que procurava chamar a atenção do Estado 

para as mazelas locais, como notou Sandes.108 Era, portanto, uma situação bem 

distinta da do século anterior, quando os governadores não faziam questão de terem 

as contas perscrutadas. 

A unanimidade das visões e “explicações”109 acima narradas se deve ao 

contato que os viajantes e militares tiveram. Silva e Souza cedeu a Saint-Hilaire o 

manuscrito das “Memórias” de 1812. Por sua vez, o padre fundamentou parte dos 

escritos de 1832 nas conversas com Pohl. Quando publicou sua viagem em 1848, 

Saint-Hilaire referiu-se mais de uma vez aos escritos de Pohl, Silva e Souza, 

Gardner e outros. Nesse sentido, a interlocução entre esses viajantes e suas obras, 

deu-lhes foro de verdade amalgamando as “imagens” lidas e (re)produzidas pela 

historiografia.110  

Talvez tanto diálogo tenha resultado nessa bela visão bucólica, feita pela 

pena de Burchel em maio de 1828: 
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Figura 3: Vila Boa em 1828 

 
Fonte: Catálogo de Verbetes dos documentos manuscritos avulsos da capitania de Goiás. Brasília: 
Ministério da Cultura; Goiânia: Sociedade Goiana de Cultura, Instituto de Pesquisas e Estudos 
Históricos do Brasil Central, 2001, p.43. 
 
 

Do exposto, fica evidente que durante o século XIX a lavoura era considerada 

a salvação para a miséria. Nem sempre esse pensamento predominou. Na urgência 

do ouro, amiúde, Antonio de Souza Telles e Menezes queixava-se que o trabalho na 

lavoura dispersava os mineiros do verdadeiro móvel para a riqueza:  

 
ao se ocuparem em Engenhos de Açúcar, em Fazendas de Gado, e 
em demasiadas plantas de mantimentos para também venderem, 
porquanto, querendo acudir a tudo isso pouco tempo lhes resta para 
ocuparem os escravos no verdadeiro exercício de tirar ouro, que o 
mais útil e o único gênero exportável que sai desta Capitania, pois 

tudo o mais é consumptível [sic] [...]111 
 

Porém, antes de interpretar a queixa de Telles como desprezo à 

agropecuária, é preciso lembrar que, no século XVIII, o ouro ainda era sonho de 

muitos. Mas virava pesadelo. De mineradores e da própria Coroa com a queda, ano 

a ano, do montante enviado ao reino, por um motivo ou por outro. Telles acreditava 
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que o ouro era a única riqueza digna de exportação. Como exemplar defensor da 

Coroa, seu pensamento não poderia ser diferente.  

 
 

EM ABUNDANTES PALAVRAS: (A ESCASSEZ D)O OURO (TRANS)FORMANDO 

MEMÓRIAS 
 
 
Aquele contexto de intenso ir e vir de “cientistas” e “naturalistas”, no início do 

século XIX, foi interpretado por Sérgio Buarque de Holanda como um novo 

descobrimento, feito por “emboabas de olho azul e língua travada, falando inglês, 

francês e principalmente alemão.”112 Os escritos Oitocentistas, orientaram boa parte 

da historiografia ao longo do século XX, entre os quais o próprio Holanda. Fazia 

parte do “espírito acadêmico” daquela época, por assim dizer.  

À época das grandes sínteses da história do Brasil, na qual podemos incluir 

Holanda, muito da história do período colonial e imperial foi construído tendo como 

referencial os relatos dos viajantes. Goiás não fugiu à regra. É interessante retomar 

a profundidade com que o olhar dos viajantes marcou o “olhar que olha” para a 

sociedade “goiana” do século XIX.  

“São 73 anos durante os quais a vida goiana permaneceu estagnada, como 

estagnada continuou até 1930, quando reais progressos se registravam em São 

Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e alguns pontos do litoral brasileiro [...].”113 Assim 

se reportou Bernardo Élis um dos mais conhecidos literatos, ao período pós-ouro.  

Economistas e historiadores seguiram a mesma trilha. 

Nas interpretações relativas à decadência aurífera é possível identificar uma 

clivagem na historiografia regional. Uma aceita e reproduz as idéias e noções de 

decadência, ociosidade e isolamento. A revisionista – que tomou fôlego na década 

de 1990 – por sua vez, procura olhar aqueles olhares sob o prisma do relativismo. 

Retomemos alguns dos expoentes de cada “corrente” e veremos que, em boa 

medida, há muito em comum. 

                                                
112

 HOLANDA, Sérgio B. de. A herança colonial - sua degradação. In: HOLANDA, Sérgio B. de. 
(Org.). História Geral da Civilização Brasileira. 6 ed. v. I, T II, São Paulo: Difel, 1985, p. 12. 
113

 ELIS, Bernardo. Prefácio. In: CHAIN, Marivone M. A sociedade colonial goiana. Goiânia: Oriente, 
1978, p. 15. Neste prefácio Élis alerta para a escassez de trabalhos sobre Goiás. Em “Chegou o 
governador” seu intento era apresentar uma sociedade de vadios, e, para tanto, teve que se inspirar, 
em larga medida, em pesquisas de Minas Gerais. 



 

59 

 

59 

Atraso dos costumes, maus hábitos do povo, estreiteza de horizontes e 

pobreza de aspirações seriam características predominantes nos núcleos urbanos 

de Goiás até “meados do século XX”. Para Chain, esse estado de coisas seria 

reflexo da decadência econômica, isolamento em relação aos centros mais 

“desenvolvidos” do litoral e inexistência da educação.114  

Doles e Nunes escreveram um dos primeiros artigos acerca dos viajantes, 

reproduzindo suas falas. Discorrem sobre os “grandes vazios demográficos”. Para as 

autoras, a sociedade goiana estava  

 
alicerçada nas uniões livres, sem uma Igreja que contribua para a 
elevação do padrão moral e cultural da população, com governantes 
inoperantes, Goiás, na primeira metade do século XIX é terra em que 
vivem populações abandonadas, isoladas, iletradas e mantidas à 
margem da Civilização Brasileira [sic].115  

 

Nessas interpretações permanece a ausência do índio. Porém, os sertões, 

nem de longe podem ser classificados dessa forma. O “gentio” estava sempre pronto 

a proteger seu território e não foram poucas as guerras de extermínio, tanto antes 

quanto depois da mineração. Um olhar sobre a documentação da época deixa 

entrever que um dos grandes “problemas” da administração – colonial/imperial – 

eram os “índios”.116 

Palacin, estudando a ausência do índio na memória goiana, constatou que o 

autóctone foi o tema que mais despertava calorosos debates e discursos dos 

presidentes de província no século XIX. A visão que se tinha dos naturais da terra 

era de “brutos”, “selvagens”, “bestas”. Conforme o autor, essa visão teve início com 

a colonização. O primeiro governador, o Conde dos Arcos, notou que “os moradores 

[...] se persuadem que matar índios está tão longe de ser homicídio que o julgam por 

ato de virtude [...].” Esse sentimento em relação ao “natural da terra”, se estendeu 

até nos contos, cantigas e na literatura. Sequer o “bom selvagem” temos, afirmou.117  
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Polonial não difere de Nunes e Doles. Para este autor, a melhor maneira de 

conhecer a história do século XIX seria a partir dos viajantes.118 Com isso, além de 

criar uma aura de veracidade em torno dos viajantes, demonstra desconhecer as 

experiências de homens e mulheres que pouco ou nunca estiveram ligados ao ouro 

e é os viajantes que reproduz no livro didático “Terra de Anhanguera”. 

Considerando-seu que se trata de um livro didático, pode-se afirmar que essa é a 

história contada nos livros didáticos de Goiás.  

Doles, ao investigar o projeto de comunicação de Goiás com o Pará, via rios 

Araguaia e Tocantins, cita várias dificuldades para o sucesso da empreitada. Para 

ela, dificuldade de pacificação do índio, escassez de recursos técnicos e naturais, 

  
[...] condicionaram o subdesenvolvimento e a fragilidade das 
comunicações e do comércio fluviais até o final do período colonial, 
impedindo a abertura do centro-oeste ao mundo exterior e o 
Tocantins e o Araguaia cumprissem o seu destino histórico na tarefa 
de integração inter-regional e de reerguimento econômico da tão 
decadente província de Goiás.119  

 
Palacín, por seu turno, transita entre desconfiar e reforçar a idéia de 

decadência. Identificou a dúvida dos viajantes, tanto em relação ao fausto quanto à 

própria decadência.  

 
De forma alguma podemos representar a decadência de Goiás como 
uma transição brusca de uma situação brilhante de prosperidade par 
uma ruína opaca. Pohl que mal tolerava as contínuas lamúrias [...] 
sobre a tristeza de sua situação presente e os desmedidos exageros 
sobre a riqueza dos tempos idos, chega a assegurar que não 
acreditava nem na pintura da riqueza passada, nem no conceito de 
decadência. [...] Não falta apoio nos fatos a esse ponto de vista. O 
desenvolvimento atabalhoado de Goiás e a fugacidade de seu 
momento de prosperidade não deram tempo à sedimentação de uma 
verdadeira cultura em nenhum dos campos. 120 
  

O padre historiador, apesar de desconfiar de alguns comentários dos 

viajantes, fundamentado em Pohl, asseverou que um dos pilares da decadência era 

o gosto pela ociosidade: “O mal mais profundo da decadência, e que está na raiz de 
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todos os outros, é o desprezo pelo trabalho, o gosto pela ociosidade. [...] é um mal 

[...] alimentado pela instituição da escravatura.”121  

Assim como Telles e Menezes, o vigário Noronha e os viajantes, boa parte da 

historiografia de Goiás dá a entender que a decadência moral seria um dos 

resultados da decadência aurífera. No caso de Palacin, não é possível desvincular 

sua formação religiosa da sua interpretação acerca da sociedade aurífera e pós-

aurífera.122 Mas, como se pode observar, Palacin não foi o único a destacar o 

“nefasto” resultado “moral” da decadência. 

Funes, por seu turno, destacou os aspectos econômicos da crise da 

mineração. Para o autor, não houve, de início, uma atividade que desse 

continuidade ao “processo de desenvolvimento da província” – superada apenas na 

segunda metade do século XIX. Assim, “[...] no lugar do fausto e da abundância, 

passou a existir a miséria e a fome” em decorrência “da falta de investimentos e 

despreparo político.”123  

As interpretações acima, assim como todas as abordagens, refletem o 

contexto de sua escrita.124 Esses intérpretes da história de Goiás – aos quais muito 

devemos – tinham como foco os aspectos macro-econômicos, a inserção da 

capitania/província no eixo da economia mundial. De igual modo, percebe-se nelas a 

ênfase nos aspectos morais que teriam sido provocados pela decadência aurífera. O 

que eles não viram, tornou-se o ponto fulcral desta tese. 

Num de seus primeiros trabalhos, Bertran já falava da “agricultura da 

abastância”. Com esse conceito – um tanto quanto fluido – sugeria que a vida corria 

em Goiás numa outra lógica em relação às demais capitanias. Segundo ele, as 

“classes dominantes” se preocupavam apenas com o dinheiro necessário à compra 

de suas patentes militares. O restante da população trabalhava não pensando no 
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mercado, mas o suficiente para suprir as necessidades do cotidiano e “é isto que as 

autoridades não viam.” Bertran foi um dos primeiros a questionar o olhar europeu – 

aliás, justiça seja feita, muito do que sabemos, é fruto de seu fino faro. Naquele 

“primeiro” Bertran, está a ideia de que no seio da sociedade havia ociosidade, 

relacionando-a vez por outra à ausência de história:  

 
De resto a ociosidade geral do povo só era condenada por viajantes 
e observadores vindo da apertada e difícil Europa – um Pohl, um 

Saint-Hilaire, um Cunha Mattos – a condenação essa não destituída 
de um talvez inconsciente fundo de inveja pelo pobre, sensual e non-
chalant paraíso caboclo de Goiás nos anos 1800. São eles, em 
termos de folgança e despreocupação, os expoentes máximos da 
vida goiana, coincidindo com os momentos de afrouxamento das 
relações de troca, extra-regionais e do conseqüente desinteresse por 
extrair e expatriar mais-valia do povo e do território. Esses momentos 
sem história como o são os momento sem conflito econômico 
explícito (e sem governos que se organizem como corpo de Estado 
pelas mesmas razões), duraram o longo século que vai da 
independência à chegada de ferro em Goiás.125 

 
À época, o autor privilegiava os aspectos puramente econômicos da 

sociedade, levando-o a classificar o pós-ouro como “momentos sem história”. 

Porém, um outro Bertran emerge a partir da década de 1990. Quase vinte anos 

separam o trecho acima e o seguinte. Difícil não notar diferença. Devido a ênfase 

dada à decadência e seus correlatos por boa parte da historiografia, desabafou:  

 

Haja decadência! No caso extremo nada menos que 157 anos de 
“decadência”. Deve ser erro de denominação ou erro de conceito. 
Deve ser, quem sabe, puro simples desconhecimento, falta de 
pesquisas sobre um século inteiro, o século XIX. Em dois e meio 
séculos de história de Goiás quase que de todo ignora-se um século 
inteiro, o da “decadência”, justo quando em todos os quadrantes 
nasciam centenas de fazendas e dezenas de povoados.126 

 
Se a bandeira contra os discursos da decadência foi levantada inicialmente 

por Bertran, foi Nasr Chaul quem teve maior destaque. Pelo prisma da história 

cultural, tendo o conceito de representação como norteador, Chaul esmerou-se em 

relativizar os viajantes. Claramente influenciado pela terceira geração da Escola dos 

Annales, o autor de “Caminhos de Goiás” constrói sua narrativa tendo como 

referencial conceitual: as representações, o imaginário, a cultura e a identidade.  
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Aliás, no intuito de criar uma identidade positiva a Goiás, Chaul estabeleceu 

as raízes do que chamou de goianice para transformá-la em goianidade. Alertou que 

os ideais progressistas em voga no Velho Mundo, impediram os viajantes de 

enxergar o desenvolvimento da agropecuária goiana da época “de acordo com as 

suas necessidades e as suas dimensões de tempo e progresso.”127  

O maior destaque à sua obra é a demonstração de como a ideia de 

decadência foi importante para legitimar os discursos mudancistas nos anos de 

1930. Para as elites políticas e econômicas do século XX, o rompimento com o 

estigma do atraso ocorreria com a criação de uma nova capital e sua consequente 

mudança da Cidade de Goiás. Surgia uma nova capital, Goiânia, velho sonho das 

elites, possibilitada pela tomada de Vargas ao poder. Entretanto, em meio a tantas 

percepções e relativizações do olhar outro, há uma contradição: “A vida, a 

economia, os ímpetos da política só seriam modificados aos poucos, [...] diante das 

mudanças ocorridas ao nível da política nacional, [...] lá pelos fins dos anos 20 e 

início da década de 1930.”128  

O que se depreende de Chaul é que, apesar da brilhante demonstração de 

como os discursos relativos à decadência atenderam às necessidades das elites, a 

abordagem da vida cotidiana continuou olvidada e algo... imóvel. 

Nesse sentido, concordo com a crítica de Sandes acerca da “goianidade” que 

Chaul tenta construir. Essa identidade positiva não se reporta ao século XIX, mas ao 

século XX, ao tempo da construção de Goiânia. A chave de leitura é a 

modernização. O tempo rápido da locomotiva e da pecuária (movimento), em 

oposição ao ritmo lento do trabalho na roça (a imobilidade) é o que se vê em 

“Caminhos de Goiás”.129  

Chaul, ao contrastar temporalidades tão diferentes, oculta a história do século 

XIX antes dos trilhos do trem. Toda a história do “antes” da (tão decantada) 

“modernidade” acaba ficando de fora da própria história. Nos escritos do autor, a 

história visível é aquela dos presidentes de província, do poder institucional, dos 

viajantes, dos letrados (e) escritores da época. A imagem final contrapõe-se, ou 
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melhor, silencia sobre o tempo pleno de alterações e transformações sugerido anos 

antes por Bertran. Ademais, mantém homens e mulheres em suas lides e labutas 

cotidianas, sob um manto difuso, como se estivessem alheios à própria vida.  

O estudo das representações da decadência pintadas pelos viajantes muito 

contribuiu para que pudéssemos perceber a profundidade e a conveniência desses 

discursos para a emergência de uma nova elite política. Porém, é pertinente refletir 

um pouco mais sobre os resultados desse tipo de abordagem.  

De acordo com Simona Cerutti, as análises exclusivamente voltadas às 

‘representações’ tendem a se fechar sobre si mesmas, pois pouco dão margem às 

dissensões e conflitos na linguagem analisada  

 
Há algo de paradoxal no fato de que o conceito de representação, 
que subentende a construção social e cultural de cada realidade, e 
que requer por conseguinte análises minuciosas e multidimensionais, 
acaba por legitimar uma atitude de passividade em relação às fontes: 
de instrumento de desconstrução da realidade, esse conceito muitas 
vezes se transformou num meio de reificação dos ‘discursos’.130 
 

Vejamos como isso se deu em “Caminhos de Goiás”. Embora demonstre com 

maestria que a decadência foi “decantada em verso e prosa” entre as elites, o autor 

deu “voz” apenas às elites: governantes, viajantes, literatos e aos jornais (escritos 

pelas e para as elites). Por sinal, esses letrados e elites pouco interagem entre si, 

em sua interpretação. Por serem as elites as únicas “representadas”, fica a 

sensação de que nada havia em Goiás a não ser aquilo que Chaul tenta negar. Os 

conflitos e as ambiguidades presentes nas narrativas dos próprios viajantes 

desapareceram. As diferentes temporalidades, as interpretações, as relações, os 

conflitos, as alianças e os interesses dessas elites estão silenciados. Com isso, 

emerge um uníssono que, por sua vez, confere e reforça exatamente o que Chaul 

pretendia desconstruir: a imobilidade, a decadência e o isolamento.  

Não pretendo aqui fazer uma “história dos vencidos”. Porém, é oportuno 

salientar que quando a interpretação gira em torno das elites não há outra realidade 

a não ser aquela “construída” por seus olhares e declamada em suas letras. Havia 

muito mais vida por estas terras do que aquelas elites podiam enxergar. 
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Não discordo que a problemática da decadência esteve – em parte – no olhar 

europeu. Mas isso não é suficiente para compreender a história e seus movimentos. 

É possível e é preciso trazer à baila outros agentes sociais que em nada confirmam 

afirmações como as de Pohl e Saint-Hilaire. São outras personagens que, em visitas 

aos vários arquivos, pululam diante de nossos olhos. A documentação é prenhe de 

homens e mulheres trabalhando, vivendo e construindo relações familiares, apesar 

da pobreza na qual muitos caíram.131  

As elites coloniais e os cientistas partilhavam um lugar social distinto da 

realidade aqui encontrada. Mas a par desse relativismo, torna-se fundamental 

apreender as especificidades dos próprios discursos em torno da decadência.  

Comecemos com a “perversão nos costumes”. O governador João Manuel de 

Melo referia-se aos aspectos econômicos, à “roubalheira” – para usar um termo 

bastante em voga no nosso cotidiano. Por sua vez, os viajantes, mais de meio 

século depois, enfatizaram outros “vícios morais”: ociosidade e luxúria – fabriqueiras 

da pobreza – marcas de toda a sociedade: de governantes à “ralé indolente”, 

incluindo escravos. Entre João Manoel de Melo e os viajantes, o capitão Telles e 

Menezes e o vigário Noronha. 

Correspondências enviadas ao reino, registros de impostos e outros 

documentos político-administrativos, mas foram os viajantes que nortearam boa 

parte dos estudos os voltados ao período colonial e imperial de Goiás. A imagem 

criada pelos viajantes deformou não apenas a economia e sua inserção no mercado, 

mas estendeu-se para o cotidiano. Assim, pode-se empregar raciocínio análogo ao 

de Levi: a escala mostra aquilo que queremos fazer ver.132 Ou seja, se se tomar 

como fonte apenas a documentação político-administrativa, e/ou os relatos dos 

viajantes, de fato, poucas são as possibilidades de se encontrar algo diferente. A 

interpretação acaba ganhando foros de “explicação”. 
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Sheila Faria, em seu estudo sobre os “movimentos” na colônia, alerta, com 

propriedade, os resultados de se deixar levar pelos viajantes, e o papel do 

historiador diante desses quadros: 

 
Pode-se considerar que alguns historiadores simplificaram esta 
sociedade tão viva e complexa pela análise dos relatos que 
sobreviveram no tempo, muitos deles produzidos por viajantes e 
cronistas que pouco sabiam além do que lhes informavam pessoas 
esquecidas ou ocupantes de posições privilegiadas e administrativas 
– interlocutores considerados fidedignos e ‘verdadeiros’. Outros, 
letrados, residentes na Colônia, descreveram o que viam pela própria 
perspectiva, alarmados com elementos que não podiam, com 
facilidade, controlar. A voz de qualquer componente de outro grupo 
social dificilmente se fazia ouvir. Documentos produzidos pela elite 
colonial – tanto faz se econômica, política ou social – estabeleciam 
com certa clareza o lugar de onde falavam e, consequentemente, de 
onde julgavam. Para eles, a sociedade estava bem delimitada, bem 
hierarquizada, composta de elementos ‘uteis’ e ‘inúteis’, pelo menos 
do ponto no momento em que falavam. A impressão dada, é, sem 
dúvida, de rígida estratificação social e de um certo imobilismo. Cabe 
a nós, historiadores, entretanto, desconfiar de tamanha rigidez.133  

                                      
As observações da autora são importantes para trazer à baila algumas 

questões. Se por um lado é preciso relativizar a decadência, por outro, não é 

possível ignorar que o fim da mineração alterou o “padrão de consumo” de muitos. 

Caso contrário, tiramos o próprio movimento da história, conferindo-lhe uma 

imobilidade que, certamente, não existiu. As fortunas no período colonial – e isso 

nem de longe foi exclusividade de Goiás – eram extremamente voláteis, conforme 

demonstrou a autora.  

Vejamos por exemplo, o caso de dona Rita Rodrigues das Neves. Em 

dezessete de julho de 1755, perdeu o marido. Segundo ela, enquanto ele 

“administrava seus escravos e fábrica no útil exercício de minerar”, “uma grande 

multidão do gentio cayapó” surpreendeu-os, matando, além do dito seu marido, 

quarenta e três escravos, na paragem chamada Córrego da Onça. Viúva, dona Rita 

tinha três filhas donzelas; tornou-se cabeça de casal. Nesse estado, em janeiro de 

1762, solicitou ao rei D. José moratória de cinco anos para pagar as dívidas. 

Dona Rita manteve a administração das lavras. Com os escravos que 

restaram, e outros adquiridos (provavelmente a crédito), ia honrando as dívidas. Seu 

problema, afirmou, eram os credores que tentavam obrigá-la a pôr os bens em praça 
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para arrematação, vexando-a e constrangendo as órfãs. Porém, tinha o privilégio da 

“Trintena”: com os setenta escravos restantes continuava a lavrar ouro e, assim, 

saldava as dívidas. Se ela recebeu mercê, não é possível saber, pois o despacho de 

Lisboa é pouco elucidativo: “o ouvidor informe com seu parecer ouvindo os credores 

da suplicante”.134  

A viúva pensou rápido. No mesmo ano em que pediu moratória, 1762, 

solicitou de confirmação de sesmaria, em terras próximas ao morro do Caxambu, na 

saída da Vila, em direção ao arraial de Pilar. Como de praxe, dona Rita justificou o 

pleito afirmando “não ter terras de plantar”. A carta de sesmaria foi conferida pelo 

governador João Manoel de Melo. Era doze de fevereiro de 1762, quando o escrivão 

da Receita e Despesa da Fazenda Real, anotava no livro competente que Dona Rita 

tomou posse judicial das ditas terras.135 

Difícil saber se dona Rita abandonou as lavras para se dedicar à 

administração de seus escravos na lavoura; provavelmente não. Ela deve ter feito o 

mesmo que muitos outros donos de “grande escravaria”: empregar parte dos cativos 

no plantio de roças. O autor da “Notícia Geral da Capitania de Goiás”, escrita em 

1783 destacou que o constante remanejo dos cativos no trabalho das lavras e roças, 

tornava difícil mensurar seu contingente na capitania.136  

Nas contas de Pohl, esse deve ter sido o problema dos mineiros. O austríaco 

afirmava que ao alto investimento que a mineração demandava, foi responsável pela 

pobreza dos mineiros à época em que ele passou por Goiás. Além do alto preço e 

dos juros exorbitantes nas transações que envolviam escravos, o mineiro era 

obrigado a ocupar parte da escravaria no trabalho nas roças.137  

Outro exemplo de variação de fortuna é dado por Lena Castelo Branco em 

seu estudo sobre a família Caiado. Segundo a autora, Manoel Coelho de Almeida 

não se voltou para a mineração, privilegiando o cultivo de gêneros alimentícios e a 

criação de gado vacum e isso desde de 1730, fundando a Fazenda Europa, na 

região da Paciência: 

 
Atento às incertezas da vida de mineiro, e ao alto preço dos gêneros 
alimentícios, preferira dedicar-se à agricultura e à pecuária. Diz a 

                                                
134

 AHU_ACL_CU_008, Cx. 18; D. 1072.   
135

 AHU_ACL_CU_008, Cx. 19, D. 1183. 
136

 BERTRAN, Paulo. Notícia geral da Capitania de Goiás. T. I. Goiânia: Ed. da UCG; Brasília: Solo 
Editores, 1997, p. 118. 
137

 POHL, Johann E. Viagem no interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1976, p. 123. 



 

68 

 

68 

tradição familiar que, em 1731, já se instalara em terras da sesmaria 
que viria a requerer. Certa feita, deixou a vila e partiu para o sertão, 
onde a terra inculta aguardava quem a quisesse arrotear e semear. 
Levava escravos e muares, dizendo que só voltaria quando as roças 
que ia plantar estivessem produzindo. Durante o tempo em que 
esteve fora, parentes e amigos respondiam jocosamente a quem 
indagava do seu paradeiro “viajou: foi para a Europa”. E assim a 

fazenda que formou passou a chamar-se Europa.
138

  

 

Essa fazenda foi herdada por Brígida Ribeiro Soares de Almeida, filha do dito 

Manoel. Brígida casou-se com Manoel Caiado de Souza com quem teve dois filhos. 

Brígida continuou a morar na fazenda, após a morte do marido, com alguma 

dificuldade. “tomando-se por base os escravos que batizou e os impostos que 

pagou, conclui-se que eram modestos os frutos colhidos das atividades 

agropastoris”. Segundo Freitas, além das dificuldades na comercialização dos 

gêneros, aqueles que se empregavam na atividade sentiam o peso da cobrança de 

dízimos feita em oitavas de ouro. Em 1794, dona Brígida pagou o imposto relativo 

aos anos de 1782 a 1794, indicando que a viúva não tinha vida fácil. Não obstante, 

Brígida e seus filhos tiveram várias propriedades: os sítios Santo Antônio, Cabeça e 

Mãe dos Homens. Quanto à escravaria, Castelo Branco calcula que tenha girado em 

torno de vinte entre 1778 e 1808, dentre os quais havia velhos e crianças.139 

A cobrança exorbitante do “imposto” sobre a produção das roças e lavouras 

motivou a queixa dos lavradores de Meya Ponte, pois o imposto levava-os à “ruína”. 

Até o governador D. José de Vasconcelos dizia que nem sempre a cobrança era 

justa: nem quando a colheita era perdida os roceiros escapavam.140  

O contato com D. Rita Rodrigues e dona Brígida Rodrigues das Neves, 

embora breve, dá uma boa dimensão de quão voláteis eram as fortunas e quão 

instável poderia ser a vida. Ataques indígenas, a morte de parte da escravaria, ou de 

alguém da família, a cobrança de impostos, de dívidas, e o próprio rareamento do 

ouro tornavam a vida nas regiões de mineração instável e frágil. Não é por acaso 

que, desde aquela época vigia o ditado “avô nobre, pai rico, neto pobre”. Quem sabe 

não estão inclusas aí as viúvas? 

D. Rita e dona Brígida viveram a tragédia pessoal e acabaram se tornando 

parte do contingente colonial que viu suas fortunas oscilarem. Não por acaso Sheila 
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Faria, referindo-se ao termo fortuna, empregou-o em suas diversas acepções: 

“‘destino’, ‘fado’, ‘sorte’, e em seu sentido material, ‘haveres’”. Nesta tese, não 

poderia ser diferente. 

Voltemos uma última vez a d. Rita. Viúva e mãe de três filhas donzelas, ela 

deve ter contado com a ajuda de parentes – consanguíneos ou não – para continuar 

tocando a vida e fazer a roda da fortuna girar. Se a família foi importante para a 

“montagem e funcionamento das atividades econômicas coloniais” nas regiões 

agrárias,141 não o foi menos nas de mineração.  

Destaco que não é possível negar a decadência aurífera. Em relação à 

pobreza, é preciso lembrar que houve pobres no período pós-aurífero, tanto quanto 

no auge da mineração. Contudo, o esgotamento do ouro não permite ao historiador 

associar decadência aurífera e pauperização à vadiagem e ociosidade. Pobreza e 

ociosidade não são equivalentes.  

Apesar das inequívocas contribuições dos estudos sobre a mineração e pós-

mineração em Goiás, o pano de fundo para o cenário pós-aurífero é um tecido 

rígido. Em crítica às primeiras interpretações acerca da escravidão no Brasil, Russel-

Wood afirmou que muitos historiadores incorreram no erro de “considerar que as 

conclusões tiradas para o século XIX teriam, mutatis mutandis, influência e validade 

para um período anterior.”142 Pensando de modo correlato, suas palavras – e de 

vários outros autores – serviram de aporte às desconfianças que tive quanto às 

generalizações de se estender ao Setecentos os relatos de viajantes. Pode-se dizer 

que essa sociedade existiu apenas na interpretação dos historiadores. 

 
 

REPENSANDO A DECADÊNCIA  

 
  
Se me for permitido brincar com palavras, tanto quanto garimpar idéias e 

pensamentos, ganhamos fôlego quando nos comportamos um pouco como os 

ruminantes. Vez por outra, é preciso regurgitar.  

O que procurei demonstrar até aqui foi a antiguidade das queixas em relação 

ao fim do fausto. Chaul chegou a questionar se teria havido uma época de esplendor 
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afirmando “inventaram para nós uma época de fausto e esplendor auríferos [...]” e 

questiona: “Que Goiás o ouro nos legou, além da decadência?”143  

Por outro lado, dizer que o ouro acabou ou que a quantidade encontrada em 

Goiás não teve o mesmo relevo que as jazidas de Minas Gerais, não explica, por 

exemplo, como se plasmaram as queixas em relação à decadência, tampouco o 

processo de transubstanciação da decadência aurífera em decadência moral.144 

Chaul e Bertran chamaram a atenção para Antônio Pimentel o “notório corrupto e 

mau caráter” que alardeava a decadência das minas em pleno 1731.  

Considerando que na época de Antônio Pimentel vigia o quinto, deve-se ter 

em conta que durante parte do século XVIII, os discursos acerca da decadência 

aurífera podem ter sido mais uma estratégia dos mineiros para se livrarem dos 

impostos e menos uma efetiva exaustão do metal. Assim, não seria demais dizer 

que os mineiros trouxeram consigo, além de escravos e bateias, o aprendizado de 

como aliviar a pesada carga tributária. 

Marco Antônio Silveira observou que, em Minas Gerais, dois discursos 

distintos foram construídos acerca do ouro. O memorialista do governo do Conde de 

Galveas, por exemplo, fixou o tempo da ruína na década de 1730. Por sua vez, os 

camaristas a dataram para a segunda metade do século XVIII. O autor interpretou 

esses desencontros cronológicos como o “desenrolar-se por uma trilha mítica, no 

presente, o decadente; em algum lugar do passado, a ‘idade do ouro’”. Para ele, um 

dos problemas relativos à decadência de Minas Gerais é encontrar quando a crise 

se inicia.145 Concordo com o autor quando sugere que antes disso, é preciso apontar 

a coexistência de ritmos diferentes.  

Porém, essa abordagem contorna o “problema”, mas não o resolve. Para 

Silvia Brügger, além da diferença nos discursos “presente decadente” versus 

“passado de fausto”, deve-se ter em conta que esses discursos serviram para que 

muitos mineiros se esquivassem dos altos impostos. Malgrado a importância de 

identificar as divergências cronológicas, elas não são insuficientes para datar o início 
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da crise.146 A partir das contribuições de Silveira e Brügger, gostaria de acrescentar 

um complemento para a decadência “goiana”. De fato, o “tempo do ouro” é sempre o 

tempo do passado, isso ficou claro nas correspondências dos governadores e nas 

dúvidas que os viajantes manifestaram acerca das histórias que ouviram, tanto em 

relação à riqueza, quanto à própria pobreza. No auge do ouro, havia uma vontade 

enorme de burlar o fisco. Posteriormente, não foi muito diferente. 

Acresce-se a isto que os discursos sobre a decadência aurífera em Goiás 

foram produzidos – na grande maioria – ou no palácio ou na casa de fundição, como 

demonstrei. É sintomático que durante o governo de João Manoel de Mello as 

queixas relativas à diminuição do ouro tenham sido menores. Ou seja, a “decadência 

aurífera” variou no tempo e na intensidade, de acordo com o grau de envolvimento 

dos altos funcionários na corrupção.  

Mas não é só, escolhi trazer à baila o “caso” de Dona Rita Rodrigues, pois 

creio que ela ilustra bem que, para compreendermos a decadência econômica (não 

aurífera) é preciso ter em conta mais do que a exaustão das minas. Como observou 

Gilka Salles, vários foram os fatores que propiciaram a decadência econômica. Entre 

elas os constantes ataques indígenas que eram rechaçados, não raro, pelos 

próprios mineiros.147 

Gilka Salles aponta um aspecto fundamental da economia que tem passado 

despercebido pela historiografia cujo propósito é negar a decadência, qual seja, a 

diferença entre decadência aurífera e decadência econômica. A primeira foi 

inevitável. O ouro esgotou-se, e para esta análise menos importa quando. A questão 

fulcral é que a decadência econômica não pode ser confundida com decadência 

aurífera. Em meio à ruína de muitos, lidamos com libertos e livres que – malgrado 

vistos com desconfiança por uma parte das elites – tiveram bens materiais de maior 

monta do que muitos “brancos”.  

Ademais, ao não matizar as diferentes faces da decadência, teríamos que 

varrer para baixo do tapete doações significativas como as que fez Manoel Pires das 

Neves aos afilhados.  

Muito falei da decadência escrita nos documentos oficiais. Na documentação 

cartorária, eclesiástica e judicial são comuns referências à pobreza e cobrança de 
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dívidas. Em tudo que li encontrei apenas uma vez o termo em documentos não 

oficiais. Foi numa doação feita por Manoel Pires Neves. Era agosto de 1791 quando 

chegou diante do tabelião para registrar os bens que deixaria aos afilhados. Ângela, 

a mais velha (26 anos), receberia Jozefa mulata, Luiza mulata e Maria. Jozé, de 15 

anos, receberia o mulatinho Manoel, filho de Luiza; Anna, a mais nova, com 11 anos, 

foi agraciada com “Dorothea mulata com sua cria por nome Bibiana de dous annos.” 

Esses três filhos do alferes João de Freitas Correa e sua mulher foram agraciados 

com escravos e um sítio chamado “Borda do Mato” com todos os seus pertences.  

Segundo Manoel, os bens eram fruto de uma arrematação e contabilizavam 

799 mil cento e sete réis. Justificou-se dizendo “por conhecer bem a decadência e 

limitação com que vivem inda com os ditos bens, quanto mais sem elles”. Conforme 

a escritura, os sobrinhos poderiam repartir os bens dando “a cada hum a sua porção 

por ter largura para isso, ou o venderão e o seu producto o repartirão”.148 Embora 

Manoel tivesse uma noção diferente da decadência, creio que se referia às 

“adequações” necessárias diante da queda na extração aurífera. De toda forma, 

doou bens no valor de quase um conto de réis para seus sobrinhos e, ao contrário 

de muitos, não impôs condições como a proibição de vender o sítio ou escravos.  

 Outro que mostrou preocupação com o futuro de seus parentes foi Joaquim 

Cordeiro dos Santos e sua mulher, Anna Roza. Em 18 de maio de 1823 doaram a 

crioula Eva a Brízida Cordeira. O título de doação é elucidativo dos motivos da 

doação. Vejamos: 

 
[...] doação della à Senhora Brizida Cordeira, filha de nosso Thio 
Alexandre Cordeiro, e sua mulher Anna Pereira Leal, pela boa 
amizade em razão do nosso parentesco que temos com a dita doada 

de tanta sorte, que logo que a compramos a deixamos ficar em sua 
companhia, por isso sedemos a posse, e domínio, que nos pertencia 
ter na dita crioula na pessoa de nossa parente Brizida Cordeira [...]149 

 
As doações indicam uma preocupação em deixar amparados filhos e parentes 

próximos. Bartholomeu de Araújo Lima, por exemplo, doou a seu filho Geraldo de 

Araujo Lima uma “moradinha de casas na Rua Roza Gomes, onde ele doador tem a 

sua tenda de carpinteiro”. As ditas “casinhas” como se referiu, eram cobertas de 
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telhas. Além de ter onde morar, Bartholomeu deixou ao filho a “tenda de carpinteiro” 

para “trabalhe para manter a vida”.150 

O tenente Aurélio Caetano da Costa Peixoto também doou casa e dois 

escravos para a parda Felisberta da Silva, filha natural de Manoel José da Silva e de 

Anna Maria, parda forra. Além da morada de casas na rua do “jogo da bola” constam 

dois escravos. Porém, não há alusão ao parentesco consanguíneo ou ritual.151  

E como não falar no comendador Joaquim Gomes de Oliveira que em Meya 

Ponte (Pirenópolis) chamou a atenção dos viajantes pela estrutura da Fazenda São 

Joaquim? Segundo Ferreira Costa, Joaquim Alves, nascido em Pilar de Goiás, nutria 

o sonho do sacerdócio. Para realizá-lo foi ao Rio de Janeiro a fim de tornar-se 

fâmulo do bispo D. José Joaquim Martiniano Castelo Branco. Como não havia mais 

vagas, Joaquim Alves de Oliveira começou a trabalhar como caixeiro “fazendo suas 

mercancias ali mesmo, pelas praias do mar”.  

De tal maneira “foi se entregando aos gosos do comercio que, em pouco 

tempo, adquirio a pequena somma de oitocentos mil reis.” A prosperidade o teria 

levado a desistir da vida religiosa. Rico, ao voltar a Goiás, instalou-se em Meya 

Ponte. Sua permanência no Rio de Janeiro propiciou contatos comerciais que, por 

sua vez, permitiram a ampliação de seus negócios. O raio de sua atuação saía de 

Goiás, passava por Cuiabá, Rio de Janeiro e Bahia. A fortuna acumulada chegou a 

impressionantes 500 a 600 contos de réis “o que significa quase vinte vezes a 

receita de Goiás quando ali esteve Pohl”.152 

Ao passarem por Meya Ponte, os viajantes se impressionaram.153 

Diversificação de atividades como pecuária, agricultura, fabrico de açúcar e 

aguardente, fábrica de farinha de mandioca, descaroçadora e fiadora de algodão. 

Tamanha era a propriedade que nela havia duas capelas. Além disso, nas palavras 

de Ferreira Costa, uma espécie de “creche” na qual as escravas deixavam seus 

rebentos enquanto trabalhavam. Para os viajantes, era um modelo a ser seguido.  

Saint-Hilaire chegou a dizer “Entre todos os brasileiros que conheci, era ele, 

talvez, o que mais tinha aversão à ociosidade”. Conta o francês que naquela 

                                                
150

 CPOCG: Livro de Notas, 1826, f. 10v 
151

 CPOCG: Livro de Notas, 1790, f. 10-10v. 
152

 FERREIRA COSTA, Lena C. B. Arraial e coronel. Dois estudos de história social. São Paulo: 
Cultrix, 1978. 1978, op.cit. p. 45. 
153

 O engenho é atualmente conhecido como um dos principais pontos turísticos de Pirenópolis: a 
Fazenda Babilônia. 



 

74 

 

74 

fazenda usava-se o bagaço da cana para fertilizante, evitando as queimadas e o 

cansaço de novas terras. À época, 1819, o comendador exportava algodão para a 

Bahia e para o Rio de Janeiro. Os lucros seriam tão atraentes que o dito comprava o 

algodão de todos os agricultores da redondeza por três mil réis a arroba e revendê-

la no litoral.154 

O francês poupou unicamente o comendador Oliveira. Tendo visitado todos 

os locais de trabalho da fazenda, mostrou-se deslumbrado com a ordem e o asseio. 

Indício inconteste de que o comendador estava à frente dos seus conterrâneos. O 

engenho de açúcar, notava, tinha sido construído conjugado à casa, de forma que, 

“da sala de jantar, pudesse ser visto o trabalho que se fazia junto às caldeiras, e da 

varanda, o que se passava no moinho de cana.”155  

Isso posto, creio que, além de matizar a associar a decadência aurífera à 

decadência moral, é preciso atentar para a diferença entre decadência aurífera e 

econômica. Os comerciantes que viviam de vender cativos devem ter sentido os 

efeitos de seus próprios lucros, pois muitos moveram libelos cobrando o pagamento 

de dívidas. Por outro lado, muitos continuaram a mercancia e parecem não ter 

sentido os efeitos do fim do ouro.  

Os governadores, o vigário João Antunes de Noronha, o capitão-mor Antônio 

de Souza Telles e Menezes, Pohl e Saint-Hilaire – cada um à sua maneira – 

relataram a vida nas minas de Goiás. Malgrado as diferenças, é possível afirmar que 

a “fortuna” – nas diferentes acepções – não foi a mesma para todos que viveram 

entre o fim do século das luzes e a primeira metade do século XIX.  

 
 

UM CONTRAPONTO À OCIOSIDADE 
 
 

O capitão-mor Antonio de Souza Telles e Menezes, ainda no século XVIII, 

chamava a atenção para a ociosidade. Afirmava que os libertos viviam “vida de 

repreensível e escandalosa ociosidade e vadiação, com notório prejuízo, vexame e 

incômodo dos mais habitantes, sem se observar com eles as Leis da Polícia e vida 
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civil”.156 Para os “homens bons” da época, libertos e livres foram um estorvo social.  

Sobre isso, homens como Telles e Menezes não se contentaram em manifestar-se 

em relação à ociosidade, acrescentaram um suposto mau comportamento.  

Já no século XIX, segundo Cunha Mattos, haveria um sem número de vadios 

a rondar fazendas: “Armados de violinha e espingarda, aquela para lhes dar meios 

de sustentação em ociosidade, e esta para lhe dar carne de veado ou de porco do 

mato para se sustentarem”. Esse tipo de vadio não seria o único. Segundo o militar, 

outro tipo era aquele ocupado em matar, roubar e vender pertences alheios, como o 

gado vacum. Sem experimentarem os rigores da lei, deixavam a população pobre 

em situação de flagelo.157  

Durante sua passagem por Goiás (dois anos) Pohl disse ter conhecido alguns 

desses homens preguiçosos, apesar de necessitados: 

 
[...] trabalham somente a 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 
melhorar a sua condição [...]158 

 

Muito do que foi escrito sobre a suposta ociosidade esteve alicerçado em 

escritos como esses. Segundo as interpretações clássicas, e já bastante 

conhecidas,159 o desprezo pelo trabalho no período colonial/imperial ocorreria por 

sua vinculação ao cativeiro. No plano institucional, o trabalho seria um óbice à 

assunção de cargos nobilitantes, como os de vereança e oficialato de alta patente. 

Vigiam à época colonial os Estatutos de Pureza de Sangue, que, além de excluir 

desses cargos, judeu, mouro, mulatos ou qualquer outra raça “infecta”, proibia 

àquele que exercia algum ofício mecânico o acesso a cargos públicos. “Das 

camadas dominantes, a mentalidade exclusivista percola toda a sociedade, inclusive 
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até a população rural [...]”160 afirmava Evaldo Cabral de Melo em seu estudo sobre 

as fraudes genealógicas praticadas pelas elites para mascarar, ou fazer 

desaparecer, manchas de mecanismo. 

Além fugir do trabalho, a maioria dos autores sugere que os livres e pobres, 

pouco ou nada eram além de errantes e desclassificados.161 Kowarik, negou 

categoricamente que libertos trabalhassem, muitos prefeririam a esmola ao trabalho, 

 
para os livres e pobres trabalhar para alguém significava a forma 
mais aviltada de existência [...] Durante os horrores da escravidão, [o 
livre] foi forçado à vida errante, ao expediente ocasional e até mesmo 
à esmola pois trabalhar significava a degradação de sua liberdade.162 
 

 Para Maria Sylvia Franco, o latifúndio apenas parcialmente ocupado pela 

lavoura de subsistência, consolidou  

 
a existência de homens destituídos da propriedade dos meios de 
produção, mas não de sua posse; e que não foram plenamente 
submetidos às pressões econômicas dessa condição, dado que o 
peso da produção significativa para o sistema como um todo não 
recaiu sobre seus ombros. [...] Formou-se antes uma ‘ralé’ que 
cresceu e vagou ao longo de quatro séculos: homens a rigor 
dispensáveis, desvinculados dos processos essenciais à sociedade. 
A agricultura mercantil baseada na escravidão simultaneamente 

abria espaço para sua existência e os deixava sem razão de ser.
163

  

  
Laura de Mello e Souza, ao chamar a atenção para o “falso fausto” das minas, 

destacou que pobreza, e não abundância, seria a marca da sociedade mineira. Sua 

análise recaiu sobre os chamados “desclassificados” que, segundo a autora “é um 

homem livre pobre – frequentemente miserável –, o que na sociedade escravista, 

não chega a apresentar grandes vantagens em relação ao escravo.” As palavras de 

Laura de Mello e Souza que vinculam pobreza à transgressão social. Sobre a “turba 

de desclassificados” afirma a autora: 
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Enquanto seres livres, os homens pobres desprovidos de 
consciência de grupo procuravam, a cada momento, estabelecer 
liames com a camada dominante, buscando traçar as fronteiras que 
os separavam dos cativos – daí o forro dono de escravos, daí o 
liberto que não carregava peso; entretanto, múltiplas situações 
acabavam atirando esses homens livres de encontro aos cativos: nas 
tavernas, no garimpo, nos roubos, acabavam por se irmanar, 
igualados na transgressão.164 

 
Laura de Mello e Souza, como se sabe, foi profundamente influenciada por 

Maria Silvia de Carvalho Franco e Caio Prado Jr. Para este, a “marginalidade” do 

homem livre tinha sua raiz na escravidão “que desloca os indivíduos livres da maior 

parte das atividades e os força para situações em que a ociosidade e o crime se 

tornam imposições fatais”,165 nas regiões de mineração se encontraria uma 

quantidade significativa de gente vivendo sob esse signo. O lugar social da produção 

da documentação utilizada não poderia trazer outra abordagem.166
 O que foi escrito 

para Minas Gerais, foi estendido para cá por Palacin e Chaul e vários outros autores, 

dos quais discorri no capítulo anterior. 

De toda forma, permanece a ideia de que o trabalho passou a ser valorizado 

a partir da República.  Luis Palacín afirmou que libertos procuravam se aproximar 

“da forma de vida dos senhores, na única coisa que podiam imitá-los: na ociosidade. 

O mesmo faziam os negros forros [...]”, distanciando-se, desta forma, do cativeiro. 

Para ele, “o mal da decadência era o desprezo ao trabalho e o gosto à ociosidade, 

criando uma sociedade marcada pelo sentimento de derrota e tristeza.”167 Na 

percepção do autor, a decadência estaria envolta na deterioração social. contudo, 

Palacín não foi o único a tomar esse ponto de vista como explicação para as 

mazelas na sociedade pós-mineração. Essa análise permaneceu até nos 
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historiadores ditos revisionistas como Chaul. Para este, na sociedade do Oitocentos 

vigorava o “exercício pleno do ócio” 

 
Verdadeiro culto do habitante dessas paragens, foi visto pelos 
viajantes europeus como preguiça atávica, marasmo delinquente, 
improdutividade sem adjetivos. O branco não veio para trabalhar, 
pois tal era coisa para negro e índio, então, trabalho era coisa de 
escravo. Ao branco cabia administrar. [...] Era regra geral de que só 
trabalhavam os escravos, nunca os brancos livres [sic]. O que nos 

leva a uma curiosa constatação: quem mais reclamava do ócio, era 
justamente quem menos trabalhava.168   

 
Em outro artigo, afirma “o trabalho, [...] era praticado apenas como forma de 

sobrevivência, dentro do que Paulo Bertran batizou de ‘economia da abastância’, ou 

seja, trabalhava-se o quanto bastasse.”169 Mas, a pergunta que fica é: o quanto 

bastava para aqueles que queriam “melhorar de fortuna”?  

Prevalece fortemente arraigada na historiografia de que o trabalho seria 

negado peremptoriamente por sua vinculação ao cativeiro. A impressão que se tem 

é que a importância do trabalho nasceria com o capitalismo.  Grosso modo, teríamos 

que esperar até o século XX para que o trabalho passasse a fazer parte do cotidiano 

da sociedade brasileira e, no caso de Goiás, a decadência cedesse lugar à 

modernidade.  

Numa contundente crítica à análise de Souza e outros autores, Roberto 

Guedes atentou que, para Souza, esses homens e mulheres de outrora não passam 

de “parte do projeto das autoridades coloniais/metropolitanas. [...] como grupos 

desprovidos de racionalidade, desclassificando-os da história.”170 Ademais, além de 

desclassificados, essas interpretações sugerem que esses à margem da civilização, 

seria preciso o braço do Estado para que uma consciência do valor do trabalho 

surgisse. Não se trata de incorrer no extremo de conferir àquela sociedade valores 

capitalistas no melhor estilo self made man. Mas, como afirmou Roberto Guedes, o 

trabalho reputava estima social. É nesse sentido que o trabalho contribuía para a 
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mobilidade social que, segundo o autor, não pode ser resumida ao enriquecimento. 

Numa sociedade com traços estamentais, e escravista, a distinção social “mais do 

que a riqueza, é fator crucial para definir o lugar social de cada um”.171  

É pertinente trazer à tona a situação de Joanna, preta mina, cujas palavras 

abrem esta tese. Seu empenho foi demonstrar que apesar de fujona, “era boa 

escrava”. O que poderia ser um bom escravo? Obediente, humilde e que trabalhava. 

Até seu senhor, Francisco Leyte Borges reconheceu que Joanna tinha essas 

qualidades, trabalhando em todos os serviços. Sobre Joanna, poderá ser dito que a 

valoração positiva ao trabalho foi apenas um recurso para ser tratada com mais 

indulgência por seu senhor. Que seja. Contudo, ainda assim, vale dizer que Joanna 

estava ciente de que executava seu trabalho com humildade e abnegação e que 

isso poderia somar alguns pontos na estima de seu senhor.172  

Um dos pontos principais da historiografia que sugere a depreciação causada 

pelo trabalho é analisar a sociedade escravista a partir de seus extremos: senhores 

e escravos. O que há no entre-meio seria uma espécie de massa amorfa sem 

destino certo, “desclassificada”. Embora seja inegável que a escravidão era uma das 

características mais fortes da sociedade do Brasil colonial/imperial, e que os 

extremos da sociedade eram escravos e senhores, é pouco crível que houvesse 

uma oposição ferrenha ao trabalho, até porque, como bem demonstrou Márcio 

Soares, a alforria “gratuita”, a mais das vezes, levava em consideração o bom 

comportamento dos escravos: leia-se o “servir bem”.173 

 

CATIVOS DO TRABALHO 

 

Dona Anna de Souza e Oliveira entrou com um libelo cível contra Francisco 

Ribeiro, preto mina em 1814 tendo como fundamento a ingratidão e o mau 
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comportamento.174 Para tentar reduzi-lo ao antigo “estado de cativeiro” acusara-o de 

ingrato, vadio, e tão velhaco que deitava sorte às mulheres ignorantes.  

Ao iniciar o libelo, D. Anna dizia que Francisco estava em praça pública 

esperando ser arrematado, pois estava na mão do testamenteiro de seu antigo 

senhor. O dito escravo a teria abordado repetidas vezes, pedindo para ser 

arrematado, comprometendo-se a saldar a dívida com trabalho até tornar-se liberto. 

D. Anna, “nutrida por um espírito de humanidade”, arrematou-o por 81 oitavas de 

ouro. Com efeito, logo após a arrematação, Francisco adoeceu e, impedido de 

trabalhar, “fez à autora muitas despesas”.  

Segundo D. Anna, com a saúde restaurada, Francisco “iniciou suas 

costumadas libertinagens e extravagâncias e jamais ouvia as admoestações que a 

autora lhe fazia”. A ponto de juntar “negros e negras de sua qualidade”, levando-os 

para dentro de sua casa. Freqüentemente ouvia dele palavras injuriosas. Tamanha 

seria a soberba de Francisco que ele até ameaçou sua filha com um pau, quando 

esta chamou sua atenção. Desde então, Francisco teria se afastado de sua casa, 

“andando pela vila mostrando carta de arrematação dizendo que é forro”. Por isso, 

queria reduzi-lo ao “antigo estado de cativeiro”. 

A isso Francisco defendera-se afirmando sempre havia “respeitado e servido 

com humildade e prontidão em todo serviço que ela o mandava fazer” e também nos 

ofícios de pedreiro e alfaiate. Acerca da acusação de feitiçaria, a defesa seguia 

dizendo “que o Réu posto que preto de guiné, contudo, é e sempre foi bom católico, 

temente a Deus, e às justiças, e não é capaz de fazer [mandaraculas ?] e feitiçarias”.  

Em continuidade às acusações de que teria sido expulso da casa de 

Theotonio Jozé da Silveira sob chicotadas, Francisco disse “depois de ter passado 

perto de quatro anos, não foi por que este o lançara fora, e nem dele tivesse a 

mínima queixa, mas sim saiu de sua própria vontade, para procurar ver se 

melhorava de fortuna”.  

Francisco Ribeiro alegou que quando ainda estava em poder de seu antigo 

senhor, o coronel Jozé Álves do Santos, “sempre prestou bons servissos e por esta 

razão lhe mereceo liberdade.” Afirmou que trabalhava em suas obras, como pedreiro 

e alfaiate e, “quando não tinha ali o que fazer, alugava-se a muitas pessoas nesta 

                                                
174

 CPOCG, 1814, libelo de Dona Ana Souza de Oliveira contra Francisco mina. Salvo dito em 
contrário, todas as citações entre aspas a seguir são relativas a este documento. 



 

81 

 

81 

Vila” “e em todo este tempo, que esteve assistindo em casa do coronel,  nunca havia 

furtado cousa alguma [...].” 

Se toda a valoração do trabalho foi uma estratégia do curador de Francisco 

para que ele escapasse da ira de sua senhora, pouco importa. Em que pesem as 

várias possibilidades do documento, por agora, friso apenas que, no mundo da 

escravidão, o bom comportamento estava estreitamente relacionado ao trabalho. 

Segundo argumentação de Francisco – ou seu curador e isso menos importa aqui – 

seu antigo senhor revogara a promessa de liberdade, por conta da desobediência à 

proibição de se comunicarem com a dita dona Anna. Dona Anna e Jozé Álvares dos 

Santos tiveram um “relacionamento”. 

Por algum motivo, a “amizade ilícita” – como a classificou Francisco – entre d. 

Anna e o coronel acabou. Não consegui descobrir o que levou ao término da união, 

mas dela nasceu uma menina, D. Jozefa Vicência Alves dos Santos. Francisco 

deveria manter dona Anna informada de tudo o que se passava na casa de Jozé 

Álvares dos Santos. Segundo Francisco, Dona Anna havia feito tantas promessas 

que, por isso, passara a ser mais fiel a ela do que a seu antigo senhor. Mesmo após 

a morte de seu senhor José, Francisco continuou a contar a Dona Anna o que 

passava em casa Raimundo Alves dos Santos Prato, irmão do dito Jozé Alves.  

Falecendo o coronel Jozé Alves dos Santos, seu irmão o sargento-mor 

Raimundo Alves dos Santos Prado, passou a administrar os bens, incluindo os 

escravos. Francisco continuou a praticar os mesmos atos. O sargento, percebendo-

se disso, mandou vendê-lo fora da Comarca de Goiás. Quando já estava a caminho 

de Cuiabá, D. Anna teria se empenhado para trazê-lo de volta a Vila Boa.  

Naquela situação, o réu pôs-se em praça para arrematação pública. Na 

ocasião, foi rematado por D. Anna como pagamento da promessa e “serviços 

prestados”. E querendo cumprir a promessa que tinha feito de forrá-lo, “o arrematou, 

para sua liberdade a vista, e sem condição alguma, como se prova do Auto de 

rematação” incluso nos autos do libelo. 

Em contrapartida a todas as informações, dona Anna teria se comprometido a 

comprá-lo e depois passar-lhe carta de liberdade, afirmava Francisco. A prova de 

que Francisco e D. Anna tinham um acordo, foi a arrematação que ela fez: vários 

licitantes o queriam rematar, mas D. Anna havia dado o lance mais alto.  
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Para Francisco, a arrematação não foi gratuita, “mas sim, em pagamento da 

dita promessa, feita por D. Anna em paga dos serviços já feitos, e pelo contrato, que 

ambos cumpriram, cada um da sua parte o que devia”. E seguia 

  
Porque aquele que doa por causa, não faz doação simples e nem 
esta jamais se pode revogar, porque aquela arrematação foi feita em 
pagamento dos serviços prestados pelo Réu à Autora, de ter o 

mesmo Réu por causa dela perdido a liberdade que deu seu senhor 
[...]. 
 

Francisco não estava lá muito preocupado com o tipo de “serviço” que fez à 

dona Anna, para ele, eram serviços e, portanto, careciam de ser remunerados, neste 

caso, com o cumprimento da promessa. O episódio entre dona Anna Maria de 

Oliveira e Francisco Ribeiro levou quase dois anos até ser resolvido. Em 1816 Dona 

Anna, afirmou, enfim, que depois de tudo não queria o dito escravo. Por isso, punha-

o à venda. Liberdade não daria.  

Permita-me, caro leitor, um breve exercício do “se”. Se Pohl e Saint-Hilaire 

soubessem que os próprios escravos saíam de casa para se alugar a fim de 

melhorar de fortuna, talvez não tivessem generalizado acerca da ociosidade. Veja-se 

que Francisco era um daqueles “faz tudo”: pedreiro e alfaiate, alugando-se em 

serviços diversos, em obras públicas e até no de “leva e traz”.  

A questão primordial que emerge da demanda entre dona Anna e Francisco 

Ribeiro é a valoração que se deu ao trabalho do escravo. Ora, poderá ser alegado 

que isso não passava de estratégia do curador. Mas, nesse caso, só reforça que 

aquela sociedade esperava do cativo humildade e trabalho. Aliás, em primeiro 

momento, na apresentação do rol das testemunhas favoráveis ao réu, nenhuma 

delas teve a cor indicada. Isso coube ao advogado de Dona Anna, para desqualificá-

las. Um dos depoentes seria Bonifácio Furtado de Mendonça “crioulo forro, vive tão 

pobre, e mizeravel como he [ilegível] e vive de ser zelador da cappella da Snra da 

Lappa, e como tal de facil convenção, por não ter officio nem beneficio.”  

As testemunhas favoráveis a dona Anna pareciam, em primeiro momento, 

irrefutáveis: Jeronimo Jozé Leite, pardo que vivia de seu negócio, por exemplo 

recebeu ressalvas por “ser compadre da Autora, pr quem hé muito apaixonado, e 

por isso juraria quanto a Autora lhe pedisse”. Dona Anna não tinha o compadre 

como único apaixonado. Placido Teixeira de Carvalho, “he muito apaixonado pela 

Autora, e prompto para jurar em todas as cauzas, parte da mesma autora, sendo tão 
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grande a paixão desta testemunha a favor da mesma A. que sacrificou-se e 

declarou-se inimigo do Coronel Jozé Alves dos Santos.” Temos, assim, dois 

aspectos fundamentais que validavam e invalidavam a credibilidade das 

testemunhas: o trabalho, ou condições para se manter, algo que, aparentemente, 

Bonifácio Furtado de Mendonça não tinha. O outro eram as relações familiares e a 

amizade que poderiam fazer as testemunhas faltarem com a verdade. Entre as 

testemunhas que tiveram a cor declarada, mais ênfase foi dada à ocupação que 

exerciam.  

Dona Anna de Souza e Oliveira deve ter sido conhecida por vários tabeliães. 

Demandou várias vezes contra Raimundo Alves dos Santos Prado, irmão do pai de 

sua filha. A última vez em que esteve diante de um tabelião foi em 28 de junho de 

1848 para ditar seu solene testamento. Malgrado a experiência com Francisco, 

parece que dona Anna de Souza e Oliveira não viveu em pé de guerra com os 

demais cativos que tinha, ou veio a obter, depois de Francisco. No testamento 

deixou forras, por carta, “todas as suas crias: Sebastiana cabra, Angélica crioula, 

Belizaria mulata, Maria mulata, Salvador mulato, e bem assim forras as filhas todas 

das sobreditas [...]”. O restante dos bens deixava ao sobrinho, pois não tinha 

herdeiro algum, ascendente ou descendente. Alegando ter poucos bens, ao dito seu 

sobrinho uma morada de casas na Rua do Carmo, uma casa no Sitio da Conceição, 

coberta de telhas, com portas, ferragens, fechaduras, janelas, duas mesas, e outros 

mais bens e quinze cabeças de gado vacum.175  

 
 

COM O TRABALHO DE MINHAS MÃOS 

 
 
O casamento, apesar de ser tomado no intuito de garantir certa segurança 

diante das incertezas da vida, nem sempre redundava nisso.  Dona Maria Severina 

do Espírito Santo sabe o que era viver contingências e que o casamento poderia não 

trazer os frutos esperados.176 Falecida a dois de novembro de 1830, deixou 

testamento no qual conta um pouco de sua vida. Seu marido, o capitão José 

Maximiano da Rocha, abandonou-a pouco depois do casamento, retirando-se para o 
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 IPEHBC: Livro que há de servir de registro de testamento nesta Provedoria 1842-1848. 
Testamento de D. Anna de Souza e Oliveira, f. 60v-64v 
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 IPEHBC: Livro que há de servir de registro de testamento nesta Provedoria, 1829-1841. 
Testamento de D. Maria Severina do Espírito Santo, f. 61-64. Grifo meu. 
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Rio de Janeiro. Ela, por seu turno, voltou para a casa dos pais no arraial de 

Candeias, em Minas Gerais. 

D. Maria conta que quando seu sogro faleceu, seu marido voltou a Goiás 

trazendo uma amásia. Tendo sido chamada, permaneceu com ele até ele arrecadar 

e dispor de toda a herança de seu pai. Depois disso, o capitão pediu que o 

acompanhasse ao Rio de Janeiro. Negando-se, D. Maria voltou novamente à casa 

dos seus pais. Nesse tempo, ficou “pejada” do marido e, em Minas Gerais, deu à luz 

a uma menina, Constancia Fidelíssima da Rocha, a quem  

 

criei até a idade de nove annos, pouco mais ou menos, em minha 
caza, com o trabalho de minhas mãos, por não me ter deixado o dito 

meu marido couza alguma de que me podesse valer. Declaro que me 
retirei de minha Pátria para esta Província trazendo a minha filha, e 
estive nas minas de Anicuns, e depois vim me situar no Districto 
desta Cidade, para as partes do Curralinho, onde me acho arranxada 
com alguns escravos, que tenho comprado no exercício da lavoura.  
 

Como se pode observar, dona Maria Severina não pôde contar com uma vida 

ociosa, como afirmavam Pohl e Saint-Hilaire acerca da sociedade daquela época. 

Dona Maria declarou ter recebido como herança de seu pai dois escravos, Pedro 

crioulo e um “mulatinho” do qual não sabia o nome, duzentos mil reis em dinheiro e 

parte de “umas terras de lavoura”, cujo total excedia oitocentos mil réis. O que devia 

ao genro pagaria entregando os seguintes escravos: Brígida cabra, Manoel João 

crioulo, Adão pardo, Thereza mina, e os animais e mais trastes que se encontrarem 

na ocasião de seu falecimento. Ela dispunha esses bens, pois previa que tudo o que 

devia ao dito seu genro, mil oitavas de ouro, poderia não ser pago com os bens que 

sobrassem. Essa quantia significativa foi emprestada para que ela honrasse o 

investimento em escravos.   

Dona Maria Severina, na verdade, estava se precavendo contra seu marido. 

Contou que o dito, mais ou menos três ou quatro anos mandou procuração e 

levantou herança que tinha em Goiás sem participar-lhe coisa alguma. Por isso, 

pedia ao genro e testamenteiro que cumprisse, sem perda de tempo, as disposições 

para que o dito seu marido não pudesse contestar parte de seus bens. Solicitou 

ainda que se revogasse “todo e qualquer outro testamento que pudesse ter sido feito 

e que somente este tenha força e vigor.”  
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É difícil saber se D. Maria chegou a Goiás no rush do ouro nos anos de 1809. 

Também é difícil dizer se ela abdicou da bateia, da cata do ouro. De toda forma, as 

minas de Anicuns criaram uma nova leva em direção àquele arraial.  

Tão atraentes foram estas minas que o governador de Goiás, D. Fernando 

Delgado Freire de Castilho, emitiu uma portaria proibindo o êxodo de lavradores 

àquela região. Nesse contexto, os oficiais dos Dragões deveriam visitar alguns 

arraiais, como Barra, Ouro Fino, Canastra, Curralinho e outros das proximidades de 

Anicuns para verificarem o “estado das lavouras, plantações, colheitas e 

quantidades de escravos. A fim de que a agricultura desses arraiais não sofresse 

alteração, prometiam proteção aos que permanecessem em suas moradas.”177 De 

toda forma, o surto aurífero de Anicuns foi breve e talvez seja por isso que D. Maria 

tenha se mudado para Curralinho, onde viveu com alguns escravos comprados “no 

exercício da lavoura.”178 

Dona Maria devia ao genro e pagou-o entregando vários escravos. Mas 

deixou forro a Antônio crioulo “pelo muito amor que lhe tenho, em razão de ser cria 

da casa”. A Manoel Lopes de Abreu manifestou-se de forma especial: “me serve há 

muitos tempos, sempre com muito amor e fidelidade” a ele deixou o sítio e seus 

utensílios e metade de uma casa na rua “detrás da cadeia” na cidade de Goiás, “o 

que tudo lhe dou e a suas irmãs em pagamento do que me serviram”.  

Não consegui descobrir até agora o tipo de relação que envolvia dona Maria 

Severina e Manoel Lopes de Abreu. Se ele e as irmãs foram cativos de dona Maria é 

difícil saber. De toda forma, fica patente que eles receberam um “pagamento” 

especial pelos bons serviços. Se Manoel Lopes foi escravo de dona Maria, nunca 

saberemos, pois ambos apadrinharam Justina, filha Luzia Maria da Conceição em 

Curralinho, e à exceção de “dona” Maria Severina de nenhum deles há informação 

sobre condição ou cor.  

Suponhamos que Manoel tenha sido escravo de dona Maria. O legado 

material nada desprezível pode ser explicado “pelos bons serviços”. Convém 

destacar que o tratamento dispensado a Manoel foi distinto: sequer foi classificado 
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como escravo. E, se, de fato, Manoel foi cativo de dona Maria, é sintomático que 

tenha chegado à condição de segundo testamenteiro.  

Outra que foi abandonada pelo marido e passou a trabalhar com as próprias 

mãos foi dona Maria Francisca do Rego.179 Apesar de declarar-se pobre, deixou 

testamento. Dona Maria Francisca foi casada com Francisco de Moraes que, após 

dois anos, ausentou-se de sua companhia sem nenhuma razão e pior, levou consigo 

todos os bens entre “lavrados”, “roupas”, “animais” e “selas”, declarou. Ao descobrir 

que o marido fujão estava vivendo no arraial de Santa Cruz, foi ter com ele para 

reaver o ouro e os animais. Tentou convencê-lo a acompanhá-la até Pilar, mas ele 

se recusou. “athé o fallecimento do mesmo vivi nas circunstancias de não ser 

cazada e nem solteira, trabalhando com o suor do meu rosto para viver 

desempenhada e adquirir o pouco, ou nada que possuo”.  

Do marido nunca teve filho algum, mas teve sete filhos naturais. Não bastasse 

o prejuízo que teve quando o marido a abandonou, seu filho Antônio Xavier ao se 

deslocar para São Paulo para “buscar negocio de panos de algodão com seu 

dinheiro, escravos e muares”, também a desfalcou. Esses bens nunca mais viu, 

tampouco a besta muar que emprestara ao filho. Seu filho dera-lhe o prejuízo que 

“andou perto de quatrocentos mil réis”.  

Não obstante, dona Maria não deixou dívidas. Mas reconhecia que uma de 

suas filhas estava em situação precária. Assim, pedia aos outros filhos que 

deixassem à filha “Joaquina huma viuva pobre e carregada de família, e a única que 

não tem huma cazinha própria para morar concordem em deixar-lhe a propriedade 

de cazas em que moro facilitando que ella com o seu trabalho possa pagar as partes 

que pertencerem aos outros [...].”  

Além de se preocupar que sua filha tivesse um teto, procurava arranjar meios 

para que a filha mais pobre pudesse trabalhar, se manter e pagar as partes da casa 

aos manos. E neste caso, é bom frisar, não se referia a escravos, mas ao serviço de 

suas próprias mãos.  

Dona Maria Severina e Dona Maria Francisca se ocuparam da lavoura. Mas 

havia mulheres que se envolveram no negócio do couro e curtume.  

Ao que tudo indica, a pecuária tornara-se um importante negócio, alguns 

pequenos curtidores de sola, outros com maior cabedal, de toda forma, envolvia 

                                                
179 IPHEBC: Livro de registro de testamentos do Juízo Municipal desta Cidade de Goiás. Testamento 
de Dona Maria Francisca do Rego, p. 26-26v. 
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“muito trabalho”. A pecuária já no início do século XIX desponta como motivo de 

rixas. Por conta de uma sociedade da qual foi persuadido, e lesado por Pedro 

Domingues Ferreira, Jozé que moveu contra aquele um libelo. A partir desse 

documento, ficamos sabendo um pouco mais de montantes e de todo trabalho 

envolvido no processo: 

 

estando estabelecido na Fazenda São Domingos, com gado vacum e 
cavallar, e cultivações de lavoura em terras de sesmarias [...] que 
sendo devedor a Manoel de Araújo Brito da quantia de 500 e tantas 
oitavas, e a Pedro Domingues Ferreira de duzentas e tantas 
trabalhou para o fim de satisfazer estes debitos, e vendo que os 
gados da dita fazenda por serem medíocres, e de criar não davam 
esperanças de útil com que girasse, passou a transitar pelos 
Certoens comprando Boyadas, e vendo dispor em talho publico e 
vendo Joaquim Antônio da Silva, a boa diligencia com que o 
suplicante trabalhava, não duvidou fiar do mesmo uma grande 

[mutilado] importante na quantia de 639 oitavas da qual está o 
suplicante restando 559 oitavas 72 de ouro, e por que o mesmo 
supplicante dispendeo grandes sommas do producto das ditas 
boyadas para augmentar a referida fazenda, não pode pagar aos 
ditos credores [...]180 

 

 Nas páginas iniciais do libelo Joze afirmou que após dois anos Pedro 

Domingos, seu credor, chegara-lhe com “palavras amorosas”, persuadindo-o a 

deixar a sociedade com Silveira, em prol de grandes lucros que poderiam ter juntos, 

e pagar as dívidas que tinha. Disse ter sido convencido por “tão fingida e afectada 

sinceridade” usada por Pedro quando lhe pedira que passasse escritura de venda 

“figurando como senhor e possuidor”181 dos bens, de modo que os credores não 

pudessem executar as dívidas. Fiado nessas promessas passou a escritura. Nisso 

residiu sua ruína. 

A partir de sua exposição, ficamos sabendo que havia – embora não seja 

possível afirmar o montante – um comércio de gêneros como a rapadura de Goiás 

ao Cuiabá. Segundo ele, Pedro Domingues e outros tentaram convencê-lo a levar 

uma carta de crédito de duzentas oitavas. Nisso havia se recusado, pois queria 

pagar aos seus credores. Por ter passado a escritura da fazenda São Domingos ao 

dito Pedro, agora, em 1820, querendo rezes e bois da fazenda para vender, os 

suplicados disseram que a fazenda tinha governante e não havia mais bois – Joze 
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deixara 119 cabeças de gado. Ao descobrir a farsa, foi à fazenda e dali retirou dez 

cabeças de gado, acompanhado de algumas testemunhas que sabiam que aquela 

fazenda era sua. Com essa fraude Pedro e seus sócios prejudicavam a ele e aos 

verdadeiros credores de dívidas que ele, Jozé, queria pagar. Por isso, denunciava-

se a si mesmo para poder trazer à tona o dolo de Pedro Domingues na “fantástica 

escritura de venda” da fazenda.  

Por sua vez, no primeiro depoimento, Pedro alegou tratar-se de denúncia 

nula, pois Joze era inimigo capital desde que fora proibido de morar na fazenda. 

Ademais, era “público e notório” que Joze era devedor de várias dívidas. Um deles 

era o tenente Luis Manoel da Silva Caldas “negociante de várias praças: Rio de 

Janeiro, Cuiabá, Bahia e Goiás”, o montante dos créditos que o tenente tinha em 

1825 chegava a quase dezesseis contos de réis. 

A pecuária e seus derivados: couro e solas – existente desde o início da 

ocupação lusa em Goiás – foi bastante disputada indicando tratar-se de negócio 

vantajoso do qual nem as mulheres prescindiam. Aliás, estas parecem conhecer a 

prática de longa data, pois ainda no XVIII, já transportavam carne seca e gado em 

pé, conforme Gilka Salles. Além disso, o transporte pode ter sucedido o 

processamento da carne seca, atividade da qual suponho, tivessem conhecimento. 

Vale à pena a referência: 

 
Nos registros e contagens, foram consignadas as seguintes 
condutoras: Josefa da Silva com uma guia passada a 16 de maio de 
1789 pelo contador de Amaro Leite; Maria Angélica, vinda do sertão 
do Araguaia, conduzia quatro arrobas de carne seca; Maria Pinta, 
com quatro reses; Ana Santos com 2 arrobas de carne seca; Inácia 
Duarte com 4 arrobas. As três últimas dirigiam-se à Chapada de São 
Félix em 1774. Registram-se nos anos seguintes, Isabel Antonia, Ana 
das Dores, Angelina Maria Pereira e D. Theodora, todas conduzindo 
arrobas de carne seca. Em Natividade, em 1795, D. Felipa de Góis 
conduziu um boi e Joana Roriz, 6. Em Cavalcante, Ana Maria e 
Hilária Ribeira em 1798 conduziram arrobas de carne seca, vindas 
de Lagoa Feia; Antonia Lopes, de São Romão, e Ana Felipa 
conduziam sal; no Rio das Éguas, Felicia Maria, levou carne seca, 
em 1799.182 
 

De fato, se as mulheres do norte da capitania não se furtaram em transportar 

carne seca e gado em pé, não deve causar espanto que D. Anna Jacinta  Alves da 

Costa, viúva de Miguel Arcanjo Pereira tivesse conhecimento de como se 
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processava o beneficiamento do couro. Ela e Estevam Ferreira Coelho, tutor da filha 

do falecido, foram intimados a prestar esclarecimentos por não entregarem os 

couros conforme o finado marido de D. Anna havia acertado com o dito Manoel. 

Dona Anna alegou que doze vinténs por sola era um preço tão baixo que nunca 

havia sido praticado na vila. D. Anna defendia-se dizendo que Manoel não passava 

de um usurário, pois lucrava 25 oitavas de ouro por sola vendida.183 

Camelo tratou de trazer à lume a importância de sua posição: era “negociante 

de comerciar” das minas de Goiás para o Rio de Janeiro, Bahia e cidade do Grão 

Pará, para onde mandava regularmente gêneros de várias espécies. Alegava que o 

preço pago estava, à época, em harmonia com o mercado: doze vinténs, meia 

oitava, ou a quatro quartos, conforme a qualidade dos couros.   

Camelo defendeu-se da acusação de ter ser aproveitado das dificuldades 

vividas por Miguel Arcanjo dizendo que este jamais questionou o contrato. Por seu 

turno, D. Anna seguia dizendo que o preço que Manoel pagava pela sola era o que 

comumente se pagava pelo couro cru no açougue da vila. Se D. Anna foi 

devidamente instruída por seus advogados, é difícil dizer. De toda forma, parecia 

conhecer bem o processo de produção.  

D. Anna argumentou que a curtição de couros era um trabalho muito perigoso 

devido ao vapor de cal. Além de perigoso, o processo era lento. Em cada curtição de 

sola “não se gasta menos de seis meses, trabalhando-se sempre hum dia por outro 

com m.to cuid.o e dilig.a” Assim, não poderia receber apenas doze vinténs, pois o 

preço final da sola ficava em torno de uma oitava, que era o preço que comumente 

se pagava na Vila.  

A partir de seu depoimento, ficamos sabendo como os curtidores de couro 

trabalhavam. No caso de Dona Anna, o couro era levado da vila até o curtume, 

distante mais de uma légua. Para tanto, alugava bestas e pagava os jornais dos 

escravos, “além do trabalho próprio, que emprega o comprador do Couro”. Fazia-se 

muita despesa com a cal. No curtume era preciso revirar o couro continuamente 

para não sofrer danos com a cal, cujo vapor “prejudica muito a saúde”, tornando o 

serviço perigoso. Em cada curtição o tempo médio era de seis meses, tempo em 

que dia e outro era preciso trabalhar com “muito cuidado e diligência”.  
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Apesar do cuidado, era comum haver muitas avarias, buracos e rasgos no 

couro, sobretudo por conta da cal. Quando o couro estava curtido, novamente era 

preciso alugar animais para levar a sola até a vila. Mas não é só. D. Anna ainda 

alegou que o desgaste das ferramentas, cochos e raspadores “neste laboriozo 

exercício”, precisava ser computado no preço final da sola. Por tudo isso, alegava, o 

contrato era usurário e, portanto, destituído de valor legal.  

Como terminou a querela, difícil saber, pois faltam as páginas a partir da 47, 

quando teriam início os depoimentos das testemunhas favoráveis à D. Anna Jacinta: 

o alferes Felizardo de Artiaga, Álvaro Jozé Leal, Joaquim Gomes Bezerra, Benedito 

Jozé da Maya e o alferes João Nogueira. Por seu turno, as testemunhas em favor de 

Manoel Camelo Pinto eram: José Mamede Botelho da Silva, alferes da infantaria 

miliciana que vivia de lavoura e curtir solas, Mamede era pardo, mas isso só 

apareceu uma vez em toda a documentação que consultei. Os outros foram: Joze da 

Costa de Aguiar e Thomas de Aquino Fraga, ambos sargentos e alfaiates; Francisco 

da Costa e Oliveira, oficial de carapina e Jozé Guedes Ferreira, escrevente. Todos 

eram pardos. 

O entrevero de Dona Anna Jacinta e Manoel Camelo não é o único da época, 

tampouco o único a trazer relatos do cotidiano de quem vivia de curtir couros e solas 

no distrito de Vila Boa. Tampouco foi a única vez em que D. Anna Jacinta esteve 

envolvida numa querela relativa a couros e curtumes.  

Em 1822, foi a vez de Antônio Álvares Costa e Joze Mamede Botelho da Silva 

disputarem as águas naquela região.184 O tenente Mamede alegou que aquelas 

terras pertenceram à senhora sua sogra, Francisca Soares de Oliveira “que sempre 

[as] cultivou por mais do espasso de 40 annos” e ninguém nunca contestou o fato. 

Ademais, dizia, o dito Antônio Álvares só entrou naquele sítio quando Miguel Arcanjo 

faleceu, pois que era casado com a Anna Jacinta, filha do dito Antônio Álvares. E foi 

Anna Jacinta quem facultou a José Mamede o uso daquelas águas. Conforme 

exposto no bilhete:  

 
Meu compadre e Snr. Mamede 
A ágoa que Vm.ce me pede para trabalhar com ella, pode se servir 
della que eu por ora não percizo della e quando percizar antão lhe 
falarei e dezejo a sua saúde e de minha comadre e fico às suas 
ordens. Deus Guarde, Vila Boa 3 de mayo de 1818. De sua comadre 
e criada 
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Anna Jacinta Alves Costa 
 

Mamede se precaveu alegando que caso Antônio Álvares apresentasse 

algum documento de posse das ditas terras o fazia por simulado e que ele jamais 

empregou escravos para minerar, como dizia, pois “não consta nessa cidade que 

viva de minerar, e quando estivesse, estaria empregado na administração do 

serviço, e não estaria dizocupado para vexar a meia cidade com demandas 

injustas”.185  

Antônio Álvares e o tenente José Mamede acabaram fazendo um acordo. 

Porém, poucos meses depois, em dezembro de 1822, nova querela seria iniciada, 

desta vez por José Mamede, e rapidamente resolvida em 1823. É interessante 

destacar que exatos vinte anos antes, Antônio Álvares da Costa e o tenente José 

Mamede Botelho da Silva assinariam juntos – tal como outras testemunhas 

arroladas – um importante documento enviado a Lisboa. 

Vale a pena evocar uma vez mais as palavras de Pohl e de quão pouco eles 

puderam ver.  

 
Os brancos são na maioria de origem portuguesa, em parte fugitivos 
e aventureiros e, no entanto, formam a primeira classe, o que se 
deve apenas à cor. Na maior parte são intoleravelmente altivos e 
soberbos [...]. Poucos melhoraram o caráter, antes exibem a 
vulgaridade de sua existência anterior. O ócio é a máxima felicidade 
dessa gente. [...] Com essa inatividade e preguiça, os brancos 
decaíram tanto que à maioria deles falta até o necessário traje para 
comparecerem decentemente à igreja aos domingos. Expressamente 
para estes é rezada uma missa às 5 horas da manhã [...].186 

 
Pohl talvez realmente visse homens pobres a vagarem em Vila Boa. Mas é 

bom destacar que, dificilmente ele poderia distinguir o pobre que nada tinha daquele 

que tipo “excessivamente econômico” como José da Costa Cintra,187 segundo sua 

mulher Anna Luiza Rodrigues Silva, Cintra era “homem laboriozo e poupado, 

iquinomico e trabalhador em tanto excesso que andou maltrajado só por não gastar 

o dinheiro que tinha”. Não foi por acaso que Cintra arrumou uma concubina para 

viver com ele, a mulher e os filhos, na Chácara do Agapito.  
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Com a morte de Cintra, parece que Maria Thereza de Camargo, a 

“concubina”, deixou de pagar os alugueis de uma casa na qual vivia, se é que os 

pagava a Cintra. Maria alegava que a casa era dela e que havia sido meretriz, mas 

que trabalhara muitos anos para José. Segundo Maria, José Cintra a persuadiu a ir 

morar com ela na Chácara do Agapito a quem “servia como escrava, e tãobem a sua 

mulher e filhos que de nada lhe faziam, e tãobem trabalhava na rossa como hua sua 

escrava, cozinhando-lhe, lavando-lhe [...] por mais de nove annos”. Talvez, de fato, 

Pohl estivesse certo quando viu homens pobres pela vila e mulheres brancas 

empobrecidas na missa das cinco da manhã. Mas certamente ele não poderia saber 

que o medo da pobreza extrema produzisse situações como a de Joze Cintra. Sua 

constatação não poderia ser diferente. 

Voltemos ainda uma vez ao relato de Pohl acerca da missa da madrugada. 

Segundo ele, essas mulheres brancas empobrecidas, iam à matriz nesse horário, 

“para não se exporem aos olhares desdenhosos das negras que comparecem mais 

tarde e entram altivamente ataviadas de correntes de ouro e de rendas [...].”188 Se 

Pohl e Saint-Hilaire tivessem ido mais à missa, se surpreenderiam não apenas com 

os trajes das negras, mas também com a considerável quantidade de escravos que  

algumas delas tinham. Uma delas é Vitoria da Roza, parda forra. Vitoria, parece ter 

vivido uma situação bastante distinta de muitas mulheres ditas “brancas” de Vila 

Boa. E, talvez não seja exagerado imaginarmos que Pohl e Saint-Hilaire tenham 

visto Vitoria numa daquelas missas nas quais apenas “negras” compareciam. Vitoria 

além de ostentar joias, batizou algum escravo. Entre 1767 e 1824 mandou batizar 

nada menos que 28 cativos.  

É bem possível que, à época em que fez seu testamento, os escravos já não 

faziam mais parte de sua estratégia de distinção social. A partir da leitura de seu 

testamento ficamos sabendo que Vitoria da Roza189 era filha de Rosa, preta forra de 

nação Angola. Assim como sua mãe, e muitas outras libertas e livres, Vitoria da 

Rosa não se casou, mas teve dois filhos que lhe deixaram netos, instituindo-os como 

seus legítimos herdeiros. 

 Entre os bens que possuía, chama a atenção a considerável quantidade de 

imagens de santos: um Senhor Crucificado, uma “Senhora da Conceição”, uma 

senhora da Conceição de marfim, uma Senhora das Dores, uma Senhora Santa 
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Rita, um Santo Antônio, um São Francisco das Chagas, um São Sebastião, um 

Senhor Crucificado de latão e um São Manoel. Tanta devoção não poderia redundar 

em algo diferente para bem morrer: além de ser devota da Senhora do Rosário dos 

Pretos, do Senhor São Benedito do Carmo, era confrade do Senhor dos Passos.  

Além desses bens, tinha uma sopeira da índia, uma tigela da índia, xícaras, 

bandeja envernizada, uma saia de seda, um prato fino quebrado entre outros 

“trastes”. Constam ainda cinco escravos, destes, dois coartados. Após a abertura de 

seu inventário, a chácara que havia sido avaliada em 600 oitavas, foi depredada por 

um de seus netos que passou a vender partes da casa.  

Como o testamento contém várias partes mutiladas, não pude averiguar 

quantos escravos de fato foram coartados ou libertos. Mas a uma de suas cativas, 

em poder de sua nora Maria Joaquina da Fonseca, deu atenção especial. A dita 

escrava deveria ser conservada com sua nora até que “alcançasse idade de 

trabalhar por meio de suas costuras que minha nora lhe ensinar e o mais que 

pertence saber huma mulher bem educada”. 

A documentação cartorária sugere outras leituras mais para a tão decantada 

ociosidade. Os pequenos libelos de cobrança de dívidas, por exemplo, se por um 

lado indicam maus pagadores, por outro, são vestígios consistentes de que o 

trabalho fazia parte do cotidiano da sociedade de Goiás. 

Outro que sabia bem de como a vida era dura era Vicente Jozé. Morador no 

termo de Vila Boa, para as bandas do Curralinho, dá uma dimensão bastante 

humana das desventuras daquela época: um morto para carregar, aguardente, 

homens trôpegos, um pequeno acidente, e alguém maledicente. Foi o suficiente 

para parar na prisão. Perdoe-me, caro leitor, todas essas rimas toscas...  

Mas para além de sabermos como se carregava um morto até o cemitério, e 

de que a prisão de Vicente e suas desventuras eram resultado de um “ato de 

caridade”, outros elementos merecem nossa atenção. Em sua carta de seguro, na 

qual pedia clemência para ser solto da cadeia, afirmava que queria voltar a trabalhar 

para sustentar a mulher e a grande quantidade de filhos. Nada mais cotidiano, 

“pequeno” demais para as “grandes” reflexões de viajantes e cientistas... 

 
Porque indo o Suplicante com o Suplicado Manoel Jozé e outros 
conduzindo por caridade hum corpo que faleceu no bairro onde mora 
o Suplicante, para se dar a Sepultura na Capella do Curralinho, lá 
repartio-se Agoardente, para todos os carregadores, q’ ficando 
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embriagados, na volta por todo caminho vinhão testando (?), e 
cahindo huns sobre outros como aconteceu com o Suplicante, por 
ser de natureza fraco cahio por baixo do Suplicado Manoel Jozé, em 
occaziam que ferio-se na Barriga em hum trinxete que trazia o 
Suplicante dentro de um imbornal no pescosso, e sendo o ferimento 
na Barriga, sem perigo algum fica evidente q’ se fosse feito de 
prepozito, iria ao vão, e teria perigo de vida deste acazo nem se 
ressentio o Suppplicado, e menos se queixo a Justiça; e nem a 
pessoa alguma, pessoa mal intencionada, hé que vindo a esta 
Cidade, fez o cazo, e mais do que era athe q chegou a noticia da 
Justiça q a ex officio foi tomar conhecimento sem que houvesse 
queixa da parte do supplicado Manoel joze, por isso desistiu de ser 
parte; o Supplicante Illmo Snr hé um homem pobre cazado carregado 
de filhos por isso procura livrar-se para poder ser útil ao Público com 
o seu trabalho no seio de sua Família vivendo pacificamente como 
sempre viveo [...] para solto tratar de seu livramento e igualmente de 

sua numeroza família, que não tem outro amparo que o suplicante, e 
por quem pede a graça.  

 
A primeira solicitação foi negada pelo juiz de fora, em 13 de janeiro. No 

primeiro requerimento Vicente alegou apenas que, no dia seguinte à queda, foi 

acometido de vários sezões. Há mais de cinco meses vivia com dores horríveis que 

o colocaram em tal estado de pobreza que sequer podia pleitear sua soltura.190  

Mais dramático na segunda carta – a que transcrevi – obteve o tão almejado 

“está deferido”. Era 15 de janeiro do quinto ano da Independência do Brasil quando 

Vicente descobriu que poderia voltar para casa. Trabalho, mulher e sete filhos o 

esperavam. 

Vicente José – assim como Vitoria da Rosa e Martha – evoca algo 

significativamente distinto do contado por viajantes e governantes do século XIX. 

Procurei transcrever na íntegra o requerimento. Acredito que o êxito da segunda 

petição esteja justamente na ênfase sobre sua família e seu desejo de “ser útil”.  

 Difícil saber se Vicente José, morador para as bandas do Curralinho chegou a 

conhecer o tenente Luis Manoel da Silva Caldas. Mas não é difícil de imaginar que 

alguma vez José viu passarem por lá carregamentos de gêneros de secos e 

molhados trazidos do litoral.  

 Do exposto, creio ser preciso adotar uma perspectiva de análise que 

contemple a diversidade de agentes sociais em suas variegadas facetas. Como 

apontei várias vezes, não creio que a discussão sobre decadência seja profícua se 

negarmos sua existência.  
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Na academia, o legado da decadência aurífera foi substituído pelo desejo de 

uma nova identidade. Sandes observou que a modernidade e o desejo de 

modernidade têm sido o ponto de chegada. Os estudos sobre a nova capital, 

Goiânia, são o exemplo basilar disso. Na outra ponta, a figura do matuto criada na 

ideia de atraso no sertão, ou do sertão atrasado.191 Assim, e em consonância com a 

observação do autor, em termos de pesquisa, pode-se dizer que estamos diante de 

um pêndulo descompensado e descompassado. 

Não é só o brilho do ouro que cegou um pouco nosso olhar para outras 

riquezas. O resultado mais cristalizado – desculpem a redundância – da 

transmutação da decadência aurífera em decadência moral não foram apenas os 

ares de imobilidade conferidos àqueles tempos. Creio que um dos exemplos mais 

sólidos da aceitação dos relatos dos viajantes esteja na proposta de Chaul. Segundo 

este autor, “[ócio, concubinato e contrabando] capazes de atestar a afirmação de 

sua cultura [de Goiás], ponte para o desenvolvimento de sua cidadania, acordada 

com os rumos históricos de seu desenvolvimento sociopolítico e cultural.”192 As 

representações em torno da decadência moral amalgamaram na historiografia que 

se quer revisionista uma ideia de verdade acerca da ociosidade construída pelos 

viajantes que acabou sendo elevada à categoria de identidade de uma época. 

Será possível pensar em identidade goiana no século XIX? É possível pensar 

numa identidade pautada no ócio? Numa sociedade em que a distribuição dos 

recursos era extremamente desigual, a morte de um parente, o abandono, o 

nascimento de um filho, até mesmo um rego d’água poderia alterar o curso de 

antigas amizades e famílias. Do exposto, será possível afirmar que aquela 

sociedade vivia na mais absoluta ociosidade? Reitero os laços familiares e de 

amizade, os apadrinhamentos se tornavam extremamente importantes. Disso vem 

uma pergunta cuja resposta já sabemos; é possível falar em ausência de laços 

familiares? A resposta a esta questão será aprofundada no próximo capítulo. 
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CAPITULO II 

 

AS FAMÍLIAS QUE POHL E SAINT-HILAIRE 

NÃO VIRAM 
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Sem resistir à tentação de passear no tempo e no espaço, no interior do Brasil 

ainda é comum a nora ou o genro tratarem a sogra como mãe. Faz parte do 

processo de incorporar o indivíduo à casa. Mas antes, se “estrangeiro” naquela terra, 

ouve e, espera-se que responda, uma das mais antigas perguntas, que, para nós 

historiadores torna-se um indicativo da permanência de certos valores: “de que 

família você é?” 

Ao descreverem suas passagens por Goiás, Pohl e Saint-Hilaire – entre 

outros – foram unânimes em relatar a raridade dos casamentos. Tão raras seriam as 

uniões abençoadas pela Igreja que os nubentes amiúde eram motivo de escárnio. 

Saint-Hilaire, exagerando, afirmou:  

 
Em nenhuma outra cidade o número de pessoas casadas é tão 
pequeno (1819). Todos os homens, até o mais humilde, 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 [...] 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.193  

 
Pohl também usou palavras ácidas. Para ele, além de o concubinato ser 

manifestação de desregramento moral, pura lascívia, creditava às senzalas o foco 

difusor da devassidão e da libidinagem que, aos seus olhos, corriam soltas: 

 
Neste país a moralidade é extremamente baixa. [...] Os sagrados 
laços do matrimônio são aqui muito frouxos e pouco apreciados. 
Quando aqui se realiza um casamento, habitualmente é o ouro o 
catalisador da união. Entretanto, é dos escravos a culpa maior dessa 
desmoralização. Os seus filhos crescem como companheiros de 
brinquedo dos filhos da casa, e pervertidos como são, depositam o 
germe de todos os vícios nos corações juvenis. Mas, infelizmente, 
dada a escassez da população do país, os escravos são um mal 
necessário. 194   

 
O concubinato, praticado até entre os ilustres moradores do palácio, levou os 

viajantes a difundirem a inexistência da família. Para eles, concubinato era uma 

espécie de “avesso” da família, e assim a difundiram. Pohl e Saint-Hilaire venceram.  

Mas novamente lembro ao leitor que eles não foram os primeiros.  
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Vincou fundo a ideia de que não existiam famílias em Goiás. O capitão-mor 

Antônio de Souza Telles e Menezes dizia que o concubinato era causa de escândalo  

 
Desdouro da religião, ver quase toda a terra prostituída e cheia de 
públicos e escandalosos amancebados de muitos anos e de toda a 
vida, coabitando uns com mulheres irmãs sem o menor escrúpulo, 
outro com as mães e depois com as filhas delas, outros com as filhas 
de suas mesmas concubinas. Outros, sendo casados, trocam as 
mulheres, com graves escândalos e injúria do casamento, e outros, 
já velhos cansados, fazem ainda timbre de ter mulher por sua conta 
com o maior escândalo.195 

 

Sobre isso, façamos o “exercício do absurdo”. Suponhamos que, de fato, a 

família fosse uma instituição ausente em Goiás colonial, o que poderia ter propiciado 

tal fato? Teríamos que lançar a absurda hipótese de que para cá acorreram todos os 

solteiros convictos, desenraizados, arrivistas sem coração e sentimento e, 

principalmente, distantes dos valores da época.  

Contudo, logo viriam à mente as palavras de Gilberto Freyre: 

 
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 desdobra o 
solo, instala fazendas, compra escravos, bois, ferramentas, a força 
social que se desdobra em política [...].196 

 
Mas, se alguém julgar que as palavras do pernambucano não “cabem” nas 

regiões de mineração, teríamos que partir novamente em busca de outra explicação 

absurda para as frequentes e corriqueiras referências à relação de compadrio e 

amizade.  

Até agora não consegui encontrar nenhuma. 

Assim, torna-se mais profícuo problematizar as diferenças entre o casamento 

e o concubinato e entabular conversas com outros agentes sociais do passado que 

por sinal, vivenciaram as relações familiares que Pohl e Saint-Hilaire não viram.  

Ademais, a redução do significado de família a uniões sacramentadas pela 

Igreja e constituídas por indivíduos morando sob o mesmo teto apenas reproduz os 

ideais e imposições das instituições de outrora. O matrimônio (a união 

sacramentada) era o ideal preconizado pela Igreja. Contudo, o concubinato nem de 
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longe pode ser tomado como sinônimo de desregramento moral ou ausência de 

laços afetivos. Sobretudo quando os viajantes são a única fonte consultada. 

Convém lembrar que o termo família àquela época não tinha o significado de 

nossos dias. Hoje o termo se reduz a pais e filhos. Nem sempre foi assim. Num dos 

estudos mais contundentes sobre a família colonial, Sheila Faria destaca que “o 

sentimento de pertencer a uma família específica transcendia a consanguinidade e 

se manifestava entre os parentes rituais”. De fato, como será demonstrado, genros 

eram tratados como filhos, sogras como mães, aos afilhados eram deixadas 

doações, indicando preocupação com seu bem estar. Nesse sentido, mais que 

estudar um núcleo, é preciso levar em conta a sociedade na qual aquela família 

encontra-se inserida, conforme ensina Sheila Faria.197 

Outro indicativo de que Gilberto Freyre estava certo em asseverar a 

importância da família como distintivo social é o grau de infâmia que a ofensa “filho 

da puta” representava. “Filho da puta” demonstrava um não pertencer, uma não 

ancestralidade.  

Estudando a suposta ausência de valores familiares em Minas Gerais, Silvia 

Brügger fez um importante questionamento: 

 

Será que a contraposição entre casamento e concubinato é 
suficiente para se entender o comportamento conjugal da sociedade 
estudada? Será que efetivamente as pessoas de então escolhiam 
entre casar-se ou concubinar-se? [...] Casamento e concubinato 
parecem ter sido instituições distintas que, como tais, tinham funções 
e objetivos próprios na sociedade [...]. 
 

Segundo a autora, o casamento seria mais voltado aos interesses políticos, 

econômicos e o concubinato, à satisfação de interesses pessoais. Não obstante, o 

sentimento de pertencer a uma família não se restringia às uniões sancionadas pela 

Igreja. Visto dessa forma, concubinato e família sacramentada não eram 

antagônicos, mas relações que atendiam a “funções distintas”. Nesse sentido, a se 

pensar num “inventário das diferenças”, o casamento ocorria entre iguais, ou de 

“qualidades próximas” – acontecia no plano horizontal. 198  
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O casamento legitimado era estratégia de manutenção e fortalecimento de 

alianças e status, mas também de “segurança”, manutenção dos bens. As fortunas 

eram voláteis no período colonial,199 e como indiquei no capítulo anterior, essa 

constatação não exclui as regiões de mineração. Por outro lado, é preciso romper 

com a dicotomia de que o ouro impediu a existência de famílias.  

Já o concubinato manifestava sentimentos e interesses pessoais. Se 

retomarmos as duas citações com os quais abri este capítulo, Pohl e Saint-Hilaire – 

cada um a seu modo – forneceram pistas de que à época sabia-se bem dessa 

diferença. O resultado do concubinato não seria outro: uma sociedade 

marcadamente mestiça, mas nem por isso menos voltada a valores familiares.  A 

retomar o proposto por Brügger, o concubinato era a união entre pessoas de 

diferentes qualidades, ocorria, portanto no plano horizontal ou vertical.  

Tendo em relevo que o sentimento de pertença é fundamental para identificar 

famílias, neste capítulo abordo, em primeiro momento, um aspecto que nasceu da 

curiosidade: quão raros seriam os casamentos legítimos em Vila Boa? Essa 

pergunta foi respondida a partir dos batismos, afinal, os viajantes foram pródigos em 

discorrer sobre a ausência de uniões sacramentadas. Não resisti em averiguar o 

grau de veracidade daquelas assertivas. 

Família é uma instituição que só pode ser encontrada quando se entende que 

ela é uma relação entre pessoas dotadas do sentimento de pertencimento a uma 

“casa”. Sem negar a importância dos dados quantitativos, mas diante da pouca 

confiabilidade dos livros de assento, procurei uma alternativa a essa documentação 

sem descartar as possibilidades de rastrear as relações produzidas no âmbito do 

compadrio. Destaco algumas experiências que permitirão romper com a visão 

redutora de que aquela sociedade era destituída de laços de compadrio ou amizade.  

Prática comum, o concubinato contribuiu para criar uma sociedade 

marcadamente mestiça, levando a outros desdobramentos. Um deles refere-se aos 

indicativos de cor. Neste capítulo objetivo dar início à demonstração de que, nessa 

sociedade, a cor deixou de ser importante, apesar de ser um indicativo de 

(ante)passado escravo. Foi nas relações familiares que se construíram as bases 

para que isso ocorresse. Ademais, há que se ter em consideração a seguinte 
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questão: como os párocos dariam conta de classificar tantas “misturas” se alguns 

deles tiveram filhos com crioulas? 

No caso de Goiás, conhecer os tipos de união, se legitimadas ou não, acaba 

se tornando um aspecto secundário. Lidar com documentação incompleta e 

fragmentada, se por um lado impediu de apresentar “números confiáveis”, por outro, 

permitiu outras leituras e interpretações, sobretudo quando se procede ao constante 

cruzamento de fontes.  

 
 

OLHARES SOBRE A FAMÍLIA 

 
 

Durante muito tempo, a questão da legitimidade nos debates acadêmicos teve 

como principal fonte os discursos dos viajantes. Conforme Sheila Faria, “a ideia de 

um Brasil bastardo, com exceção dos filhos da elite, produziu-se principalmente a 

partir do olhar europeu’”. Segundo a autora, embora convivessem com o fenômeno 

na Europa, o que os viajantes viram por aqui amiúde levou-os a usarem expressões 

como “relaxamento dos costumes” para descreverem o concubinato.200 Pohl e Saint-

Hilaire, portanto, não foram os únicos a se escandalizarem com as uniões 

condenadas pela Igreja. 

Considerando que são bem conhecidos os debates acerca da história da(s) 

família(s),201 parece-me pertinente iniciar uma incursão nas abordagens acerca da 

temática na historiografia goiana. Por aqui, em certo sentido, a assertiva dos 

viajantes foi aceita, sem maiores questionamentos, não apenas para o século XIX, 

mas estendida para o Setecentos. Isso causou impacto na historiografia, não apenas 

no que tange ao volume de pesquisas, pois deu a entender se tratar de um assunto 

que pouco experimentaria avanços. Assim, o próprio conhecimento do passado 

adquiriu um tom opaco e algo nebuloso.  
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A quase totalidade das pesquisas relativas às famílias em Goiás se concentra 

na segunda metade do século XIX. Vários fatores contribuíram para isto. O primeiro 

diz respeito às fontes: a dispersão dificulta (mas não deveria impedir) novos olhares, 

abordagens e interpretações. O outro, subjacente ao primeiro, tornou os relatos dos 

viajantes europeus a pedra de toque para se falar das famílias. Tão importante 

quanto está o próprio conceito. Numa ponta é sinônimo de união sacramentada. Na 

outra, estão as interpretações antifreyreanas, nas quais o patriarcalismo é tomado 

como sinônimo de família extensa. Um traço comum entre estas interpretações é 

que as famílias surgiriam a partir dos anos de 1850 quando a terra assumiria “valor 

de troca”. 

Essa conjunção, parece-me, ajuda a compreender o predomínio dos estudos 

relativos à “família goiana” com ênfase nas elites e em suas trajetórias políticas. As 

famílias Caiado e Bulhões têm sido as mais estudadas. A partir delas alguns autores 

procuram demonstrar a importância dos casamentos endogâmicos no 

estabelecimento e manutenção das bases do mandonismo local, vigente a partir da 

segunda metade do século XIX.  

Os casamentos endogâmicos não são exclusivos de Goiás. Várias famílias da 

região do Vale do Paraíba utilizaram a mesma estratégia durante o auge da 

economia cafeeira. Conforme Sheila Faria, a endogamia era vital para que as 

famílias da elite garantissem o controle político e social na região. Uniões fora da 

parentela eram cuidadosamente planejadas para reduzir os riscos de dispersão das 

fortunas e prestígio.202 Silvia Brügger verificou que a estratégia de “casamentos 

entre iguais” também ocorreu em São João Del Rei. “Ser igual significava, dentro da 

lógica patriarcal da sociedade, ter o que trocar, seja riqueza, prestígio, acesso a 

redes de poder [...]”. Casar-se, portanto, era um ato político, voltado a interesses que 

nada tinham a ver com as escolhas do coração.203 
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Fazia parte da lógica das sociedades de Antigo Regime. Os casamentos reais 

e entre as elites portuguesas eram predominantemente endogâmicos.204 Se no reino 

o eram, por que aqui não seriam? 

Maria Augusta Santana Moraes foi pioneira na abordagem das famílias em 

Goiás. Apesar de focar na trajetória da família Bulhões, atentou que Anhanguera, 

quando refez o itinerário do pai, trouxe consigo vários parentes 

 
Já na bandeira do Anhanguera eram aparentados os respectivos 
chefes; até pelo isolamento de Goiás formou-se como que uma 
tradição de casamentos endogâmicos, que levam à evidência o fato 
de que os grupos familiais – quase diríamos tribais – estão na própria 
gênese das oligarquias que têm predominado na história política 
regional.205  
 

A presença dos genros do segundo Anhanguera denota que as bandeiras 

eram empreendimentos familiares, como notou a autora. A empresa de Anhanguera, 

o pai, não foi isenta disso, Anhanguera filho estava nela. Na bandeira de 1722, 

Anhanguera Filho trouxe seus genros. Freyre já havia destacado o caráter familiar 

das bandeiras. Na trilha dele, Silvia Brügger verificou o mesmo entre os 

descobridores do ouro em Minas Gerais.206 E agora cabe enfatizar o que Maria 

Augusta Moraes trouxe à tona há mais de trinta anos, mas não foi seu objeto de 

análise. 

Embora tenha se referido à existência de práticas familiares desde os 

primeiros bandeirantes, Moraes pouco delas falou, pois seu estudo se circunscrevia 

à família Bulhões e como esta se manteve no poder político por mais de um século. 

Mas, ao narrar a trajetória dos primeiros Bulhões, apresenta indícios consistentes do 

que venho chamando a atenção: a existência de sentimentos de pertencimento.  

Segundo a autora, os irmãos Matias e Francisco Soares de Bulhões, naturais 

do Rio de Janeiro, chegaram a Goiás em meados do século XVIII. Francisco casou-

se com a viúva Maria Cerqueira da Assunção e teve somente um filho: Ignácio 

Soares de Bulhões, que não deixou descendentes. Sem embargo, o nome e o 

sobrenome se perpetuaram. Moraes conta como isso ocorreu: uma sobrinha de 
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Ignácio, ao se casar, batizou o filho com o nome do tio-avô “que por não ter filhos 

devotava aos sobrinhos e sobrinhos-netos muita atenção.”207 Com essas palavras, 

Moraes ajuda a demonstrar que, já no século XVIII, a relações familiares assumiam 

extrema importância. 

Para Moraes, o surgimento tardio do poderio dos Bulhões, por volta de 1870, 

resultava da política da Coroa em mandar para a colônia seus eleitos. Os capitães-

generais e, posteriormente, senadores e deputados historicamente “foram impostos 

pelo governo central e geralmente escolhidos dentre as pessoas dissociadas da vida 

da Província”, impedindo a formação de alianças políticas no período colonial e em 

parte do período provincial.208  

De fato, o que ocorreu, ao menos no período colonial, é inconteste. Contudo, 

deve-se ter em mente que isso ocorreu em todas as capitanias. Por outro lado, isso 

não impediu que as elites locais casassem entre si e estabelecessem relações de 

compadrio para formar alianças políticas ainda no auge do período aurífero. Não 

foram poucas as vezes em que emergiram acusações de “compadrio”. Sim, aqueles 

homens usavam o termo. Certamente não o inventaram, mas sabiam bem do que se 

tratava e como poderiam tirar algum proveito desse tipo de relação. Lembremos da 

trajetória de Joanna, de quem falei na introdução. Quero destacar que as elites 

sabiam dos limites de alcançar um posto como o de capitão-general. Afinal, não 

existia um sentimento de “nacionalidade”, por assim dizer.  

No limite, todos eram “vassalos do rei” e por isso, não havia pretensões de 

ascender ao posto a não ser em situações especiais, como no caso do falecimento 

de um governador. Nesse caso, ainda assim, sua posição não seria a de capitão-

mor ou governador de capitania, mas de “junta administrativa”. Essas situações, a 

presença no senado da Câmara como vereadores, o ofício de fundidor ou secretário, 

capitão-mor e várias outras, essas sim geravam conflitos, pois eram cargos e postos 

passíveis de serem ocupados por pessoas de sua “qualidade”.  

Palacin, apesar de ter como problemática investigativa a vida político-

administrativa – e não a família – trouxe à tona o alto índice de concubinato, os 

comportamentos, a “tendência para o incesto”209 e a “convivência sexual das raças”. 
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Essa interpretação, em boa medida, é tributária da leitura dos viajantes ,210 e da 

própria formação religiosa do autor.  

Para o propósito deste capítulo, destaco seu estudo sobre a corrupção 

durante o período pombalino. Palacin, ao narrar a subversão política durante os 

anos de perseguição aos jesuítas, demonstra o poder que algumas famílias 

angariavam junto às instâncias superiores. Malgrado não foque na família em si, 

suas palavras são elucidativas quanto à existência das relações familiares nas redes 

de poder: 

 
Assim como se articulavam as clientelas das autoridades, também se 
formavam grupos locais, de mais estabilidade, neste tráfico de 
influências. O mais destacado destes clãs, era, sem dúvida, o dos 
Aguirres. ‘Os ofícios da Fazenda, ou muitos deles, andavam como 
em cabeça de morgado na família dos Aguirres porque Francisco 
Xavier Ângelo de Aguirre, que era o principal, foi por muitos anos 
escrivão da Provedoria, e ao mesmo tempo procurador da Coroa e 
da Fazenda, e naquele de escrivão lhe sucedeu seu filho Bonifácio 
Xavier Ayres de Aguirre, e ambos completaram quinze ou dezesseis 
anos sucessivos e ao mesmo tempo foi tesoureiro da mesma 
provedoria o dito Fernando José Leal, seu cunhado, e lhe sucedeu 
Antônio José de Barros Leitão, seu genro, que serviu de junho de 
1759 até março de 1762, e sucedeu a este João Leite Álvares 
Fidalgo, e se conserva até o presente, cunhado também do mesmo 
Aguirre, do qual é também o dito Belchior da Silva.’ Os Aguirre 
formavam uma família muito unida [...]211 

 
 Não passou despercebida a Palacin a estreita relação que as elites locais 

tinham com o palácio e a Casa de Fundição. Se Francisco Xavier Ângelo de Aguirre 
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é o mesmo “Francisco Xavier de Aguirre” – que encontrei nos livros de batismo – é 

algo que não poderei afirmar. De toda forma, o sobrenome é um sinal importante a 

destacá-lo entre os padrinhos. Nos três livros de batismo de “brancos e demais 

livres” encontrei Francisco Xavier de Aguirre apenas uma vez. Contudo, é nos livros 

de batismo de escravos que o nome emerge impressionantes 108 vezes 

apadrinhando crianças cativas cujos senhores eram das mais diferentes 

“qualidades”: donas, sargentos, libertos. Parece-me desnecessário salientar que 

estamos diante de famílias que tiveram o compadrio como estratégia de 

estreitamento junto às instâncias de poder.  

Em 1978, Chain apresentou seu estudo sobre a “sociedade colonial goiana”. 

Assim como Palacin, a autora não tinha a família como objeto. Porém, traça alguns 

pontos que, para ela, teriam propiciado a raridade dos casamentos. A falta de 

mulheres brancas é um deles. Essa situação levaria os homens a se juntarem a 

alguma índia ou “com uma mulher da classe inferior e o exemplo partia do mais 

alto”. A mestiçagem seria fruto do “relaxamento dos costumes aqui mais acentuado 

do que em Minas [...].” Tributárias dos viajantes, suas palavras pouco diferem das de 

Pohl. Não obstante, em alguns momentos, manifesta-se contrária. Para a autora, a 

decadência, não resultava do concubinato, como afirmara Saint-Hilaire, mas do 

esgotamento das minas e da “sufocante política mercantilista metropolitana.”212  

Em pesquisa de quase vinte anos, Lena Castelo Branco investigou a trajetória 

da família Caiado. Segundo a autora, Manoel Caiado era um dos poucos que, em 

Goiás, “optou pelo casamento”. Era, portanto, diferente da grande maioria que 

“preferia o concubinato com negras ou mestiças”. Manoel Caiado casou-se com 

Brígida Soares de Almeida, filha legítima de Manoel Coelho de Almeida, um dos 

primeiros moradores na região da Paciência onde teria se dedicado à agricultura.213  

À exceção de Freitas, os estudos focando a família, iniciados com Maria 

Augusta Moraes, só seriam retomados quase trinta anos depois, com Heliane 

Prudente Nunes e Roseli Tristão.  

Nunes, descrevendo o panorama das pesquisas sobre a família, reconheceu 

que a temática tem sido pouco estudada em Goiás. Diante dessa lacuna 

historiográfica, procurou lançar as bases para compreendê-la sob o prisma das 
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“mentalidades”, tendo como fonte os relatos de Pohl e Saint-Hilaire. Ao demarcar a 

história das famílias em dois períodos, assinalou que os viajantes se inseriam “no 

contexto histórico da fase de transição da economia mineratória para a de base 

agropecuária. A essas duas atividades econômicas distintas, correspondem modelos 

familiares distintos.”  

No período de 1722 a 1850 vigeriam as relações familiares instáveis, 

consensuais, “apoiadas no compromisso informal entre as partes”. O concubinato 

decorreria do predomínio de homens solteiros a se deslocarem continuamente em 

busca de novos descobertos. Somar-se-ia a isto o alto preço do casamento e a 

distância do litoral. Os anos iniciais de colonização teriam como características a 

criação de arraiais, o extremo controle fiscal e a violência. A essa estrutura Nunes 

acrescentou: “a mobilidade contínua de aventureiros à procura do ouro e o reduzido 

número de mulheres brancas, o que certamente impediu a construção de laços 

familiares mais estáveis.” Adiante “[os relatos de Pohl] destacam a consequência de 

uma mistura promíscua, de total desorganização das normas familiares e da falta de 

moralidade encontrada na Província.” Além de sugerir que o concubinato era uma 

mistura promíscua, fica subentendido que as famílias seriam constituídas apenas no 

seio das elites, posto que unir-se a alguma mulher preta, crioula ou parda era 

sinônimo de união não estável: “o que faltava de casamentos nas minas sobrava de 

proles pardas.” 214  

De fato, o concubinato esteve presente ao longo da história de Goiás. Não 

nego a existência de relações consensuais. Pelo contrário, mas conferir ares de 

promiscuidade a relações não legitimadas é, no mínimo, inconsistente e pouco 

sustentável. Sobretudo quando a única base documental são os relatos dos 

viajantes.  

Com efeito, a análise de Nunes não difere da perspectiva de Pohl e Saint-

Hilaire. Coaduna-se, igualmente, à interpretação dada por Laura de Mello e Souza 

sobre os “desclassificados” das Minas Gerais – e outros que postularam a 

inexistência de famílias nas regiões de mineração: 

 
A falta de laços familiares da população foi outro fantasma que 
perseguiu as autoridades, e sanar este mal tornou-se um dos pontos 
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básicos da política normalizadora então levada a cabo. Ao contrário 
do que sugere a visão da sociedade colonial nucleada na família, 
esta foi, nos tempos coloniais, exceção: os elementos que para cá se 
dirigiam eram solteiros e desenraizados, e muitos se ressentiam da 
falta de mulher branca. Aos poucos, foram formando famílias ilegais, 

à margem do vínculo do matrimônio.215 
 

Apesar das semelhanças na abordagem, saliente-se que em Minas Gerais a 

família ilegítima teria sido uma preocupação das autoridades. Em Goiás, a se dar 

crédito aos principais defensores da moral e dos bons costumes no Setecentos, não 

haveria lugar isento de “desregramento moral”. Mormente os desafetos dos 

governadores – tais como o capitão-mor Antônio de Souza Telles e Menezes e o 

vigário João Antunes de Noronha – e, posteriormente, os viajantes, afiançavam que 

o “mau exemplo” vinha do palácio.  

Continuemos com o proposto por Nunes. A segunda fase, 1850 a 1900, 

marcaria o “surgimento” da família nos moldes tradicionais, concomitantemente à 

agropecuária. A falta de interesses da metrópole teria deixado a capitania ao deus-

dará, responsável por um lento processo de reestruturação econômica. As 

atividades da pecuária e agricultura teriam levado ao isolamento social “[...] 

estabelece[ndo] as bases de uma nova estrutura familiar, compatível com os 

modelos tradicionais da família brasileira: uma realidade a partir de 1850”.216  

Há uma inconsistência na abordagem, especialmente quando se problematiza 

a categoria de análise empregada: mentalidade. Talvez sua exposição tivesse sido 

mais profícua se o objetivo fosse analisar os valores morais dos viajantes quanto à 

família, ou seus valores católicos. Contudo, o olhar viajante é tomado como verdade, 

posto que – obviamente – todos foram unânimes em criticar o alto índice de 

concubinato. Tal como os viajantes, a autora só conseguiu entender o concubinato a 

partir de um viés conservador tratando-o como “relaxamento dos costumes”.  

Orientada por Nunes, Roseli Tristão segue linha interpretativa idêntica. A 

despeito de seu estudo voltar-se à família “goiana” nos séculos XVIII e XIX, no 

corpus documental predominam fontes do século XIX: relatos de viajantes, jornais e 

literatura. Mas sabemos que em alguns casos a pesquisa volta-se mais a um 

período do que a outro, principalmente por conta das fontes e do que encontramos 
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nelas. Pois bem, a partir do título “família goiana” subentende-se que a autora 

pretendia abarcar as famílias das elites. Não obstante e embora raras (no trabalho 

de Tristão), apresenta provisões de casamento relativas ao final do século XVIII, 

dentre as quais algumas de libertos, levando-a a concluir que ex-escravos também 

vivenciaram uniões legítimas. A rápida abordagem dá a impressão de que seu foco 

não eram as famílias de egressos do cativeiro. 

Tristão, preocupada em confirmar a veracidade do olhar europeu e, em 

conformidade com os estudos “antifreyreanos” atesta que, região de passagem, 

“Goiás do século do ouro possuía diversas formas de vida familiar, como o 

concubinato, padres com família, etc, menos o tipo patriarcal”. Assim, percebeu que 

havia outras formas de vida familiar. Contudo, ao tomar o conceito de patriarcalismo 

como sinônimo de família extensa, reduziu as possibilidades de entender a família 

sob um viés mais amplo: “[...] as famílias extensas do tipo patriarcal foram 

predominantemente [sic] no nordeste monocultor e escravocrata. No sul do país nos 

séculos XVIII e XIX, as famílias típicas eram as pequenas, simplificadas em suas 

redes de relações.”217  

Tristão afirma não ter encontrado casamentos nem parentesco ritualizado no 

período minerador, voltados à criação de laços entre as elites. Todavia, como se 

percebe na citação abaixo, sua interpretação de patriarcalismo como família extensa 

impediu-a de ver como a família era importante no processo de organização social: 

 
[...] Goiás não possuía essas bases agrárias e sua economia era 
totalmente extrativista, gerando quase que nomadismo da população. 
As famílias de elite, desse período, tiveram na família nuclear, 
envolvendo os irmãos e filhos destes o espaço exclusivo de 
recrutamento de seus postos para lugares-chave do poder provincial, 
do ponto de vista político e econômico. Ao longo de todo período 

minerador, ocuparam-se de ocupar [sic] espaços formais de poder. 
Ao se colocarem no poder, eram núcleos fechados, em torno do qual 
se agregavam indivíduos destituídos de poder: faiscadores, 
escravos, clero, milícia [...].218 

 

Ora, a própria autora deixa entrever que filhos e irmãos tiveram papel 

importante nos jogos políticos. A assunção de cargos, a obtenção de privilégios e 

mercês estiveram diretamente relacionadas ao compadrio e outras formas de 
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sociabilidade engendradas no âmbito familiar. A relembrar a citação de Palacin 

acerca dos Aguirre, a família ocupou papel fundamental.  

É evidente que se trata de um problema interpretativo e conceitual. O poder 

patriarcal, na concepção de Nunes e Tristão, está associado ao “surgimento” da 

agricultura e à valorização da terra, e tão ou mais enfatizado: à família extensa. Em 

ambas, o conceito de patriarcalismo é utilizado para demonstrar que esse “modelo 

de família” não existiu em Goiás, surgindo tardiamente, “quando a riqueza do ouro já 

havia passado” e a terra passaria a simbolizar o poder e o prestígio.219  

As interpretações de Nunes e Tristão não são as únicas influenciadas por  

“Desclassificados do ouro” e Caio Prado Júnior – entre outros. Não há como negar 

que muitos homens vieram sozinhos para Goiás. O próprio Freyre destacou que as 

regiões de mineração foram povoadas por “solteirões”. Contudo, isso não retirou 

daquela sociedade a importância de pertencer a uma linhagem, tampouco levou 

esses solteirões a viverem alheios e desenraizados.  

É preciso destacar ainda que, além de várias famílias se assentarem em 

Goiás desde as primeiras décadas de colonização e não ter sido o ouro a prendê-

las, a existência de uniões não legitimadas, não impediu a formação de compadrios 

e amizades. Nesse sentido, é oportuno trazer à baila as palavras de Vainfas acerca 

da suposta inexistência de relações de poder, do concubinato como organização 

familiar e o patriarcalismo sinônimo de família extensa: 

 
Se famílias coloniais eram mais ou menos extensas, se numa dada 
habitação moravam poucos indivíduos ou dezenas deles, eis um 
dilema de pouca relevância nos trabalhos de Freyre e Cândido. E 
quer-nos parecer, ainda que, a maior ou menor concentração de 
indivíduos fosse em solares, fosse em casebres, em nada ofuscava o 
patriarcalismo dominante, a menos que se pretenda que, pelo 
simples fato de não habitarem a casa-grande, as assim chamadas 
famílias alternativas’ viviam alheias ao poder e aos valores 
patriarcais, o que ninguém seria capaz de afirmar seguramente”.220  

 

Voltemos à historiografia de Goiás. Outra abordagem acerca do concubinato 

foi proposta por Nasr Chaul. Crítico das representações de decadência e atraso 
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difundidas pelos viajantes, o autor assume as palavras de Pohl e Saint-Hilaire 

acerca da vida familiar. Para Chaul, o concubinato, o contrabando e o ócio, faziam 

parte do que se poderia chamar de “protoprojeto” de uma identidade goiana: 

 
Por entre negras e índias, brancas pobres ou não, os portugueses 
sedentos de sexo e luxúria, carentes de tudo o que a dimensão 
humana pode abrigar, distantes de suas famílias [...] abastavam-se 
ao escolher as belas donzelas de nossas terras [...] Com o passar do 
tempo o concubinato era a norma seguida [...] Dessa forma, levando-
se em conta os altos custos dos casamentos, a pobreza dominante 
em Goiás e o exemplo disseminado pelos homens no poder, o 
concubinato passava a ser a regra mais geral [...]. 
As uniões podiam ser duradouras ou não, mas serviu [sic] sem 
dúvida como forma de sobrevivência a muitas mulheres socialmente 
excluídas. Serviu também, para aos poucos, construir uma 
identidade de união própria do povo local, sem aceitar as 
interferências estatais em suas escolhas [...]. Portanto, contrabando, 
concubinato e ócio, são partes fecundas da trilogia goiana capazes 
de atestar a afirmação de sua cultura, ponte para o desenvolvimento 
de sua cidadania [...]221 

  

Embora o concubinato tenha sido comum e os batismos registrarem 

considerável número de filhos naturais, não me parece acertado supor apenas com 

base nos viajantes inexistirem famílias sacramentadas, muito menos vincular 

concubinato a uma forma de sobrevivência, aproximando-o da prostituição ou dando 

pouca “margem” para entendê-lo como escolha possível. A interpretação de Chaul, 

em nada difere da de Nunes e Tristão.222  

Não é tarefa do historiador tomar o concubinato como manifestação de 

desregramento moral, lascívia e/ou libertinagem. Embora haja diferenças entre 

casamento e concubinato, uma análise que tira o estatuto de organização familiar 

das uniões não sacramentadas empobrece nosso conhecimento do passado.  
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Das abordagens apresentadas, há outros dois aspectos que merecem ser 

comentados. O primeiro refere-se à “datação” do surgimento das “famílias” na 

segunda metade do século XIX, em decorrência do “isolamento” e da valorização da 

terra. Creio que a maioria dos trabalhos “crava” o marco em 1850 relacionando-a à 

Lei de Terras. Supostamente, a família emerge no contexto rural, a urbe seria o 

lócus de “relaxamento dos costumes”. Guardadas as devidas proporções, parece 

que estamos diante dos “ciclos” de Simonsen: primeiro o “desregramento moral”, 

depois os “casamentos endogâmicos”.  

O segundo ponto diz respeito à confusão conceitual em torno de família, 

casamento e concubinato. A maioria dos autores criou uma sinonímia entre família e 

casamento, conferindo ao concubinato um viés de “desregramento moral” em outras 

palavras, ausência de sentimento de pertencimento, e até “avesso de família”. É 

importante salientar que a família poderia ser constituída tanto via casamento quanto 

por concubinato. Aliás, como demonstrarei, algumas mulheres que tiveram relações 

concubinais se casaram posteriormente, indicando que, por se tratar de uma relação 

normalizada, o concubinato não foi óbice ao casamento.  

O problema não são os índices de concubinato naquela sociedade. O 

problema está em assumir as assertivas dos viajantes como verdadeiras; não 

distinguir as características de cada tipo de relação, tomar o concubinato como 

sinônimo de ausência de valores morais, ou a união legitimada como única 

possibilidade de relação familiar.  

Além disso, um dos aspectos fundamentais é o “exercício da desconfiança”. 

Contrapor outra documentação aos relatos dos viajantes e problematizar a 

linguagem da época para identificar os arranjos e as implicações de cada escolha 

permite extrapolar o conhecimento do passado e as próprias “representações” dos 

viajantes em torno de valores que eles não compartilhavam.  

Ainda em relação aos aspectos conceituais, Freyre não negou a existência de 

famílias construídas fora do “modelo” patriarcal. Freyre destacou que o concubinato 

não era considerado imoral para quem o vivia. Se o concubinato e os “filhos 

naturais” existiram, não inviabilizaram a existência de famílias. Vale à pena evocar 

as palavras do autor: 

 

Parece-nos inegável a importância da família patriarcal ou 
parapatriarcal como unidade colonizadora do Brasil. É certo que o 
fato dessa importância, antes qualitativa que quantitativa [...] o 
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familismo no Brasil compreendeu não só o patriarcado dominante – e 
formalmente ortodoxo do ponto de vista católico-romano – como 
outras formas de família: parapatriarcais, semipatriarcais, e meso 
antipatriarcais. É claro que o observador que se colocar do ponto de 
vista de moral estritamente católico-romana terá que desprezar as 
formas antipatriarcais que floresceram então no Brasil como 
organizações de família. Mas o mesmo não poderá ser feito pelo 
estudioso de assunto cujo ponto de vista for antes o sociológico que 
o ético ou jurídico condicionado por esta ou aquela filosofia moral ou 
do direito. E do ponto de vista sociológico, temo que reconhecer que 
o fato de que desde os dias coloniais vêm se mantendo no Brasil, e 
condicionando sua formação, formas de organizações de famílias 
extrapatriarcais, extracatólicas que o sociólogo não tem, entretanto, o 
direito de confundir com prostituição ou promiscuidade. Várias delas 
parecem ter aqui se desenvolvido como resultado de influência 
africana, isto é, como reflexos em nossa sociedade compósita, de 
sistemas morais e religiosos diversos do lusitano-católico mas de 
modo nenhum imorais para grande número de seus praticantes.223  

 

Como se pode observar, Freyre não negou a existência de outras e várias 

formas de vida familiar. Nesse sentido, parafraseando Silvia Brügger, em sua crítica 

a Eni Samara e Luciano Figueiredo,224 Chaul, Nunes e Tristão parecem mais 

empenhados em atestar a ausência da família nas regiões de mineração do que o 

próprio pernambucano... 

Ainda em relação à suposta ausência de laços familiares, Silvia Brügger 

atentou que as regiões de mineração não estavam nem isentas de famílias, 

tampouco da vida política, ou dos jogos de interesses. Dito de outra forma, as 

relações sociais tinham como referencial “os laços familiares, consanguíneos ou 

não”.225 É sob a perspectiva de análise proposta pela autora que analiso as famílias: 

não apenas os laços consanguíneos, tampouco pela quantidade de filhos ou 

pessoas morando sob o mesmo teto, menos ainda pela quantidade de uniões 

sacramentadas pela Igreja.  

Embora o concubinato tenha sido uma prática comum, ao contrário do que 

propuseram Tristão, Nunes e Chaul, o casamento legítimo era importante para 
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garantir que os bens permanecessem na família,226 fundamental numa época em 

que os recursos eram escassos.  

Por fim, mas não por último, ao ampliarmos a compreensão conceitual sobre 

a(s) família(s), emergem histórias de vida nos registros de batismos: as teias de 

compadrios. Na administração de fazendas: a confiança do pai. Nos testamentos: 

singelas declarações de amor. Em libelos de injúria e crimes: a honra posta à prova. 

Nos documentos de doação de bens: compadrio e amizade.  

 
 

UM POUCO DE “SE” NA HISTÓRIA 

 
 

Se Pohl e Saint-Hilaire pudessem viajar no tempo, provavelmente se 

surpreenderiam com os movimentos sociais reivindicatórios, as discussões 

acadêmicas, ou não, que atualmente procuram dar conta da diversidade de arranjos 

familiares. Quiçá, então, na roda dessas discussões, nossos visitantes fizessem um 

mea culpa. Reconheceriam que quem vivenciava o concubinato não ficava refletindo 

sobre o tipo de relação na qual estava, menos ainda que eram alheios a afetos e 

valores familiares. 

Mas ninguém pode viajar no tempo. Nem eles, nem os milhares de anônimos 

que conhecemos parcamente por fragmentos de vida em escritos e apontamentos 

pré-concebidos. A nós – em nosso regresso constante para o temp(l)o no qual 

nunca estivemos – resta respeitar e tentar compreender manifestações e 

experiências daqueles que observavam e daqueles que eram observados. 

Continuemos mais um pouco com o “se” da história. 

Se Pohl e Saint-Hilaire tivessem frequentado mais as missas na matriz – 

afinal, eram católicos – teriam ficado espantados. Havia muitas famílias e muitas 

delas, numerosas. A evocar Gilberto Freyre, tanto nas casas grandes quanto nas 

senzalas. Reconheço, porém, é preciso dar-lhes um desconto. Saint-Hilaire 

permaneceu pouco tempo na vila, pois percorreu a vastíssima capitania entre os 

meses de maio a setembro de 1819. A estada de Pohl durou mais, é verdade. De 

dezembro de 1818 a junho de 1820. Porém, pouco deve ter visto na vila: além da 

longa jornada palmilhando os arraiais espraiados pelo território, doenças e febres 
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deixaram-no acamado várias semanas. Por outro lado, o que é mais provável, 

embora frequentassem a Matriz227 não enxergaram famílias, pois o concubinato, 

para eles, era amostra de “relaxamento dos costumes”. Ademais, não 

compreendiam a importância do apadrinhamento na criação e manutenção de laços. 

Novamente vêm à mente que devemos perdoar-lhes por nem sempre 

desconfiarem do que viram e ouviram. Desconfiar cabe a nós historiadores: pelo 

menos é o que nos ensinaram. Mas é bem verdade, algumas vezes Pohl e Saint-

Hilaire manifestaram sua incredulidade diante de informações acerca da riqueza e 

da própria pobreza. Das vezes em que descreveram algo sobre família, foi à moda 

deles. Pohl descreveu suas impressões sobre uma festa de batizado da qual 

participou em Paracatu. O pai da criança buscou-o em “traje de gala, espada de aço 

com faixa de seda rubro-anil à cinta, solenemente com o resto de seu séquito de 

convidados.”228 Apesar do advérbio, faltou ao austríaco reconhecer que, estava, de 

fato diante de um momento solene.  

Outro momento em que é possível extrair dos relatos a relevância da família 

foi deixado por Saint-Hilaire. Estando nas proximidades de Meya Ponte, comentou 

que, ao pedir hospedagem na Fazenda Santo Antônio – outrora próspera – 

inicialmente obteve autorização apenas para pernoitarem num casebre. O 

proprietário, negando acolhida no interior da casa, teria dito “Só se passarem por 

cima do meu cadáver os senhores porão os pés no quarto ocupado por minhas 

filhas”. Da situação, concluiu, “numa província em que a prostituição é a regra”, a 

atitude do pai de família era aceitável, pois nada mais fazia que preservar a honra 

das filhas, mantendo-as afastadas do convívio de estranhos.229 Apesar dessas 

observações, deram destaque à “luxúria”, ao “desregramento moral” e à suposta 

ausência de laços familiares.  

Se eles tivessem visitado mais a matriz e pedido licença ao pároco para 

folhearem os livros de batismo ficariam deveras surpresos. Nos livros de batismos 

de “brancos e livres”, naquele ano de 1819 foram batizadas 122 crianças: 58 como 

legítimas e 59 crianças na condição de “natural”. Por outro lado, possivelmente, se o 
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tivessem feito, seriam ainda mais ácidos em suas palavras, pois os registros 

eclesiásticos eram feitos, não raro, anos depois do ritual.  

Isso posto, é preciso salientar que não existe “se” na história e, nesta tese, é 

apenas uma alegoria, pois bem sabemos que os viajantes eram fruto de seu tempo 

e não podemos condená-los por aquilo que não poderiam perceber. 

 
 

A DOCUMENTAÇÃO: ALGUNS NÚMEROS OU ABANDONANDO O “SE”  

  
 
Deixemos os se e os talvez de lado e partamos para alguns números.  

Da grande maioria das famílias, não há qualquer informação nos livros de 

batismo. Portanto, previno desde já a impossibilidade de apresentar números 

“consistentes”. Em termos quantitativos, são apenas aproximações. Entendendo que 

a família é uma relação e não um agregado de números, penso ser possível avançar 

no propósito deste capítulo. A exposição a seguir, procura não apenas indicar os 

caminhos que percorri para chegar a alguns números, mas também demonstrar 

como pode se tornar frágil uma pesquisa se não problematizarmos a situação da 

documentação e as lacunas que ela contém. 

A quantificação ora apresentada resulta da inquietação de saber quão 

“inexistentes” seriam as relações legítimas, levando-me a investir algum tempo na 

tabulação, em Microsoft Excel for Windows, dos livros de batismos de “brancos e 

demais livres” relativos à freguesia de Vila Boa.  

Uso aspas no termo “brancos e demais livres” pois os três livros que consultei 

contém essa informação. Contudo, o termo é inconveniente para tratar da 

diversidade de cores daquela época. Sabemos que a liberdade era a primeira 

característica dos brancos. Embora a escravidão não fosse assentada em critérios 

raciais, a cor indicava linhagem. No que tange aos forros, estes poderiam ter várias 

cores como crioulo, cabra, mulato, pardo, mestiço, moreno e preto. Como era de se 

esperar, não encontrei nenhum registro em que um preto era alforriado no momento 

do batismo. Também não é possível falar de preto livre, pois preto referia-se ao 

cativo d’África, logo, não chegaria à condição de livre, talvez, apenas à de liberto. 

Por seu turno, excluindo os brancos, o livre pressupunha aquele nascido de mãe 

liberta, ou seja, com algum antepassado escravo. Em relação à condição livre, 
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encontrei apenas 24 mães registradas como tal, mas nenhuma criança. Por isso, 

uso as aspas para me referir à documentação. 

A documentação de Goiás colonial contém graves lacunas. Inventários e 

testamentos são poucos: estamos longe de ter “séries documentais”. O problema, 

contudo, não se circunscreve àquelas espécies e tipologias. A documentação 

eclesiástica está igualmente desfalcada. Para se ter uma ideia, de 1725 até 1764 há 

um hiato, um silêncio de quarenta anos sobre o que ocorria na matriz de Sant’Anna 

e, por extensão, nas capelas  da freguesia.  

A constatação do desaparecimento dos primeiros assentos de batismos, 

casamentos e óbitos (de escravos e de “brancos”) não é recente. Foi relatada há 

quase cem anos. Em 1923 Joaquim Siqueira lamentava n’ “O Democrata” a falta 

daquela documentação. Para ele, tornava-se impossível descrever a genealogia dos 

“ilustres descobridores de Goiás”. Uma hipótese levantada por Siqueira é de que os 

livros da paróquia de Sant’Anna estivessem sob os escombros da matriz.  

A retomar uma última vez o “se” da história, se os viajantes tivessem 

transcrito os primeiros livros eclesiásticos, talvez soubéssemos um pouco mais 

daqueles tempos.  

Em que pese a diferença de interesses que a documentação eclesiástica 

desperta em nós e em Siqueira, suas palavras, apesar de escritas há tanto tempo, 

permanecem atuais: 

 
Nos arquivos paroquiais os livros de assentamentos não vão além de 
1800 [...] Quantos preciosos informes perdidos talvez nos fundos de 
moveis ancestraes, nos desvãos de velhos armários, viriam hoje 
inteligentemente compulsados, fazer a luz sobre tantos pontos 
obscuros, restabelecendo a identidade de tantas famílias [...].230  

 
Quando escreveu, Siqueira tentava reconstituir a genealogia dos Bueno. Aqui, 

o propósito é identificar as redes de relações intra e extra familiares. Seja lá onde 

estiverem os livros de batismo, óbito e casamento, é preciso se apegar aos fios que 

sobraram, cruzá-los com outros e tentar tecer a trama, mesmo imperfeita, daquela 

sociedade. Apesar das lacunas, ao cruzar diferentes tipologias documentais foi 

possível tirar o pesado véu do silêncio com o qual os viajantes cobriram a(s) 

família(s) de Vila Boa.  
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Conforme destacou Freyre, a família está menos relacionada aos aspectos 

quantitativos e mais ao qualitativo. Ou seja, uma família não se faz com números, 

mas a partir da relação entre pessoas, com sentimento de pertencimento. Ademais, 

para uma documentação tão fragmentada e incompleta, buscar “seguranças 

demonstrativas em dados quantitativos [...]”231 mostra-se de pouca valia, quando não 

perigoso. As consideráveis lacunas e sub-registros me levaram a ponderar sobre os 

limites da abordagem quantitativa. Entendo que ela é extremamente válida. Mas, 

para a documentação que temos em mãos, receio que perderia muito tempo 

empregando palavras como “se”, “talvez”, “possivelmente” (ainda em maior número 

do que as já utilizadas). 

A riqueza do social – se me permitem um trocadilho – das famílias e do 

próprio fazer historiográfico reside, neste caso, no cruzamento constante de 

diferentes espécies e tipologias documentais – como tem sido feito por vários 

estudiosos. Isso permite verificar que as relações familiares se dilatavam para muito 

além da pia batismal. 

Os livros da freguesia de Vila Boa são separados de acordo com a condição, 

ou seja, havia livros distintos para os escravos e para os “brancos e demais pessoas 

livres e libertas de cor”. Por questões metodológicas, e respeitando aquela 

separação, optei por analisá-los em separado. Em ambos os casos, identifiquei o 

tipo de união dos pais a partir do batizando, pois à época era considerado legítimo 

aquele cujos pais vivessem em “união reconhecida pela Igreja” ou, como se dizia à 

época, in facie Ecclesiae.  

 Para averiguar a incidência de famílias entre os “brancos e demais pessoas 

livres e libertas”, analisei três livros de batismos. O mais antigo tem data na capa de 

1763-1813. Na terceira folha, o padre Vicente Ferreira Brandão anotava em 12 de 

março de 1805: “Este livro há de servir para se lançarem nelle todos os assentos 

dos baptizandos brancos, pardos e pretos e mais pessoas livres, consta de cento e 

trinta e sette folhas todas por mim rubricadas.”232 Porém, o primeiro assento data de 

outubro daquele ano, indicando que grande parte dos batismos de 1805 não foi 

registrada naquele livro. Nele constam batismos de gente de qualquer condição, 
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exceto cativos. Deste livro retirei 792 registros.233 Na última folha do livro consta 

outra advertência do pároco “servirá este livro para os assentos das pessoas forras 

que se batizarem”. Talvez isso explique o número relativamente pequeno de 

informações referentes à cor. Neste livro encontrei 181 vezes a qualidade “dona” 

entre as mães; total superior ao das registradas como forras (135), livres (24), 

constam ainda 80 mães cativas, registradas no livro dos forros porque tiveram os 

filhos batizados como tal.234  

No livro cuja data na capa é 1813-1829, o vigário Jozé Vicente de Azevedo 

Noronha e Câmara adverte: “Servirá este livro para nelle se lançarem os assentos 

de baptismos, e óbitos das capellas filliaes da Matriz de V. Boa da Snra. S. Anna, e 

vai numerado, e rubricado por mim. V. Boa 20 de dezembro de 1813.” Em 

conformidade com as palavras do vigário, os assentos não são exclusivamente de 

batismos. O coadjutor separou-os por situação, condição, local e ano, indicado no 

cabeçalho: “batismos de escravos em Rio Claro”, “óbitos de brancos em Curralinho 

em 1820” etc. Deste livro extraí 481 batismos de brancos, livres e libertos.235  

O terceiro livro tem data “1813-1842”, o mesmo vigário geral anota que 

naquele livro seriam lançados os assentos de pessoas livres batizadas na matriz de 

Santa Anna. Deste, computei os dados até 1820, totalizando 843 registros.236  

No cômputo dos três livros, em onze assentos de filhos legítimos apenas o pai 

foi registrado. Apesar disso, mantive-os no total geral, pois foi possível saber o nome 

dos padrinhos e a legitimidade da união. Outro aspecto comum foi o esquecimento 

dos párocos em anotar o nome completo dos padrinhos, levando-os a lançá-los, 

algumas vezes, após o assento concluído. Há situação idêntica no caso das mães 

de filhos naturais. 

Se os preceitos das Constituições Primeiras fossem obedecidos, os assentos 

deveriam conter data do nascimento, do batismo, nome dos pais e padrinhos, o 

estado (se casado, solteiro, ou viúvo) e o local de moradia.237 Foi comum, 

entretanto, assentos nos quais sequer o nome da capela foi mencionado. Não por 

                                                
233

 Um assento pode conter mais de um registro. No caso dos livros de “brancos e demais livres” isso 
ocorria por ocasião dos batismos de gêmeos. Na contabilidade geral considerei os registros, pois 
poucas vezes encontrei assentos com mais de um registro. 
234

 No caso das mães trata-se apenas de amostragem, pois muitas mães são contabilizadas várias 
vezes, inclusive as escravas.  
235

 AGDG: Batizados Goiás 1813-1829. Do ano de 1829 há apenas um assento.   
236

 Uma pesquisa futura apresentará mudanças significativas na forma e conteúdo dos registros. 
Pude averiguar isso ao me deparar com a documentação posterior a 1835. 
237

 VIDE, Sebastião M. da. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. p. 29. 
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acaso os visitadores reprimiram os párocos quanto à incompletude das 

informações.238 O assento de Cândido foi quase uma exceção ao cumprir a maioria 

daquelas disposições: 

Aos oito dias de Dezembro de mil oitocentos e onze annos na 
Capella do Senhor Bom Jesus de Pilloens filial a Matriz desta 
Freguezia de Villa Boa baptizou Solemnemente e pos os Santos 
Óleos o Reverendo Cappellão Felippe de Almeida Cardozo ao 
innocente Candido filho legitimo de João Pereira de Maceno [sic] 
natural do Arrayal de Santa Luzia desta Comarca e de Sua mulher 
Gertrudes Maria de Jesus natural do Arrayal de Meya Ponte netto 
paterno de Estevão Rodrigues da Silva e sua mulher Maria Antonia 
da Aleluya ambos naturaes da Cidade de São Paulo e pela Materna 
de Francisco Ferreyra de Macedo natural de Santa Luzia e de sua 
mulher Thereza Maria de Jesus natural do Arrayal de Meya Ponte, 
forão padrinhos Salvador de Faria Albernás e Maria Francisca do 
Sacramento de que para consta fiz este assento que assigney. O 
cura Antônio Ribeiro de Abreu239 

 
Tanto em relação aos pais/mães quanto aos padrinhos/madrinhas amiúde os 

párocos não anotaram o nome completo, omitindo parte do nome. Nestes casos, 

quando o cruzamento dos nomes, condição e/ou patente permitiam a identificação, 

completei os dados. Por exemplo, o tenente João José do Couto Guimarães – 

casado com Vicência Pereira de Carvalho – por vezes foi registrado como tenente 

João do Couto Guimarães e sua mulher Vicência de Carvalho. Em outras, “tenente 

João José do Couto e sua mulher Vicência”. Como só havia um tenente com este 

nome, complementei a informação.  

Procedi da mesma forma com os padrinhos com alguma patente militar: o 

universo reduzido permitiu que parte fosse identificada. Por exemplo: o coronel 

Francisco Xavier Leite do Amaral Coutinho foi registrado também como coronel 

Francisco Xavier, ou Francisco Leite do Amaral. Em outros casos, porém, não foi 

possível empregar este recurso, pois foram omitidas quaisquer informações sobre a 

patente ou condição. Veja-se, por exemplo, o próprio Francisco Leite: poderia se 

referir ao dito acima, ou a Francisco Leite Borges. Outro caso é “Antônio Ferreira”. 

Prenome e nome comuns, que poderia se referir a Antônio Ferreira Gandra, Antônio 

Ferreira de Azevedo, Antônio Ferreira Lisboa, ou apenas a Antônio Ferreira. Por 

conta dessas e outras incompletudes, procedi com cautela na tabulação de dados, 

sobretudo quando se refere aos  padrinhos. 
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 IPHEBC: Cópia da Primeira e última visita do Doutor Alexandre Marques do Valle, visitador que foi 
das Minas de Goyaz, (1734-1824), f. 9v; f. 124v 
239

 AGDG: livro de batismos de Goiás, n. 5. 1813-1829, f. 43. 
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Os párocos de Goiás, ou não conheciam bem o que rezavam as 

Constituições Primeiras ou pouco se preocupavam em colocá-las em prática. O 

hábito inveterado de deixar incompletos os nomes dos pais e padrinhos estendeu-se 

às mães “solteiras.”240 São muitas as “Ana Luiza”. De três, uma foi declarada “parda 

forra”, das outras não consta condição ou cor. Das seis “Ana Maria”, somente uma 

teve a cor e a condição registrada: era uma “crioula forra”, mãe de Gregório, cuja cor 

e condição já não foram citadas.241  

Quanto à natureza dos batismos, não encontrei nenhum assento relatando o 

nome do pai quando a criança era registrada “natural”. Também não encontrei mães 

declarando a paternidade. Sobre isso, fica a questão: houve casos em Vila Boa? 

Nunca saberemos. Só resta repetir as palavras de Sheila Faria “O poder de 

publicação da paternidade, muitas vezes indesejável para o homem, foi perdido, o 

que, para nós, historiadores, e creio que para as mulheres da época também, é uma 

grande pena”.242 Ao que a historiografia indica, a prática de mulheres indicarem a 

paternidade dos filhos foi desaparecendo ao longo do século XIX.243 

Vale ressaltar que esta documentação se restringe ao século XIX e não me 

parece seguro generalizar o que encontrei para o século precedente. Assim, 

infelizmente, no caso da freguesia de Vila Boa não é possível estabelecer 

comparações temporais.  

Somente uma vez encontrei o pai assumindo o filho diante do altar. Trata-se 

do capitão Duarte de Mello e Castro reconhecendo sua filha Delfina em 1818. 

 
Aos dez oitto de Septembro de mil oitto centos e dez oitto annos, 
nesta Cathedral de Sancta Anna de Villa Boa de Goyaz baptizei e 
puz os Sanctos Óleos a Delfina innocente filha declarada por Duarte 
de Mello e Castro Tenente coronel e Ajudante de Ordens deste 
Governo de Goyaz e Donna Escolástica Maria de Camargo solteira 
foi Padrinho o Coronel Ajudante de Ordens do Governador desta 
Capitania Álvaro Joze Xavier e para constar faço este assento que 
assigney // O coadjutor João Pereira Cardozo. 244 
 

                                                
240

 Solteiras entre aspas, pois embora os pais não tenham sido declarados, isso não permite afirmar 
que essas mães não estivessem vivendo alguma relação estável. 
241

 AGDG: livro de batismo 1813-1829, f. 114. 
242

 FARIA, Sheila de C. A colônia em movimento. Fortuna e família no cotidiano colonial. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 319.  
243

 Segundo a autora, o desaparecimento da prática pode estar relacionado à percepção dos padres 
nos problemas futuros como a partilha de bens. BRÜGGER, Silvia M. J. Minas patriarcal. Família e 
sociedade (São João del Rei – séculos XVIII e XIX). São Paulo: Annablume, 2007, p. 74-75. 
Semelhante interpretação foi dada por Sheila Faria.  
244

 AGDG, livro de Assento de batismos 1813-1842, f. 89. 
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 O capitão Duarte de Mello e Castro não ficou apenas na declaração de 

paternidade naquele momento. Em seis de março do ano seguinte, mandou passar 

escritura de legitimação da dita sua filha Delfina Antonia de Mello e Castro “para que 

como legitimada fosse herdar a sua fazenda e suceder-lhe em toda a sua Herança, 

Honra e Nobreza”.245 Como se pode observar, Delfina herdou do pai não apenas a 

fortuna, mas algo primordial para a época, o nome.  

Encontrei casos em que os assentos fazem referência à mãe, mas ao pai não: 

“filho natural de Maria e pai incógnito”. Brügger refere-se a assentos com a 

observação “filho de pais incógnitos”. A autora sugere tratar-se de indício de uma 

situação na qual o pai e a mãe eram conhecidos, mas, por algum motivo, não 

podiam assumir a criança.246 Creio que a interpretação da autora seja válida para os 

casos acima, pois é pouco provável que as mães não soubessem a paternidade dos 

filhos. Nesses casos, provavelmente os párocos tomavam algum cuidado nas 

anotações, já que era obrigatória a declaração do pai para que a perfilhação 

ocorresse.247 

Apesar de todos os ‘poréns’ indicados, temos 2.117 batismos válidos, nos 

quais se incluem “brancos, pardos e crioulos, libertos e livres”:  

 

Quadro 1: Filiação dos batizandos na freguesia de Vila Boa – 1763-1842248 

Filiação I763-1813 1813-1829 1813-1842 Total 

Legítimo 369 295 425 1089 

Natural 381 177 395   953 

Exposto   41    7   21     69 

Declarado    0    0    1      1 

Sem referência    0    1    1      2 

Índios
249

    1   1    1      3 

Total 792 481 843 2117 
            Fonte: AGDG, livro de batismos 1763-1813, 1813-1842, 1813-1829 

 

Nesse universo, não foram poucos os pais casados legalmente e mães de 

“filhos naturais” que tiveram mais de um filho. Foi assim com o casal Thomas 
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 CPOCG: Livro de Notas, 1823, f. 16-16v. Grifo meu. 
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 BRÜGGER, Silvia M. J. Minas patriarcal. Família e sociedade (São João del Rei – séculos XVIII e 
XIX). São Paulo: Annablume, 2007, f. 76. 
247

 BRÜGGER, Silvia M. J. Minas patriarcal. Família e sociedade (São João del Rei – séculos XVIII e 
XIX). São Paulo: Annablume, 2007, p. 78; FARIA, Sheila de C. A colônia em movimento. Fortuna e 
família no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 318. 
248

 Discorri sobre a diferença das datas-limite nas capas e no miolo dos livros. Nos títulos dos 
gráficos, tabelas e quadros usarei a informação das capas. Disso decorrerão, eventualmente, 
pequenas diferenças quanto ao total geral. 
249

 Em três casos não consta nem a condição, nem a legitimidade. 
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Antônio Aquino Fraga e Vicência Cardosa Pinta Xavier: tiveram cinco rebentos. 

Joaquim Gomes de Oliveira e Genoveva Leite Borges, sete. Os casais, João Gomes 

de Almeida e Cândida Rosa das Chagas, José Joaquim de Almeida e Ana Teixeira 

da Rocha, tiveram nove filhos cada um. Se todos os rebentos ficaram vivos é outra 

história.  

Conforme os preceitos tridentinos, era legítimo o filho da união abençoada 

pela Igreja. Tendo isso por base, consegui identificar e computar 616 casais levando 

seus rebentos para receber o sacramento do santo batismo. Não me parece um 

número tão ínfimo. Friso que não se trata de quantificar dados, mas de trazer à baila 

alguns aspectos qualitativos das famílias. Se os números podem afiançar a 

existência de famílias legitimadas, por outro lado, não são os dados quantitativos 

que definem o pertencimento. Em relação a estes números, não duvido que os 

párocos, eventualmente, se incluíssem entre os legitimados, por algum lapso, casais 

em situação de concubinato. 

Em termos percentuais, os filhos legítimos batizados, contabilizam 52%. Se 

somarmos os “naturais” e os “expostos”, ainda assim o índice de crianças legítimas 

fica em 51%. Obviamente é um índice significativamente inferior aos 83% 

encontrados por Maria Luiza Marcílio para Ubatuba (São Paulo), entre 1785-1830; 

menor ainda que os 90,8% de legitimidade para a freguesia de Nossa Senhora das 

Neves, norte do Rio de Janeiro, encontrados por Sheila Faria recobrindo os anos 

entre 1748 e 1798.250 Portanto, comparando Vila Boa a outras áreas, o índice de 

legitimidade é tímido. Porém, parece satisfatório para refutar generalizações acerca 

da raridade dos casamentos sacramentados em Goiás, principalmente aquelas 

construídas a partir dos viajantes. 

Se nos ativermos a percentagens, os índices de Vila Boa se aproximam dos 

de Vila Rica, investigada por Donald Ramos. Para efeitos comparativos, interessa o 

último período 1780-1810 possível de ser comparado ao quinquênio 1805-1810. 

Malgrado a ressalva, e a diferença quantitativa, é possível fazer uma aproximação 

percentual.251 

                                                
250

 Para um mapeamento dos índices de legitimidade cf. FARIA, Sheila de C. A colônia em 
movimento. Fortuna e família no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p.55-56. 
251

 Somei apenas os batismos indicados para o período 1780-1810 relativos aos livres: Legítimos 
1.270, Naturais, 982, expostos 445, não consta sete, totalizando 2.704 batismos.   
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Enquanto aqui os legítimos somam 51% entre 1805-1820, em Vila Rica entre 

1780-1810, tem-se 47%. A totalidade do período pesquisado por Ramos, 1712-1810, 

indica que o percentual de legítimos girou em torno de 53%. Dado expressivo é que 

entre 1726-1753, o índice de crianças legítimas chegou a 72%, reduzindo-se ao 

longo do Setecentos mineiro e mantendo-se baixo no início do século XIX.252 

Infelizmente, para a freguesia de Vila Boa não é possível recuar no tempo. Contudo, 

uma pesquisa futura que contemple toda a primeira metade do século XIX poderá 

indicar o comportamento da sociedade da antiga capital de forma mais abrangente e 

completa. Por agora, o intuito é demonstrar a existência de família a partir de 

sentimento de pertencimento.  

Uma coisa é certa. O estado de mãe “solteira” não foi óbice a um casamento 

posterior. Dona Maria Angélica de Artiaga, por exemplo, ao batizar Maria em 1806, 

não pôde evitar que no assento ficasse registrado que era filha de pai incógnito. 

Dificilmente saberemos quem foi o pai da pequena. Porém, Maria Angélica não viveu 

sozinha, nem solteira, pelo resto da vida. Os outros quatro filhos Pulcherio, Antônio, 

Francisco e Rita, batizados respectivamente em 1813, 1815, 1817 e 1820, foram 

frutos de união legítima com o capitão José Joaquim Pulcheiro dos Santos. Todos os 

filhos de dona Maria Angélica foram apadrinhados por homens com patentes e 

mulheres com a qualidade de “dona”.253 Poderá ser alegado que não passa de um 

“caso isolado” em que mulheres que haviam tido filhos no estado de solteira 

conseguiam casar.  

 
 

CLARA MARIA LEITE PARDA FORRA – DO CONCUBINATO AO CASAMENTO 
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 RAMOS, Donald. Teias sagradas e profanas. O lugar do batismo e compadrio na sociedade de 
Vila Rica durante o século do ouro. Varia História. N. 31, jan. 2004, pp. 41-68. A documentação 
compulsada por Donald Ramos foi fonte para os trabalhos de Douglas Libby e Tarcísio Botelho que 
verificaram, por exemplo, entre outros aspectos, os índices de legitimidade levando em consideração 
a condição das mães. Entre as livres, apenas 21% tiveram filhos ilegítimos; entre as cativas o 
percentual chegou a quase 90%, indicando que a legitimidade caminhava próxima à condição. Cf. 
LIBBY, Douglas C; BOTELHO, Tarcísio. Filhos de Deus: batismo de crianças legítimas e naturais na 
paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, 1712-1810. Varia História, 2004, v.31, p.8. Silvia 
Brügger também verificou uma queda nos índices de legitimidade em São João Del Rei. Os 69% 
entre 1801-1820 foram decrescendo ao longo do século XIX. BRÜGGER, Silvia M. J. Minas 
patriarcal. Família e sociedade (São João del Rei – séculos XVIII e XIX). São Paulo: Annablume, 
2007, p. 77-80; Segundo Sheila Faria é preciso levar em conta que para várias outras regiões do 
Brasil, por vários motivos, inexistem pesquisas que podem contribuir para melhor compreensão do 
fenômeno, mas atesta que nas regiões de ocupação agrária a grande maioria das maternidades era 
vivida no interior das relações lícitas. FARIA, Sheila de C. A colônia em movimento. p. 56-57. 
253

 AGDG: Livro de batismo, Goiás 1763-1813, f. 27; Livro de batismos 1813-1842, f. 1, 34v, 59v, 125, 
respectivamente. 
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 Clara Maria Leite, em toda a documentação na qual a encontrei, sempre foi 

referenciada como “parda forra”. Foi “concubina”. Depois de casada, duas vezes, 

seus filhos foram registrados como legítimos. É possível aprender com ela que a 

situação de concubinato não era a que mais se buscava em Goiás. Ademais, com 

sua breve trajetória, entre outros aspectos, é possível chamar a atenção para o fato 

de que certas generalizações, quando tomadas sob o microscópio tornam-se frágeis. 

Mapear e reduzir espacialmente o concubinato, como fez Roseli Tristão, a um bairro, 

parece incongruente, sobretudo quando são os próprios viajantes – principal fonte 

da autora – que alertaram que os governadores não se furtaram em “viver de portas 

adentro” com suas mulheres: 

 
O bairro do Rosário situava-se na entrada da cidade para quem 
vinha do Leste, Norte ou Oeste. A sua igreja, a do Rosário era a dos 
negros, havia no bairro um Largo com sobrados para aluguel. A Rua 
da Cambaúba, que era a da entrada da cidade, exemplifica bem o 
concubinato como forma de vida familiar em Vila Boa, prática que 
perdurou até as primeiras décadas do século XIX. Essa rua é 
exemplo, porque a mesma era habitada por negros forros, soldados 
e casais pardos, todos sem exceção, unidos pelo concubinato. 254 

 

Não tenho dados quantitativos, mas posso afirmar que não eram todos os 

pardos que moravam no bairro do Rosário. Pretas forras eram vizinhas de capitães 

nas ruas mais “nobres” de Vila Boa, sargentos moravam próximos a crioulos forros 

na rua “detrás da cadeia”; “capitães” moravam próximo à rua da Cambaúba... 

 Clara Maria Leite, parda forra, recebeu doação de uma casa no largo do 

Chafariz255 e acho pouco provável que não tenha vivido por lá algum tempo. Menos 

consistente ainda é a afirmação de que todos os pardos se uniam pelo concubinato. 

Embora o índice de mães solteiras entre as pardas seja superior ao das pardas 

casadas “legalmente”, receio que tais generalizações não se sustentem, 

principalmente quando sabemos a fonte dessas assertivas: os viajantes. 

De acordo com as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, o 

vínculo do matrimônio, uma vez consumado por cópula carnal, tornava-se 

indissolúvel. Acabava apenas com a morte de um dos cônjuges.256 Nisso reside a 

diferença fundamental entre o matrimônio e a união concubinal: o primeiro era um 
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 TRISTÃO, Roseli M. Formas de vida familiar na cidade de Goiás nos séculos XVIII e XIX. 
Dissertação (Mestrado em História). Goiânia: UFG, 1998, p. 90. Grifo meu.  
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 CFCG. 1818. Libelo Cível de Bonifácia Duarte Teixeira contra Clara Maria Leite.  
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 VIDE, D. Sebastião M. da. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. Tit. LXXII, p. 126. 
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estado; o segundo chamarei de situação que poderia – aos olhos da Igreja deveria 

ser – (e era) alterada ao longo da vida. “Classificar” o concubinato como situação 

não implica, contudo, em tomar as palavras dos viajantes como verdadeiras. 

Segundo Silvia Brügger, era a estabilidade da relação que determinava se se tratava 

de concubinato ou coabitação.257 

A breve trajetória de Clara Maria Leite permite compreender melhor a 

transição da situação para o estado. Clara nem sempre foi bem vista aos olhos da 

Igreja. Pode ter sido sua condição de liberta, mas mais provavelmente seu 

comportamento, o motivo de o cura anotar sempre sua cor e condição. Porém, seus 

quatro filhos já não tiveram nenhuma dessas informações registradas.  

Seja como for, antes de viver da forma que o vigário geral achava decente, 

ela e Aleixo José de Carvalho, também pardo liberto (solteiro), (con)viviam em 

“público concubinato”. Foram denunciados. Contudo, estou propensa a afirmar que a 

denúncia não ocorreu por conta do concubinato, mas pelas “desordens” e “brigas” 

do casal como demonstrarei adiante. 

Em outubro de 1791, cada qual compareceu diante do vigário geral para 

assinar um “termo de emenda de vida”. Seguindo a praxe, quando assinou o 

documento Aleixo alegou ter sido excomungado pelo seu reverendo pároco, pois 

havia se confessado e comungado naquela situação. Para atender aos preceitos 

quaresmais e “fazer cessar o escândalo”, obrigou-se a se afastar da dita Clara e dar 

fim a toda aquela “ilícita comunicação”, já que viviam “de portas adentro”. Apenas 

um dia depois de Aleixo, Clara “filha obediente da Igreja” – como se autointitulou – 

compareceu para assinar sua retratação.258 

Entre 1791 e 1804, Aleixo e Clara “contraíram consórcio”, para usar as 

palavras de Aleixo. Devem ter deixado seus vizinhos desconfortáveis momento ou 

outro, pois em abril de 1804 assinaram um, outro documento, desta vez, um “termo 

de bem viver”, obrigando-se  

 
[...] mútua e reciprocamente a viverem mansa e pacificamente, sem 
causarem insultos e distúrbios, abstendo-se a dita sua mulher de 
bebidas que façãm ficar fora de seu juízo, por cujo motivo haja de 
haver escândalos, e ruínas entre ambos e as suas vizinhanças [...] 
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 BRÜGGER, Silvia M. J. Minas patriarcal. Família e sociedade (São João del Rei – séculos XVIII e 
XIX). São Paulo: Annablume, 2007, p. 123. 
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 IPEHBC: Livro de Registro de Denúncias 1753-1794, f. 92-92v verso 
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comprometião-se de não venderem e alienarem quaisquer dos seus 
escravos sem motivo, digo, sem mutuo consentimento [...]259  

 

Difícil saber se foi a bebida a deteriorar a união. Porém, certo é que, em 1805, 

o casal estava em pé de guerra. Contrariando o termo de bem viver, Aleixo passou 

carta de liberdade a um escravo que Clara alegava ser seu. No dia 21 de julho 

daquele ano, Clara afirmou que o crioulinho lhe pertencia. Portanto, seu marido 

Aleixo deveria apresentar o papel de liberdade, que por sinal já havia sido lançado 

em livro competente. Clara tinha pressa. Deu duas horas para Aleixo apresentar o 

documento para que fosse invalidado. Contudo, o documento já havia sido 

devidamente registrado.  

Caso o marido não apresentasse a carta de alforria passada indevidamente, 

Clara pedia que Aleixo fosse preso e pagasse as custas do requerimento. Depois de 

passar a dita carta de alforria, Aleixo seguiu para o vão do Paranã levando consigo a 

escrava Antonia e mais duas crias.  Clara estava tão determinada que chegou a 

solicitar que um mandado fosse passado a “qualquer oficial de justiça ou capitães do 

mato”.260 Não poderei afirmar quantos escravos o casal possuía, mas certo é que o 

termo de bem viver, assinado por ambos, pouca validade teve diante das 

contingências da vida.  

Aleixo não se importou – legalmente – em quebrar sua parte do “acordo”. 

Razão para isso ele tinha e não estava relacionada a problemas morais. 

O advogado de Aleixo, Andre Vilela da Cunha e Rosa, conhecia os limites 

jurídicos das mulheres. Clara não poderia demandar na justiça; para isso ela 

dependia da licença do marido. Tampouco havia impedimento de Aleixo conceder 

liberdade ao crioulinho João. Segundo Rosa, “na nossa Legislação, do Lib. 4, TT.o 

64, inprincipio, ficando a esta o seu Direyto rezervado, para quando o matrimonio for 

separado, por qualquer forma”.  Ou seja, Clara e Aleixo, ao se casarem, não 

cuidaram em fazer um “contrato de arras”. Se o tivessem feito, seria mais fácil para 

Clara reaver os cativos. Diante de tantos interditos não surpreende que, além de 

perder o “crioulinho”, foi condenada a pagar as custas do processo.  

O episódio da liberdade do crioulinho deve ter sido o suficiente, de ambas as 

partes, para dissolver a união. E tanto foi que, em 1807, Clara compareceu diante do 
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vigário para batizar a pequena Inocência,261 filha legítima com Antônio de Abreu, também 

pardo liberto. Além de Inocência, Clara e Antonio de Abreu tiveram os seguintes filhos: 

Maria, Manoel e Joaquim, respectivamente nascidos em 1809, 1811 e 1813.262  

Numa escritura de perdão, consta outro filho: Cassiano, cujo assento não 

encontrei. O referido documento é uma escritura de perdão feita por Maria de 

França. Infelizmente não consta o “crime” que levou Clara Maria Leite, dois filhos e o 

marido Antônio de Abreu à prisão em 1823.263 

A questão fundamental no caso de Clara é: como os párocos se comportavam 

ao registrarem os batismos dos filhos de mulheres que passavam por um segundo 

casamento quando o primeiro marido ainda estava vivo? É bem possível que a 

memória os traísse vez por outra, afinal, alguns assentos foram registrados mais de 

dois anos depois do ritual do batismo.  

 
 

BASTARDOS E ILEGÍTIMOS 

 
 
Em Bluteau, o termo bastardo sugere várias interpretações: “aquele de quem 

se sabe a mãe, mas o pai não”; “filho de uma mulher pública”; “filho de mãe 

adúltera”; “filho de mãe não casada, e que não era pública”; “bastardo se diz de 

algumas aves, e animaes, gerados de differentes espécies, que por conseqüência 

degenerão de sua natureza”; “filho natural, não legítimo”. Da bastardia, escreve 

ainda Bluteau, “nascimento e descendência de ajuntamento ilícito”.264 Como se pode 

perceber, o termo bastardo não se referia apenas aos humanos: o cruzamento de 

diferentes espécies de animais conferia à bastardia um tom de aberração da 

natureza.  

Poderia ser dito que bastardo sugere a situação de filhos de senhores com 

suas escravas. Porém, esta interpretação não se sustenta quando temos em conta 

que lidamos com uma região com alto índice de concubinato e de filhos de senhores 

com suas escravas. Ademais, o termo aparece raríssimas vezes tanto no livro dos 

“brancos e demais livres” quanto nos livros de batismo dos cativos; nenhuma vez 

                                                
261 AGDG, Livro de batismos, 1763-1813, f.36 
262

 Respectivamente em AGDG: Livro 4, 1763-1813, f. 78v e 97v. O assento de Joaquim está em 
AGDG: Livro de Batismos, 1813-1842, f. 2.  
263 CPOCG: Livro de Notas, 1823, f. 68-68v. 
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aludindo ao batizando. Há algo mais sutil e, ao mesmo tempo mais forte, do que o 

nascimento de filhos de senhores com suas escravas.  

Devemos lembrar que os batismos anteriores a 1805, relativos a “brancos”, 

não existem. Suponhamos que nos livros de batismos mais antigos também não 

houvesse referência ao termo. Se isso pudesse ser provado, então o epíteto era 

adquirido na fase adulta. Isso, por sua vez, remeteria a um comportamento pouco 

submisso de descendentes do cruzamento entre “carijós” e “portugueses”. Uma 

mostra disso está expressa num ofício expedido por D. Marcos de Noronha em 

1754, no qual solicitava mais liberdade para combater as “desordens, delictos e 

atrocidades que ocorriam nestas minas”. Os “desordeiros” foram classificados de 

acordo com o nascimento e ascendência: “índios, bastardos, carijós, mulatos e 

negros”. O governador, como se pode notar, era bem ciente das diferenças entre os 

“mestiços”. Contudo, para ele, todos eram “desordeiros.”265  

Se os dicionaristas como Bluteau aproximaram ilegitimidade à bastardia, o 

mesmo não ocorreu na classificação das crianças batizadas na freguesia de Vila 

Boa. Há assentos de crianças legítimas, naturais... mas nenhuma bastarda. Parece 

contundente que a bastardia era algo mais difícil de ser apagado do que o indicativo 

de (ante)passado escravo: a cor.  

Três mães foram registradas com essa pecha: Catarina Maria Ferraz e Maria 

Rosa; delas, porém, não consta a condição.266 Maria do Carmo emerge em duas 

versões: na primeira, bastarda livre, na segunda, bastarda liberta.267 A bastardia, é 

bom lembrar, não era uma condição jurídica. Porém, ao que sugere a 

documentação, carregava-se a infâmia ao longo da vida, como indica o registro 

dessas mães. Mas, ressalto, o termo não se restringia às mães “solteiras” ou 

“amasiadas”. Joze Xavier, por exemplo, era casado com Simoa Tavares, parda livre. 

Ao batizarem o pequeno Marcos, em 1805, José foi registrado como “Jozé Xavier, 

bastardo”.268  

Conforme demonstrei, o total de registros de batismo de crianças ditas 

“naturais” é de 953. Sendo o nascimento de união ilegítima explicação predominante 

para o termo bastardo – como sugere o Vocabulário de Bluteau – fica a questão: por 
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 AGDG: livro de batismo 1813-1842, f. 33, 82 e 120, respectivamente. 
267
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que essas crianças não foram registradas como tal? Seria a ampla difusão do 

concubinato o único motivo para não se registrarem crianças naturais como 

bastardas? Não creio.  

John Monteiro chamou a atenção para a frequente, e errônea, sinonímia entre 

bastardo e mameluco. Em seu estudo sobre os negros da terra em São Paulo, o 

autor verificou que os termos distinguiam dois tipos de mesma ascendência. 

Contudo, no século XVIII, há uma clivagem significativa: 

 
[...] tidos como sinônimos, na verdade expressavam uma diferença 
crítica na época: mameluco e bastardo. Tanto um quanto outro 
descreviam a prole de pai branco e mãe indígena; no entanto, no 
caso dos mamelucos, os pais reconheciam publicamente a 
paternidade. Por conseguinte, os mamelucos gozavam de liberdade 
plena e aproximavam-se à identidade portuguesa, ao passo que os 
bastardos permaneciam vinculados ao segmento indígena da 
população, seguindo a condição materna. Já no século XVIII, ao 
termo mameluco caiu em desuso, enquanto o bastardo passava a 
designar, genericamente, qualquer um de descendência indígena.269 
 

Em Goiás, ao contrário dos descendentes de escravos – libertos ou livres – 

que, na grande maioria, tiveram sua cor “apagada” na documentação, os “índios” 

continuaram referenciados como “casta” ou “gentio” da terra. É preciso ter em conta 

que para Goiás vieram levas de paulistas e isso pode estar na raiz da correlação 

entre bastardia e ancestralidade indígena. 

 Mas é preciso ressaltar que os naturais da terra deram mais “trabalho” aos 

governantes do que os quilombolas. Não foi por acaso que Palacin (a)notou o 

silêncio que pairou na “memória goiana” sobre os “indígenas”. Parece-me que o 

termo bastardo era uma referência à ascendência indígena; assim como negro era 

para a escravidão. Essa hipótese se torna ainda mais consistente quando se leva 

em conta que nenhuma mãe “dona” foi classificada como bastarda. Outro indício da 

permanência do status referia-se às mães egressas do cativeiro.  

 
 

AS “DONAS” E SEUS FILHOS NATURAIS 

 
Assim como a bastardia acompanhou Jozé Xavier, a condição de liberta de 

Clara Leite, o status de dona manteve-se entre as informações relativas às mães 
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das crianças ilegítimas. D. Maria Artiaga chegou quatro vezes diante da pia da 

matriz. Teve um filho por ano. Em 1808 batizou José. Ana nasceu e foi batizada em 

1809. Joaquim foi batizado pelo governador da prelazia, Vicente Ferreira Brandão 

em 1810. Brás foi apadrinhado pelo padre Martinho Pereira Pedroso em 1811.270 Em 

todas as vezes foi classificada como dona. 

É incontestável o apego a determinadas classificações. Tanto quanto a 

bastardia de Jozé Xavier, os padres mantiveram a qualidade de “donas” apesar de 

essas mulheres terem filhos naturais. Entre 953 batismos de “naturais”, vinte mães 

foram registradas como “donas”, indicando que, aos padres, essas distinções 

também eram relevantes. Provavelmente nem todas as mães “donas” tiveram suas 

“qualidades” devidamente registradas, pois já sabemos que lidamos com uma 

documentação pouco confiável na qual faltam muitos assentos.  

Por outro lado, as mães das quais há registro, e consta a designação de 

dona, eram de família com projeção política, econômica ou militar. Por isso, o 

registro da qualidade desse pequeno número de mães de filhos naturais é 

sintomático. Além das mães, os padrinhos/madrinhas dessas crianças eram homens 

e mulheres com alguma distinção social.  

Dito de outra forma: a qualidade de “dona” não era para toda e qualquer 

mulher. 
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Quadro 2: Batismos de filhos ilegítimos de mãe “donas” 

Mães Ano Filho Padrinho Patente Madrinha Qualid 

Ana Angélica 
dos Santos 

1808 Antônio Antônio José Gonçalves Alferes 
Maria Francisca 
do Sacramento 

- 

Ana Joaquina 
da Neiva 

1820 Manoel José Maria da Neiva - 
Maria Lourença 

da Neiva 
Dona 

Ana Luzia 
Pereira 

1812 José 
Antônio José Felix de 

Avelar 
Capitão 

Ana Joaquina de 
Oliveira 

Dona 

Anastácia 
Antonia 

Navarros de 
Jesus 

(de Abreu) 

1808 Francisco 
Francisco Xavier Leite 
do Amaral Coutinho 

Coronel 
Maria Leite do 

Amaral Coutinho 
Dona 

1810 João 
Francisco Xavier Leite 
do Amaral Coutinho 

Coronel 
Inocêncio 

Joaquim Moreira 
Padre 

1812 Maria Simão de Souza Lima 
Juiz 

ordinário 
em 1802 

Maria Angélica 
de Souza Lima 

Dona 

Cândida Rosa 
da Neiva 

1816 Joaquina 
Luis Bartholomeu 

Marques 
Reverendo 

Delfina Antonia 
da Neiva 

Dona 

Izabel Beatriz 
Antonia 

1800 Alexandre 
Manoel Joaquim 

Cordeiro 
 

Ana Maria de 
Figueiredo 

- 

Maria Angélica 
de Artiaga 

1806 Maria 
Francisco Xavier Leite 
do Amaral Coutinho 

Coronel 
[ilegível]  de 

Carvalho 
Dona 

Maria Artiaga 

1808 José 
Luis Francisco das 
Chagas [e Santos] 

[Alferes] 
Luiza Ferreira de 

Souza 
Dona 

1809 Anna 
José Bento Bueno da 

Fonseca 
Alferes 

Maria Joaquina 
dos Santos 

Dona 

1810 Joaquim Alexandre de Mello Doutor 
Ana Ferreira de 

Souza 
Dona 

1811 Pedro 
Martinho Pereira 

Pedroso 
Padre 

Maria Angélica 
Seixo de Britto 

Dona 

Maria Barbosa 
Portela 

1815 Gabriel 
Gabriel Getulio Monteiro 

de Mendonça 
Alferes 

Gertrudes Lopes 
de Souza 

Dona 

1818 Carolina 
Gabriel Getulio Monteiro 

de Mendonça 
Tenente 

Leonor Ludovina 
de Moraes 

Dona 

1820 João 
Antônio Pedro de 

Alencastro 
Coronel 

Ana Flaminia 
Parrela 

Dona 

Maria Benedita 
de Jesus 

1819 Maria 
Francisco José de 

Campos 
 

Ana Casimira de 
Camargo 

Dona 

Maria Candida 
Seixo de Britto 

1812 Vicente 
Joaquim Ignacio Seixo 

de Britto 
Capitão   

Rita Joaquina 
Correa 

1815 Maria José de Souza Pereira Ajudante 
Ursula Maria 

Correia 
Dona 

1816 Anna José Rodrigues Jardim Tenente 
Angela Ludovica 

de Almeida 
Dona 

1819 Emerenciana José Rodrigues Jardim Tenente 
Angela Ludovica 

de Almeida 
Dona 

Fonte: AGDG, livro de batismos 1763-1813, 1813-1842, 1813-1829 

 

Nem sempre os párocos respeitaram as Constituições Primeiras para registrar 

os batismos como tenho demonstrado. Destaque-se ainda que, se os visitadores de 

fato perscrutassem os livros eclesiásticos, censurariam os párocos para adequar 

não apenas os assentos, mas o próprio ritual, pois o Título 18, das Constituições, 

que vetava dois padrinhos do mesmo sexo,271 nem sempre foi respeitado. Sobre 
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 Cf. O Título XVIII: de quantos, e quaes devem ser os padrinhos do baptismo, e do parentesco 
espiritual, que contrahem. VIDE, Sebastião M. da. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia 
feitas e ordenadas pelo ilustríssimo e reverendíssimo D. Sebastião Monteiro da Vide. Brasília: 
Senado Federal, Conselho Editorial, 2007, f. 26. 
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isso, o caso de Dona Anastácia Antonia Navarros de Abreu é emblemático. O fato 

de ter tido filho em estado de solteira não tirou sua qualidade. Até aí, nada demais. 

Seu status – não creio ter sido ignorância do pároco – favoreceu-a para muito além. 

Seu filho João não somente teve dois padrinhos: o coronel Francisco Xavier Leite do 

Amaral Coutinho, como um deles foi o padre Inocêncio Joaquim Moreira de 

Carvalho. Tal como o casamento de Maria de Artiaga, o privilégio ou pequena 

subversão eclesiástica, por assim dizer, demonstra bem a importância do status e a 

distinção que o pertencimento a uma família promovia.  

Se essas mulheres mantiveram uma união estável, embora não 

sacramentada, difícil saber. Porém, nem elas – tampouco seus rebentos – foram 

desprezadas pelos representantes da Igreja e pessoas de mor qualidade. 

Lembremos que Maria Angélica de Artiaga, que apesar de mãe de uma filha de pai 

incógnito, casou-se posteriormente. Poderá ser dito que a falta de mulheres brancas 

tinha alguma influência sobre isso. Que seja. Isso só reforça a importância do status, 

pois a cor branca indicava que o indivíduo nunca passou pelo cativeiro. Vale 

destacar que essas crianças foram apadrinhadas por oficiais de alta patente, padres 

e outras “donas”. 

De igual modo, se os filhos naturais não eram deixados ao deus-dará, 

tampouco o estado concubinal interferiu na escolha dos padrinhos, outro indício da 

prevalência do status. Bartholomeu Lourenço da Silva (cirurgião-mor) e Gertrudes 

Antonia Joaquina da Neiva tiveram cinco filhos. Francisca foi batizada em 1806, 

Francisco em 1808 e Anna Helena, em 1809; os três foram apadrinhados pelo então 

governador Francisco de Assis Mascarenhas; Mariana Augusta, nascida em 1811, 

foi batizada no oratório do palácio e seu padrinho foi o governador Fernando 

Castilho; o caçula Joaquim foi afilhado do austríaco José Amado Grehon (secretário 

do governador Castilho) em dez de outubro de 1812.272  

Esses dois governadores, Fernando Castilho e Francisco Mascarenhas – 

como é público e notório – tiveram filhos de uniões não sacramentadas. Ora, de 

acordo as Constituições Primeiras, era obrigação do padrinho, como pai espiritual, 

“ensinar a Doutrina Christã, e os bons costumes.”273 Porém, isso parece ter sido de 

pouca importância. Todos os afilhados daqueles governadores eram filhos legítimos, 

sugerindo que o prestígio social e os privilégios esperados dessas relações 
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desiguais eram mais valorizadas do que a situação “irregular” dos padrinhos diante 

da Igreja.  

Apenas doze crianças foram apadrinhadas pelos governadores, situação bem 

distinta da de Minas Gerais.274 As famílias agraciadas com o compadrio dos 

governadores eram quase todas ligadas a atividades do oficialato, como se pode 

observar no quadro abaixo:  

 

Quadro 3: Crianças apadrinhadas pelos governadores 

Ano Pai Patente Padrinho 

1806 Bartholomeu Lourenço da Silva Cirurgião-mor Francisco de Assis Mascarenhas 

1808 Bartholomeu Lourenço da Silva Cirurgião-mor Francisco de Assis Mascarenhas 

1809 Bartholomeu Lourenço da Silva Cirurgião-mor Francisco de Assis Mascarenhas 

1811 Bartholomeu Lourenço da Silva Cirurgião-mor Fernando Delgado Freire de Castilho 

1806 Manoel José da Costa Catimba  Francisco de Assis Mascarenhas 

1806 Francisco Pereira Caldas Tenente Francisco de Assis Mascarenhas 

1808 Thomas de Aquino Fraga [capião das milícias] Francisco de Assis Mascarenhas 

1809 José Rodrigues Jardim Tenente Francisco de Assis Mascarenhas 

1810 José Zeferino Monteiro de Mendonça Sargento-mor Fernando Delgado Freire de Castilho 

1809 José Amado Grehon Secretário do governo Fernando Delgado Freire de Castilho 

1811 
Ezequiel Rabelo Andrade de Vasconcelos e 

Souza Capitão dos dragões Fernando Delgado Freire de Castilho 

1814 

Ezequiel Rabelo Andrade de Vasconcelos e 

Souza Sargento-mor Fernando Delgado Freire de Castilho 

Fonte: AGDG, livro de batismos 1763-1813, 1813-1842, 1813-1829 

 

O cirurgião-mor Bartholomeu Lourenço da Neiva era casado com uma neta do 

capitão-mor Antônio Gomes de Oliveira. No caso de Bartholomeu, é possível que 

estivesse se beneficiando das amizades que seus antecessores (o avô da mulher e 

seu sogro) construíram no palácio e que ele, Bartholomeu, tentava manter. 

Bartholomeu tinha motivos para isso. Apesar da fortuna do avô de sua mulher, esse 

cirurgião-mor deixou a mulher e os filhos na “penúria”, por se dedicar à caridade.275  

Não tenho dados relativos ao século XVIII, mas acredito que a escolha dos 

padrinhos não se distinguia muito. A família dos Aguirre, à qual Palacin se referiu, 

dificilmente poderia permanecer tanto tempo em cobiçados cargos nobilitantes se 

não fosse o estreitamento com algum agente da Coroa. Renato Venâncio encontrou 
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 Segundo Renato Venâncio Luis da Cunha Menezes apadrinhou 23 crianças em Vila Rica em 
menos de cinco anos que permaneceu como governador de Minas Gerais; Rodrigo César de 
Menezes governou Minas Gerais por três anos e apadrinhou onze. Nenhum deles apadrinhou filhos 
ilegítimos. VENÂNCIO, Renato P; SOUSA, Maria J. F. de; PEREIRA, Maria T. G. O Compadre 
Governador: redes de compadrio em Vila Rica de fins do século XVIII. Rev. Bras. Hist. 2006, vol.26, 
n.52, pp. 273-294. 
275 PINHEIRO, Antônio C. C. Um capitão-mor marchante e dois cirurgiões-mor em Vila Boa de Goiás. 
(digitado), p. 6. 
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o governador Luis da Cunha Menezes apadrinhando mais de vinte crianças em 

Minas Gerais nos cinco anos em que – o Fanfarrão Minésio, como ficou conhecido – 

esteve no poder. Como se pode observar no quadro acima, os dois governadores 

juntos apadrinharam apenas doze crianças.  

Não creio que isso possa ser interpretado como desprezo dos governadores. 

Possivelmente, os dois governadores tivessem receio de se envolverem com a 

sociedade local, como fizeram os Cunha Menezes. Afinal, Francisco de Assis 

Mascarenhas foi governador logo após Dom João Manoel de Menezes, cuja 

governança redundou numa devassa, justamente por distribuir privilégios entre os 

pardos. Por outro lado, os governadores pós clã dos Menezes não poderiam rejeitar 

laços de compadrio, sob pena de abrir mão da governabilidade.  

Conforme sugerem os estudiosos sobre o compadrio, a prática pressupunha 

trocas desiguais. Conforme Silvia Brügger, a escolha dos padrinhos pressupunha 

alguém com condição ou status superior, numa clara “aliança para cima”.276 As elites 

locais sabiam que privilégios seriam criados – ou mantidos – mediante a 

subordinação ao representante máximo da Coroa: o governador. Renato Venâncio 

cita uma carta enviada ao governador Dom Manoel, na qual ele era convidado, antes 

mesmo de chegar, para apadrinhar uma criança: 

  
[...] eu tive a ousadia de enviar a V. Ex.a as minhas humildes 
demonstrações de obediência e contentamento, não conforme os 
desejos do mais atento e submisso súdito, mas sim pelo modo mais 
sincero e despido de toda a energia. [...] Agora porém, que, seguindo 
as obrigações de Pai de família devo felicitar aos meus filhos; me 
atrevo revestido de respeito, o mais considerável a apresentar a V. 
Ex.a o quinto, e recém-nascido, para que, dignando-se V. Ex.a, 
possamos honrarmos com a graça que humilde suplico [...]277  

 
 A partir do envolvimento criado pelo ritual do batismo, abria-se um ciclo de 

obrigações comuns, “economia de favores” de “dom” e “contra-dom”, ou “amizades 

desiguais”, conforme Venâncio. Consolidava-se o parentesco. Nesse sentido, “o 

compadrio consistia em um dos elementos de estruturação das redes sociais que 

organizavam a vida cotidiana”, afirma o autor.  

                                                
276 BRÜGGER, Silvia M. J. Minas patriarcal. Família e sociedade (São João del Rei – séculos XVIII e 
XIX). São Paulo: Annablume, 2007, quinto capítulo. 
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É pertinente ressaltar a obediência e a humildade expressas na 

correspondência. Poderia ser alegado que se tratava apenas de um jogo de 

dissimulações. Pode até ser, mas é preciso ter em relevo que aquela sociedade era 

marcada por profundas diferenças hierárquicas, das quais todos eram cientes. 

Nesse sentido, os (poucos) apadrinhamentos de Vila Boa tornam-se ainda mais 

emblemáticos, pois indicavam privilégios e mercês não “distribuídos” a todos. 

Manuel Hespanha assevera que a “graça” – ou “dom” – não representa um ponto de 

ruptura com o equilíbrio social daquelas desigualdades. Pelo contrário, reforça-as, 

pois cria uma contrapartida.  

A noção de justiça distributiva torna-se fundamental para a compreensão das 

sociedades de Antigo Regime e com traços de Antigo Regime, caso da América 

Portuguesa. Nessas sociedades, a cada um era “dado” de acordo com seu lugar na 

ordem do mundo. Ou seja, as desigualdades eram naturalizadas. Nesse sentido, o 

“dom”, ou “graça”, não poderia ser distribuído a todos, pois “os actos gratuitos têm 

que ser considerados como coisa rara e excepcional”.278 

Talvez isso explique porque Thomas de Aquino Fraga foi o único pardo que 

teve um filho apadrinhado pelo governador. Além de capitão de milícias, era alfaiate. 

A “sedição dos pardos”, no início de 1803, foi engendrada por essa “qualidade de 

gente” e Thomas, junto com outros oitenta homens, assinou a petição encaminhada 

a Portugal solicitando acesso aos cargos públicos, no que estiveram apoiados no 

governador de então D. João Manoel de Menezes.279  

Em 1808, Fraga foi testemunha de um auto de devassa. O assunto era o 

extravio dos diamantes na região dos rios Claro e Pilões. Fraga, porém, absteve-se 

de “todo e qualquer comentário”. A devassa dos diamantes foi o único documento no 

qual consegui constatar sua cor.280  

Por isso, o compadrio com altos dignitários, como os governadores, era 

“privilégio”, “um dom”, “uma graça”. É sob este prisma que a raridade dos 

apadrinhamentos dos governadores – se comparada a Minas Gerais – pode ser 

compreendida. Conceder pouco – mas conceder sempre – pode ter sido um 

mecanismo importante para manter a ordem das coisas e das pessoas. Inclusive 
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manter os pardos sob controle, pois, como afirmou Hespanha, a graça previa uma 

retribuição. Neste caso, a melhor, certamente, era a obediência, não tentar romper a 

ordem natural do mundo.  

 

 
ENTRE AS PAREDES DO PALÁCIO: OS FILHOS DOS GOVERNADORES 

 
 

Chegamos aos governadores e sua prole. O caso de Fernando Castilho 

(1808-1811) foi notório. Causou escândalo entre os viajantes por manter, no palácio, 

dois filhos “ilegítimos” cuja mãe era filha de um carpinteiro. A desdita de Castilho foi 

contada – e interpretada – de modo distinto por Pohl e Saint-Hilaire. O primeiro 

afirmou que o suicídio de Castilho, no Rio de Janeiro, resultaria da não confirmação 

da patente de Conselheiro Real em Lisboa, para onde retornaria. Vejamos como o 

“suicídio” aconteceu. 

Castilho, ao embarcar a Lisboa, teria recebido um ultimado de sua concubina 

de que o acompanharia somente na condição de legítima esposa. “[...] [esses] 

sofrimentos – segundo dizem – lhe tiraram a lucidez de raciocínio, não pôde suportar 

o dilema no qual se encontrava”, afirmara Saint-Hilaire.281 É de Pohl a informação de 

que o ex-governador teria escrito uma carta na qual recomendava os dois filhos “à 

clemência do rei, acrescentando que morreria como homem honrado, do que era 

prova sua pobreza”, os filhos de Fernando Delgado teriam sido levados ao Reino e 

lá receberam educação.282 Malgrado não ter se casado com a filha de um 

carpinteiro, Castilho reconheceu os filhos, pedindo que a “graça” real os amparasse, 

o que parece ter sido feito. 

Francisco de Assis Mascarenhas, governador de Goiás entre 1804 e 1808, – 

conde da Palma, posteriormente marquês de São João da Palma, e primeiro 

ministro da Casa de Suplicação no Brasil – também deixou dois filhos naturais em 

Vila Boa, tidos com dona Ângela Ludovica de Almeida.283 Porém, de nenhum dos 

dois há registro no livro de batismos. Desse silêncio emergem duas hipóteses: uma 

concerne às fontes, é possível que o nascimento das crianças tenha ocorrido antes 
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de 1805. A outra se refere ao hábito dos padres batizarem os filhos ilegítimos dos 

governadores, sem lançar os assentos nos livros competentes, conforme denunciou 

Telles e Menezes.284  

Seja como for, está fora de cogitação que os filhos dessa união ilegítima não 

tenham sido batizados. Ângela, por sua vez, casou-se posteriormente com o tenente 

José Rodrigues Jardim, com quem teve outros cinco filhos, conforme se pode 

observar no quadro abaixo.  

 

 Quadro 4: Filhos de Ângela Ludovica de Almeida e José Rodrigues Jardim  
Ano Filho Padrinho Patente Madrinha Qualid. 

1809 Francisca Francisco de Assis 
Mascarenhas 

Governador -  

1812 José Brás Martinho de Almeida Ajudante 
[avô] 

-  

1813 Maria Álvaro José Xavier Coronel Nicácia Ludovica de Jesus Dona 

1815 Joaquina João José do Couto 
Guimarães 

Tenente Potenciana Ludovica de 
Jesus 

Dona 
[avó] 

1818 João João José do Couto 
Guimarães 

Tenente Maria Carolina de Almeida Dona 

Fonte: AGDG, livro de batismos 1763-1813, 1813-1829  

 

 

Ângela Ludovica é um bom exemplo da diferença entre o casamento e o 

concubinato. Primeiro viveu o concubinato, no qual ela pôde escolher o governador. 

Posteriormente, ao perceber que seria difícil Mascarenhas tomá-la como esposa, 

contraiu núpcias com o primo José Rodrigues Jardim.285 Dificilmente saberemos os 

motivos que levaram Ângela a se casar. Talvez fosse para manter um certo status 

social. Como afirmou Bittar,  

 

Ângela não preenchia 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, 
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 Em sua longa carta à Rainha acerca das “desordens” de Vila Boa. Referiu-se ao padre José 
Manoel Coelho, como [...] padre, capelão e confessor do Governador atual [Tristão da Cunha], que 
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que este comprou em que morava o dito padre, a que ele injustamente, contra as Leis, queria preferir 
para uma das ditas mulheres ou afilhada [...]. BERTRAN, Paulo. Notícia geral da capitania de Goiás. 
Tomo 2. Goiânia/Brasília: Solo Editores, 1997, p, 42. 
285
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não é nobre, não é rica e nem sequer de projeção social fora dos 
modestos limites goianos.286 

 

É bom lembrar que, de fato, a família de Ângela pode não ter tido projeção 

fora de Goiás, mas é bem provável que, durante boa parte da vida, a da família 

Rodrigues Jardim também não tivesse cabedal político fora desses limites. Por isso, 

levando em consideração que se tratava de suas famílias com alguma projeção 

militar no âmbito local, é mais provável que Ângela tenha sido casada com o primo 

tenente, pois estava sujeita aos arranjos políticos de sua família para garantir status. 

Afinal, arranjos políticos eram comuns e, conforme apontei acima, Silvia Brügger 

estabeleceu as diferenças entre o concubinato e o casamento.287 Tendo essa 

diferença como norteadora, discordo da interpretação de Bittar, de que Ângela 

Ludovico era “ousada, combativa e resistente frente aos obstáculos sociais impostos 

à mulher de sua época”.288 Seria imputar um feminismo numa época em que o 

casamento estava longe de ser uma escolha individual.  

Não nego que havia alguma autonomia para as mulheres. No capítulo anterior 

dei várias mostras de mulheres trabalhando, muitas vezes próximas de seus cativos. 

Mas havia uma série de limites. Basta retomar Clara Maria Leite, sequer pôde 

demandar contra o marido, pois a lei previa que ela dependia de seu aval para iniciar 

um pleito judicial. É por isso que vejo com ressalvas a ideia de que o casamento 

poderia ser uma escolha para as elites. Contudo, é preciso ter em mente que 

estamos lidando com uma sociedade com recursos escassos, com uma sociedade 

na qual a desigualdade era naturalizada (sobretudo a dos sexos), uma sociedade 

em que era a partir da família que se estabeleciam relações, como bem demonstrou 

Gilberto Freyre.289  

Quiçá, cause maior estranheza que a primeira filha, além de chamar-se 

Francisca, tenha sido apadrinhada pelo governador Francisco de Assis 
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Mascarenhas, antigo “amásio” de Ângela. Esse certamente foi o arranjo político de 

maior envergadura que o casamento de Ângela e José Rodrigues representa.290  

José Rodrigues Jardim foi tesoureiro da Casa de Fundição durante o governo 

de Francisco de Assis Mascarenhas. Porém, o ápice de sua carreira ocorreu nos 

anos de 1831-1837, quando alcançou o posto de presidente da província, “pela 

primeira vez ocupado por um goiano”. Durante sua governança, não deixou de lado 

os discursos relativos à ociosidade. Aliás, convocava a todos os “cidadãos” a 

resgatarem os valores morais, “necessários à ordem e ao progresso”.  

Insatisfeito com a “orda de vadios” afirmava “He também para lastimar, que a 

cada passo se encontrem homens, que sem emprego, sem officio, sem exercicio 

algum util, estejam pesando sobre a classe laboriosa [...].”291 Para Jardim, o 

problema que impedia o crescimento da província era o grande número de pessoas 

desocupadas, causando distúrbios e problemas à administração pública. Para 

aplacar esse estado de coisas, suas medidas se voltaram ao combate à ociosidade, 

à criação da educação pública e à melhoria da saúde pública.292 

Talvez por ser difundido na sociedade, inclusive entre as elites, o concubinato 

tenha contribuído para que o termo bastardia fosse usado tão raramente, sugerindo 

que o termo estivesse relacionado ao comportamento e, por vezes – insisto – 

aludindo a uma ascendência indígena. Por isso, os 953 “naturais” não foram 

registrados como bastardos. 

 
 

SOB O OLHAR DA IGREJA 

 
 

 A partir dos testamentos os historiadores têm problematizado os mais 

diversos temas. Por agora, gostaria de indicar como esses dispositivos das últimas 

vontades indicam a importância dos laços parentais. As histórias dos filhos dos 
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governadores ficaram para a posteridade nos escritos dos viajantes. Estes, por sua 

vez, apesar de deixarem seus comentários acerca dos sacrilégios dos padres, não 

chegaram a citar nomes de religiosos fragilizados pelas vontades do corpo. É 

possível que esse silenciamento fosse tributário do convívio – embora rápido – que 

os viajantes tiveram com alguns padres.  

Os testamentos dos padres contam algo sobre o que os viajantes silenciaram. 

Entre os representantes de Deus cá no sertão dos Goyazes – quiçá o mais 

conhecido e acerca do qual discorri no primeiro capítulo – que reconheceu uma filha 

natural, foi o padre Luis Antônio da Silva e Souza. Quando fez seu testamento em 

abril de 1820, já havia entregue à sua filha Maria Luiza da Silva e Souza uma Carta 

Régia de Legitimação. No testamento afirmou que à época Maria Luiza morava com 

as tias no Serro do Frio, em Minas Gerais. Com o fim de garantir que os bens 

chegassem a seus familiares, caso sua filha morresse, os bens passariam para suas 

sobrinhas que moravam no Serro do Frio. Um dos testamenteiros foi seu irmão, o 

também padre e mestre José Antônio da Silva e Souza. 293  

É bem provável que Luis Antônio da Silva e Souza estivesse protegendo sua 

filha Maria Luiza ao afirmar que ela vivia com as tias no Serro do Frio. Se de fato 

Maria Luiza viveu durante um período em Minas Gerais, difícil saber.  Certo é que 

dona Maria Luiza da Silva e Souza teve seu testamento registrado na Cidade de 

Goiás em 1843 e nele declarou “nunca fui cazada, e nesta Cidade sempre vivi em 

Companhia do dito meu Pay [...]”.  

Maria Luiza deixou libertos seus dezessete escravos. Infelizmente, não foi 

possível saber em quais serviços eram empregados, tampouco se eram fruto da 

herança, pois o testamento do pai não alude a escravos.294 Seja como for, se 

retomarmos o “se” da história, Pohl e Saint-Hilaire ficariam surpreendidos que uma 

mulher tivesse tantos escravos.  
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Maria Luiza não foi a única filha de padre em Goiás. Tampouco foi a única a 

ser reconhecida em testamento. Além de Silva e Souza, vários outros padres o 

fizeram. O padre Martinho Pereira Pedroso, por exemplo, reconheceu quatro filhos, 

das duas moças celebrou o casamento. Luis Felipe de Carvalho foi ainda mais 

longe. Teve nove filhos “por fragilidade humana”: oito em Vila Boa com Ludovica 

Teixeira de Carvalho. Porém, nos livros compulsados somente encontrei três 

referências à dita Ludovica, na qual os três filhos foram registrados como naturais. O 

outro filho do padre Luis Felipe de Carvalho, Ildefonso, foi fruto de relacionamento 

com Florença “de Tal”, no arraial de Couros, no norte da capitania.295  

Wellington Moreira, ao investigar as paternidades sacrílegas em Goiás, 

aventou a hipótese de que, no caso do padre Felipe, o fato de ser ele próprio filho 

natural, contribuiu para que ele “olhasse com naturalidade para o seu 

relacionamento e para a sua prole”. Segundo Moreira, o padre Luis Felipe de 

Carvalho foi um dos poucos a declarar o nome da mãe dos ditos seus filhos. Na 

verdade foi além: instaurou dona Ludovica como “administradora e tutora dos bens e 

dos filhos, pois acreditava que “nenhuma outra pessoa será capaz de zellar e 

conservar os bens dos menores mais do que ella”.  

Outro caso citado por Moreira é o do padre José Militão Xavier de Barros, 

testemunha de abertura do testamento do Padre Luis Felipe de Carvalho. 

Certamente o padre Militão sabia dos filhos e dos relacionamentos que o padre Luis 

Felipe teve com duas mulheres. Mas Militão deve ter se surpreendido mesmo com o 

testamento do padre Antônio Mariano de Castro, aberto em fevereiro de 1841. No 

documento reconhece até os filhos tidos e havidos com uma crioula. Oito filhos, sete 

mulheres, tudo por “fragilidade humana” 

 
Declaro que por fragilidade humana tive os seguintes filhos, Antonio 
Rafael havido de Dona Francisca das Chagas, mulher solteira, 
moradora na Cidade de Sam Paulo, Joaquim e José havidos de 
Antonia Lopes, mulher solteira, Francisco havido de Simplicia 
Barbosa, mulher solteira, Lourenço havido de Dona Felisberta da 
Neiva Solteira, Joaquim havido de Anna mulher solteira filha de 
Anastacia Crioula; Maria havida de Joana Baptista, Maria havida de 
Constancia ja fallecida, irmaa do soldado José Vicente, os quaes 
meus filhos instituo meus universaes herdeiros de todos os meus 

                                                
295
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bens, depois de pagas as minhas dividas e cumpridos os meus 
legados.296 
 

Moreira verificou que o padre Joaquim Vicente de Azevedo sabia dos 

comportamentos de seus companheiros de sacerdócio. Foi ele, por exemplo, quem 

redigiu o testamento do padre Antônio Mariano. Nas suas investigações o autor 

encontrou um atestado de óbito datado de 1899 de um “filho legítimo de Monsenhor 

Joaquim Vicente de Azevedo”, indicando que este padre também não deixou de 

reconhecer o fruto de suas “fraquezas humanas”.  

No banco de dados que elaborei não encontrei os registros de batismos 

dessas crianças. Quiçá tenham nascido após 1820. Em caso afirmativo, ainda há 

chance de encontrar maiores informações sobre eles. Caso contrário, teremos que 

nos conformar com o fato de ter havido batismo, mas não o registro do ritual. 

De toda forma, se esses religiosos negaram o celibato, se desrespeitaram o 

que rezava a Igreja, não deixaram os filhos ao relento. Os vários casos citados por 

Wellington Moreira demonstram que todos os padres se preocuparam com o bem 

estar dos filhos. Os testamentos conferem uma dimensão bastante humana e 

amorosa que os padres tiveram não só com os filhos, mas também com as mães 

das crianças. Exemplo disso foi o padre Luis Felipe de Carvalho instituindo Ludovica 

como administradora e tutora dos filhos. 

A bem da verdade, os filhos sacrílegos não foram privilégio das minas do 

ouro, menos ainda do século XVIII e XIX. 297  

 Gilberto Freyre escrevia nos idos de 1930 que a prática era antiga: desde 

que o Brasil é Brasil... “à exceção dos jesuítas, padres e frades de várias ordens 

mais, amancebaram-se com índias e negras, causando escândalo a Nóbrega.”298 A 

pesquisa de Moreira demonstra que os filhos dos padres de Goiás foram 

reconhecidos pelos pais e pela sociedade sem maiores constrangimentos. Talvez, já 

valesse a máxima “feliz que nem filho de padre”, à qual Freyre se reportou.  

                                                
296

 MOREIRA, Wellington C. Historicidades e representações: celibato, conjugalidades e paternidades 
sacrílegas em Goiás, 1824-1896. Dissertação (Mestrado em História). Goiânia: UFG, 2010.p. 179-
180.  
297

 Alessandra Silveira, em seu estudo sobre o concubinato no bispado do Rio de Janeiro, também 
verificou que ao fazerem seus testamentos, os padres procuravam dar encaminhamento econômico 
aos filhos e às mulheres com quem viveram. SILVEIRA, Alessandra da S. O amor possível: um 
estudo sobre o concubinato no Bispado do Rio de Janeiro em fins do século XVIII e no XIX. Tese 
(Doutorado em História). Campinas: Unicamp, 2005.  
298

 FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. Formação da família brasileira sob o regime da 
economia patriarcal. 20 ed. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília: INL, 1980, p. 443. 



 

144 

 

144 

É bom ter em mente que, naquela época, a distinção social não estava 

assentada em valores capitalistas, por assim dizer, mas na ancestralidade, no nome, 

na honra. Fazer parte de uma família, consanguínea ou não, influenciava no status e 

classificação social do indivíduo. Não por acaso escravos e libertos adotavam o 

nome do senhor como indicativo de pertencerem ou terem pertencido a uma “casa”. 

Com os filhos dos padres não foi – e nem poderia ser – diferente. Não bastava aos 

padres reparar o sacrilégio com bens, era preciso dar-lhes uma ascendência. 

Um caso ainda merece ser mencionado. Trata-se do padre José Dantas de 

Amorim, exposto em casa do capitão Domingos José Dantas de Amorim, que tinha 

uma irmã por parte de pai, dona Joanna Archangela Xavier. Em seu testamento 

dona Joanna declara que, à época em que fez seu testamento, 1844, estava 

casada, há dezoito anos, com o capitão João Evangelista da Silveira Rosa. Com ele 

não teve filho algum. Porém, declarou que: 

  
[...] no estado de solteira tive um filho o qual hé o padre Mestre Jozé 
Ribeiro Dantas de Amorim, que se criou por injeitado na caza do 
fallecido capitão [...] Domingos Ribeiro Dantas de Amorim Padrinho e 
Tio do mesmo meu filho, a quem reconheço, habilito e declaro por 
meu filho único, que tenho, ao qual instituo por meu legitimo herdeiro 
da meação de meus bens [...]299 

  
Dona Joanna era, portanto, irmã do capitão Domingos José Dantas de 

Amorim. Ambos, filhos naturais, declararam mães diferentes. Enquanto Joanna 

dizia-se filha de Euzebia Moreira de Santa Anna, Domingos era filho de Maria 

Madalena de Jesus. Nenhum dos dois declarou o nome do pai. De toda forma, o 

reverendo José Dantas de Amorim receberia uma herança nada desprezível. Além 

de vários escravos e parte da casa onde morava seu marido, dona Joanna deixou 

ao filho o escravo Cassimiro, pardo, ao qual dona Joanna já havia dado carta de 

liberdade “gratuitamente pelo muito amor que lhe tinha”, e pedia ainda ao dito seu 

filho que “chame para o seu poder o referido Cassimiro, que lhe de huma boa 

educação, mandando-lhe ensinar hum officio, e que ao depois de ser homem lhe 

entregue sua carta de liberdade [...].”300 

Reconhecer filhos na proximidade de “prestar contas a Deus” e para 

“desencargo de consciência” torna ainda mais difícil aceitar que estamos diante de 

                                                
299

 IPHEBC: livro que há de servir para Registro dos Testamentos do Juízo Municipal [...]. 1842, f. 
22v. 
300

 IPHEBC: livro que há de servir para Registro dos Testamentos do Juízo Municipal [...]. 1842, f. 22. 



 

145 

 

145 

uma sociedade destituída de valores morais. Ao contrário do que apregoaram os 

viajantes, a religião não consistia na forma. Pohl e Saint-Hilaire só conheciam a 

família constituída perante o altar e nisso influenciaram a historiografia, como vimos.  

Márcio Soares, estudando as alforrias em Campos dos Goitacazes, verificou 

que os senhores de escravos reconheciam seus filhos ilegítimos tidos com escravas, 

por questões morais e religiosas, libertavam os rebentos e, por vezes, na hora de 

testar legavam parte da herança. Segundo Soares, além da preocupação com a 

salvação da alma, havia o apelo moral de não deixar nenhum descendente sob o 

jugo do cativeiro.301 Ora, se isso foi frequente entre os leigos, qual não deve ter sido 

o receio dos padres ao pensarem na possibilidade de penar sem fim no Purgatório? 

O receio pairava, sobre o castigo divino, e não na condenação terrena.302 

Assim, reconhecer os “pecados da carne” tornava-se uma forma mais efetiva 

de conseguir o perdão do Criador. Aliás, é bom reforçar que os testamentos do 

período colonial diziam menos da distribuição de bens materiais e muito mais sobre 

a salvação da alma. Nesse sentido, não era um acerto de contas com a sociedade – 

embora o pagamento de dívidas e outros penhores se fizessem presentes –, era a 

própria salvação da alma que estava em jogo.303 Não é de se estranhar que, mais do 

que os outros mortais, os religiosos procurassem se livrar da danação eterna. Sobre 

isso, o testamento do padre Luis Antônio da Silva e Souza é um bom indicativo do 

mea culpa e de como recorriam aos séquitos divinos:  

 
Em nome da Santíssima e Individua Trindade Padre, Filho, e Espírito 
Santo, Três pessoas distintas e um só Deus Verdadeiro, em quem 
firmemente creio em cuja fé vivo [...] estando eu em meu perfeito 
juízo e em estado de saúde e conhecendo por Misericordia de Deus 
que o tempo da minha resolução não pode tardar, depois de 
cinquenta e seis anos de idade e que devo ser chamado talvez logo 
a dar contas dos talentos confiados à administração de um Servo tão 
indolente como tenho sido, vendo-me com as mãos vazias de boas 
obras por perder tanto tempo de minha vida à procura de agradar 
mais aos homens do que de ordinário de nada se satisfazem que a 
um Deus Bemfeitor, que além de me remir no Cativeiro do pecado 
tem marcado todos os instantes de minha existência com 
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imensuráveis benefícios; arrependido de todas estas faltas, 
recomendo a Graça do Onipotente, que gratuitamente se oferece a 
todos para a reparar quanto é tempo, pretendo de hoje em diante 
regular como Católico Romano [...] Deposito, antes de tudo, a minha 
alma no seio da Misericórdia Divina, e confio no preço infinito do 
Sangue Preciosíssimo [...] Suplico a meu beneficio a proteção da 
Mãe Santissima de Deus, de todos os Santos e Santas da Corte do 
Céu de meu Pai São Pedro, do Anjo de minha guarda, Santo do meu 
nome e espero que sejam meus intercessores [...].304 

 
 Poderá ser alegado que a constante intercessão aos santos e toda a corte do 

céu não passava de uma fórmula pronta. Mas é aí que reside a importância que a 

salvação da alma assumia para as sociedades pré capitalistas.305 Ademais, o fato de 

incorrer em “fragilidade humana” não significa que não havia fé na vida além-túmulo. 

  A darmos crédito somente aos viajantes, tomaríamos por verdade que família 

não existiria em Goiás. Mas para eles, a família somente seria aquela união 

legitimada pela Santa Madre Igreja. Não duvido que parte – ou a maioria – das 

uniões legítimas envolvesse negociações políticas e econômicas e menos 

sentimentos. Ângela Ludovica, casada com José Rodrigues Jardim depois de ter 

sido concubina do governador, exemplifica isso. Talvez o pai de Ângela tenha usado 

a mesma expressão que o pai de Francisco Antônio de Souza quando ficou sabendo 

que o filho pretendia se casar com a filha do cirurgião-mor Lourenço Antônio da 

Neiva: “faço muito gosto”.306 

 
 

LEGÍTIMOS E LEGITIMADOS: ALGUMAS HISTÓRIAS  

 
 

A generalização nem sempre é a melhor companheira de viagem. Nas uniões 

legítimas também havia espaço para sentimentos, é o que se depreende das 

enfáticas palavras de Luis Manoel da Silva Caldas. Este português, natural da vila 

de São Gonçalo do Amarante, chegou a Goiás na última década do século XVIII. 
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Mais ou menos em 1800, casou-se com dona Joaquina da Conceição, filha legítima 

de Manoel Rodrigues da Fonseca e dona Ana Barbosa de Lara. Luis Manoel teve 

uma filha, Guilhermina Francisca, nascida em 08 de setembro de 1806.307 Os 

assentos de Luis Quintino, Joaquim Manoel e Constâncio Manoel não constam nos 

livros de batismo analisados. 

 Os três filhos de Luis Manoel, como o pai, seguiram a carreira militar. 

Guilhermina casou-se com Ângelo José da Silva, um português que veio com a 

comitiva da família real em 1808 até o Rio de Janeiro. Ângelo chegou a Goiás em 

abril de 1823, na companhia de seu amigo pessoal, o militar Raimundo José da 

Cunha Mattos que o designou, pouco tempo depois, ao posto de secretário interino 

do Governo das Armas de Goiás, cargo no qual estava à frente Cunha Mattos.308 

 Luis Manoel era homem de negócios, da praça do Rio de Janeiro, Cuiabá e 

Goiás, além de tenente. Numa de suas viagens de negócio à corte, ficou sabendo do 

funesto acontecimento com sua mulher. Era o dia 5 de julho de 1826 quando na 

fazenda Sobradinho dona Joaquina foi morta pela escrava Caetana. A abertura do 

inventário de D. Joaquina, na ausência de Luis Manoel foi feita pelo marido de 

Guilhermina, o alferes Ângelo José da Silva.  

Segundo Pinheiro, a morte de Joaquina levou Luis Manoel a residir em São 

João del Rei.309 De lá enviou uma carta aos filhos solicitando fossem morar com ele. 

De acordo com a correspondência, os filhos de Luis Manoel viviam com a avó, Ana 

Barbosa de Lara. A carta, registrada em cartório, e endereçada ao genro e filhos, 

deixa entrever sentimentos de perda e saudade. Mas são os valores familiares que 

devemos atentar. Gerenciamento dos bens, questões práticas se fundem com 

sentimentos. Luis Manoel não escreveu apenas aos filhos. Genro e sogra foram 

incluídos respectivamente como filho e mãe: 

 
[...] Filhos de minhas entranhas, recebi as vossas ternas letras, e 
quando me deverão consolar minha aflita alma ellas me abrirão 
novas feridas pelo anuncio de maior desesperação. Eu me achava 
no fundo de huma cama prostrado da mais violenta dor pelas noticias 
dezestradas [sic] de tal forma que athé hoje cada vez mais vou 
caminhando para o Tumulo. Esses verdugos da humanidade 
cortaram os fios da mais precioza vida que a minha dependia da 
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conservação de minha amável e querida espoza [...] agora são 
perdidas todas as minhas esperanças [...] á minha querida esposa, 
não mereciam as tuas virtudes, e amor com que sempre me 
amastes, e honrastes [...] eu na consideração de perder o que mais 
amava no mundo, e huma companhia de mais de trinta anos [...] em 

tantas amarguras e afliçoens, e por isso pesso a meus queridos 
filhos juntos, que pelo amor de Deus, se unam a este desgraçado 
velho, que desde sua meninice sempre viveu carregado de 
desgostos e trabalhos [...]. E senhor Ângelo meu caro filho, mandem 

dizer se lhe foi sua licença para se vir embora com minha filha [...] 
visto que não tenho outras relíquias senão minha família [...]. [dos 

bens nada quero] quero apenas que me tratem como filho, e não 
como Pay [...]310 

  
Luis Manoel conta que, ao saber da tragédia, vagou pelos campos, cheio de 

dores de estômago, até chegar perto de São João del Rei, na esperança de que, em 

algum lugar, suas dores e moléstias pudessem ser minimizadas. Solicitou ao genro 

que vendesse os bens que possuía por qualquer preço, cobrasse as dívidas em 

Goiás e levasse a família para São João del Rei. Até a sogra – com quem tinha uma 

relação financeira algo misteriosa – foi convidada. Chamando-a de mãe, dizia que 

“enquanto tiver alentos, protesto trabalhar para sua subsistência”.311  

A retomar o capítulo anterior, é patente que entre as elites existia uma 

valoração do trabalho. Luis Manoel e suas desventuras são um bom exemplo de que 

“desregramento moral” e ociosidade nas letras dos viajantes não correspondem à 

realidade. Luis Manoel tinha a receber a substancial quantia de 16 contos de réis, 

resultado de créditos em Vila Boa e outras praças.  

A relação de Luis Manoel com sua sogra era atribulada desde 1825, quando 

dona Joaquina da Conceição, sua mulher, ainda era viva. Segundo Luis Manoel, 

com os filhos tivera gastos para mais de dez mil cruzados, sem contar o dote dado a 

Ângelo Jozé da Silva que girou em torno de seis mil cruzados. Nessa época dona 

Ana Barbosa, entrou com uma ação para “mandar notificá-lo de uma cauza” não 

declarada no documento. Em contrapartida ao ato “torpe” da sogra, Luis Manoel 

revidou dizendo que a dita sua sogra esquecera-se de que “todo seu ser, honra e 

elevação em que se acha e a sua família, se deve a ele, como marido de sua única 

filha”, pois que ele segundo sua “qualidade, honra e nobreza em que se acha como 
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tenente coronel, confirmado e bens que possue, que não tem facto de Coelho, nem 

e menos mudança de estado [...]”312 

Se a relação com a sogra era atribulada, com os filhos também não tardaria a 

mudar. Enquanto na carta, o tenente Luis Manoel afirmava que nada queria dos 

bens que ficaram da sua esposa, no testamento, as palavras foram outras. O que 

vemos é mágoa. A Luiz e Joaquim, seus filhos, teria emprestado hum conto, 

quinhentos e um mil seiscentos e vinte e quatro réis para iniciarem seus negócios. 

Quando testou, ambos deviam “[...] cento e sessenta mil réis e cinco bestas mansas 

e arriadas, e uma égua que tanto me custarão, e lhes entreguei em São Paulo com o 

destino de mas trazerem carregadas de sal, mas q’ não trouxeram e nem delas me 

deram contas. [...]” Seguiu-se a isso uma interminável relação de dívidas em ouro e 

créditos dos seus filhos.313  

Em seu testamento Luiz Manoel lembrou ainda do inventário de sua primeira 

mulher, D. Joaquina, cujos bens ficaram em poder dos filhos e genro, que até aquele 

momento não haviam entregado a ele “um só real da minha meação [...]” Dos bens 

de seu filho Luiz, falecido sem herdeiros afirmou: “constam-me q’ os outros meus 

filhos, seus irmãos, se empossarão della”. Em que pesem os desentendimentos com 

a sogra e os filhos, foi a morte de sua mulher que o deixara tão desgostoso ao ponto 

de nunca mais pisar em Goiás.314 Luiz Manoel casou-se em São João Del Rei com 

Laureana Maria Nasaré. Silvia Brügger cita-o como “Souza Caldas” a partir das listas 

nominativas, e lá ele aparece “dedicando-se à lavoura”. A autora estava certa em 

desconfiar que era gente importante.315 Talvez, lá Luiz Manoel tenha abandonado a 

mercancia, pois a primeira mulher foi morta enquanto estava em viagem à Corte. 

Quanto à sogra, outrora tratada como mãe, Luiz Manoel disse apenas que 

“por motivos ocultos que não me é dado revelar” fora “obrigado a passar o fantástico 

crédito de dois contos e quatro centos mil de réis, mas quantia esta que della não 

recebi, e nem lhe devo [...]”. No Livro de Notas de 1826 consta que no dia 02 de 

fevereiro do dito ano, poucos meses antes do assassinato de dona Joaquina, Luis 

Manoel, sua sogra e sua mulher compareceram diante do tabelião para registrarem 
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uma escritura de cessão de vários bens, na qual, inclusive Luis Manoel abria mão de 

toda herança que viesse a ter direito. 

De fato, Luis Manoel da Silva Caldas tinha razão ao classificar o crédito 

passado à sogra como fantástico. Apesar de duas linhas do documento estarem 

completamente mutiladas, além de escravos, uma casa em frente à Igreja da Lapa 

com sua  

[...] mobília de cômodas, mezas, e cadeiras, hum citio chamado o 
Sobradinho de São Gonssallo (onde Joaquina seria morta poucos 
meses depois) com todas os seus pertences de sesmarias e rossas, 
e assim mais o gado vacum, e cavallar, e que mais cedia toda e 

qualquer herança que lhe houvesse de tocar por parte da referida 
sua sogra na pessoa de sua mulher dona Joaquina da Conceição 
[...]”.316 

 
 O tenente Luis Manoel manifestou toda sua dor ao saber da morte de sua 

mulher. Contudo, isso não impediu de que tivesse, no tempo de casado, uma filha 

natural com uma certa Hermínia Senhorinha, no arraial de Paracatu. Trata-se de 

Tereza Luiza da Silva Caldas. O reconhecimento foi feito em codicilo, escrito em 

dezembro de 1839. Segundo Pinheiro, Tereza casou-se na cidade de Goiás com o 

capitão Luiz José da Rocha Maia, no oratório particular da casa do tenente Caldas. 

Tereza e o marido acompanharam Luis Manoel para Minas Gerais.  Mesmo morando 

em São João Del Rei, coube a Rocha Maia a tutela dos filhos de Custodio Manoel, 

filho legítimo de Luis Manoel. Rocha Maia, devido as constantes viagens que fazia a 

negócios, solicitou ser desincumbido da tarefa para não prejudicar os orfãos.317  

  Como se pode observar, o amor manifestado pela mulher não impediu que 

Caldas incorresse nos “pecados da carne”. Mas mais importante que isto é atentar 

para o fato de o marido da filha natural ter sido tutor dos filhos de Constancio, filho 

legítimo de Luis Manoel. Essas situações foram comuns em Goiás e causaram 

escândalo a Pohl e Saint-Hilaire.  

Mas ao contrário de manifestação de desregramento moral e relaxamento dos 

costumes, estamos diante da importância da família numa região em que a 

historiografia até agora tem interpretado o concubinato como ausência de valores, 

desregramento sexual. Tereza casou-se no oratório particular do pai. Portanto, é 

difícil acreditar que dona Joaquina, mulher do capitão Caldas, não soubesse da 
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existência dessa filha. Luis Manoel não foi o único Caldas a trazer para perto de si 

os filhos tidos fora do casamento.  

Francisco Pereira Caldas, com a ajuda de sua legítima mulher, cuidou das 

filhas naturais com o mesmo zelo das filhas legítimas. Ao oferecê-las a Francisco 

Bueno de Azevedo, afirmou que desde a idade de três anos foram criadas com “boa 

educação, sabem o que deve saber uma mulher para governar uma caza”. Mas se 

isso não bastasse, contou que sua filha legítima, casada com Raimundo Nonato 

Hyacinto, não deixou herdeiro algum “logo, portanto, são minhas herdeiras as Filhas 

naturais brancas e de m.to boa família do Cuiabá.” 

E se isso ainda não bastasse para casá-las afirmou que cada uma delas era 

sócia e que ele e a mulher passaram às ditas filhas um “papel de gado na Fazenda 

das Egoas”. Possivelmente Francisco Pereira Caldas não se importasse muito se as 

filhas se apaixonassem ou não, pois Francisco estava “cansado, e precisava de hum 

companheiro p.a me ajudar [...] pois m.to percizo de huma pessoa q. trabalhe como 

próprio, m.to principalmente p.a tomar conta da Caza do Cuyabá donde tenho ainda 

m.to negocio.” Mas se isso ainda não bastasse, convidava-o para sócio para 

trabalhar em causas comerciais. Por fim, Francisco Pereira Caldas apelou para a 

proteção que poderia dar: “Eu sou bom Pay e portanto pode V.m. pois contar com 

toda a minha proteção [...]”.  

Com tantas apresentações favoráveis, Francisco Bueno não poderia mesmo 

deixar de se “contratar” com Dona Anna Francisca Pereira Caldas. Mas a vida 

tornava-se cada dia mais curta para o velho e cansado Francisco Pereira Caldas. 

Em um ano tudo estava arranjado. Era 15 de março de 1832, quando pedia ao dito 

Francisco Bueno que não se demorasse nos “seus arranjos” para que em “fins de 

maio vá para o Cuiabá tomar conta do que nos pertence”.318  

A primeira carta escrita por Francisco Pereira Caldas estava datada de cinco 

de abril de 1831. Portanto, em um ano, havia arranjado um casamento para sua filha 

natural e um sócio para ajudá-lo a trabalhar nos “negócios comerciais”.  

Quero chamar a atenção para o fato de que tanto no caso de Luis Manoel da 

Silva Caldas quanto no de Francisco Pereira Caldas, os filhos naturais não foram 

excluídos da família, mas “incorporados” nos processos de administração dos bens 

e dos órfãos. Obviamente, o capitão Caldas não deixou à filha natural o mesmo 
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montante que aos filhos legítimos. Mas, tudo mudaria com a morte da primeira 

mulher. A inclusão de sua filha natural na roda da família foi um recurso para evitar 

que a fortuna se dispersasse. Além disso, Luis Manoel garantiria que, na velhice, 

alguém poderia cuidar dele.  

É bom lembrar que, naquela época, a distinção social não estava assentada 

em valores capitalistas, por assim dizer, mas na ancestralidade, no nome, na honra. 

Fazer parte de uma família influenciava no status e classificação social do indivíduo. 

Por isso, aos filhos naturais, mesmo que, em primeiro momento não recebessem o 

mesmo montante ou mesmo ficassem excluídos da herança, acabavam sendo 

beneficiados com a herança imaterial, a rede de compadrios e solidariedades e o 

prestígio social advindo do nome da família. Não é por acaso que Francisco Pereira 

Caldas evocou a ancestralidade das filhas legítimas de Cuiabá “brancas e de boa 

família”. Neste caso, tenhamos em mente que a cor das filhas era para lembrar que 

elas não tinham a “mancha do cativeiro”. 

Destaco que Francisco Caldas deixava às filhas naturais, não apenas os bens 

materiais, mas também um legado deveras importante numa sociedade na qual o 

nome, a linhagem era fundamental. Numa sociedade marcadamente mestiça a 

aproximação com as elites – locais ou reinóis – era uma estratégia, entre as várias 

possíveis, de distinção e obtenção de prestígio. Afinal, é bom que se tenha em 

mente que casar-se era também uma estratégia de distinção social. Por isso, tanto 

Clara Leite, a parda forra, quanto os homens de negócios procuravam casar-se ou 

dotar sua prole. 

Não me preocupei em esgotar as possibilidades interpretativas da 

documentação eclesiástica. Como afirmei no início do capítulo, torna-se deveras 

arriscado tentar quantificar dados extraídos de uma documentação extremamente 

fragmentada como são os batismos de Vila Boa. Mas, mais do que isso, o 

sentimento de pertencimento, as teias que envolviam as famílias criavam sólidos 

laços dos quais nem os filhos naturais escapavam, como também verificou Silvia 

Brügger para São João Del Rei.319  

Em termos conceituais, não vou entrar na discussão se o que tivemos aqui 

foram relações patriarcais ou não. Não creio que Gilberto Freyre precise de uma 

advogada, mas penso ter apontado alguns dos problemas que surgem quando 
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fechamos os olhos e a mente tentando encaixar um objeto num determinado aparato 

conceitual, antes de perceber o que a documentação pode “conta”. Tentei, portanto, 

sair da caixa “4x4” e abordar as relações familiares desconfiando de Pohl e Saint-

Hilaire. Embora eu não soubesse exatamente o que iria encontrar, nessa caixa de 

Pandora, sabia que havia algo precioso dentro.  

Espero ter demonstrado que Pohl e Saint-Hilaire pouco viram de e das 

famílias que viviam por aqui. Parece-me de menor importância o tipo de união, se 

legitimada ou não, para definir a pertença. Afinal, os pais além dos bens materiais, 

legavam aos rebentos o que de mais precioso havia para que pudessem ser 

reconhecidos socialmente: o nome.  
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CAPITULO III 

 

 

 

OUTRA VEZ ALQUIMIAS: OU SOBRE COMO SE 

PRODUZIAM CORES EM GOIÁS 
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As cores fazem parte de nossas vidas. Vemo-las aos milhões. Contudo, nem 

sempre conseguimos distinguir ou atribuir-lhes exata definição. Ainda assim, surgem 

tecnologias cada dia mais avançadas para refinar nossa percepção do mundo. 

Embutidas nessas tecnologias estão “novas experiências de cores”. Além disso, os 

sentimentos também emprestam cor às nossas vidas. Afinal, alguns dias nos 

parecem (ou são) mais coloridos que outros: um sentimento invade e – voilà – la vie 

en rose, diriam os franceses. No Brasil, alguém cantou “tudo azul”...  

Porém, as cores nem sempre serviram a interesses mercadológicos ou para 

cantar em verso e prosa a alegria de viver. Durante parte de nossa história, 

estabeleceram níveis hierárquicos e interditos nas sociedades, e, por constituírem e 

demarcarem limites, eram, e continuam sendo, objeto de estudo. Segundo 

Hespanha, para um especialista da época moderna, novas cores não poderiam ser 

produzidas a partir da mistura de cores simples. A obtenção do verde, por exemplo, 

deveria ocorrer com algum tingimento próprio e não ao misturar-se o amarelo e o 

azul. “Misturar cores seria como perturbar a ordem do mundo, criando um 

hermafroditismo natura”, afirmava Pastoreau. Foi a partir de pensamentos como 

esse que Hespanha alertou que estudar as cores contribuiria para a compreensão 

das formas de organização das sociedades de Antigo Regime. As cores, afirma, 

desde há muito são prenhes de sentidos, indicando fronteiras, diferenças e traços, 

cujo simbolismo atua  

 
[...] fixando sentidos e hierarquias, atracções, repulsas e interditos. 
Constituindo através de ditos, de provérbios, de normas jurídicas, ou 
de simples modismos, de diversa natureza, significados, ordens e 
hierarquias para as cores com as quais se marca a ordem da 
sociedade.320 
 

O pesquisador que busca a diversidade cromática para, posteriormente, 

tentar compor uma mosaico de cores em Goiás pode se frustrar. No capítulo anterior 

destaquei que poucas vezes esse critério de classificação foi utilizado nos registros 

de batismo. Pois bem, de fato, os párocos nem sempre foram muito cuidadosos e 

esta poderia ser uma explicação para a ausência de cor. Decerto, há alguma 

validade na constatação, até porque tenho fortes suspeitas de que alguns párocos 

tinham lá seu antepassado escravo. Lembremo-nos do padre Luis Antonio da Silva e 
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Souza, sobre o qual recaiu a suspeita de ter sangue infecto. Por outro lado, o fato de 

alguns párocos possivelmente terem sangue mestiço, não garante que neles 

pulsasse um sentimento classista expresso numa unidade cromática, que os levasse 

a “apagar” as cores da documentação. De igual modo, esse “problema histórico” não 

pode ser reduzido a uma explicação simplista e pueril de que aquela omissão foi 

fruto do esquecimento.  

Em seu estudo sobre os significados da liberdade no sudeste escravista, 

Hebe Mattos chamou a atenção para o fato de que desde que os libertos deixaram 

de ser um estatuto jurídico, encontrar referências à cor tornou-se mais difícil. É bom 

destacar que o estudo de Hebe Mattos se concentra no sudeste, e está focado na 

segunda metade do século XIX e atravessa a abolição. Com o fim da escravidão, 

torna-se mais difícil encontrar a cor nas fontes da época, pois desde meados do 

século XIX, a discriminação da cor dos homens livres começa a se fazer ausente. “O 

silêncio sobre a cor, que antecede ao fim da escravidão, está relacionado aos 

significados da liberdade”.321 Mas o que contribuiria para que a cor assumisse um 

tom ambíguo num período e lugar de forte vigência escravista como Vila Boa? 

Por conta da relevância que a cor assumiu nos últimos anos entre os 

pesquisadores para a compreensão das sociedades escravistas e com traços de 

Antigo Regime, tornou-se mais comum destacar os mecanismos pelos quais a 

mobilidade social ocorria “para cima”. Segundo Roberto Guedes, poucas têm sido as 

pesquisas que abordam o movimento inverso, ou seja, quando a cor indica a 

mobilidade social “para baixo”, e nesse caso, a estima era uma componente 

importante.322 

No capítulo anterior apontei que a cor foi critério de classificação pouco 

utilizado nos registros de batismo, desde os anos finais do século XVIII. Porém, isso 

não significa que esse critério de classificação social tenha perdido sua importância. 

Pelo contrário. As referências à cor emergiam em momentos muito específicos, 

mormente para distinguir e depreciar socialmente um indivíduo. Destaco que não 

lido com a cor como atributo biológico. A cor, naquela época, não era construída 

sobre bases raciais, mas sociais, o que implica dizer que ela poderia ser alterada, 
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para “cima” ou para “baixo”, dependendo de uma série de variáveis:323  

comportamento, laços familiares, trânsito entre pessoas de mor qualidade324 e 

participação em corpos de milícias,325 ou em irmandades326 para citar algumas. 

Como bem salientou Russel-Wood, “a cor da pele de alguém estava nos olhos do 

observador, mas o status social e o econômico do observador e sua cor também 

desempenharam um papel em qualquer dessas atribuições, assim como a época e a 

região.”327  

As inquietações que deram fôlego a este capítulo nasceram porque letrados 

como Bluteau escreveram sobre as cores; outros, pouca importância parecem ter 

dado a elas, como o padre Francisco da Silva Moraes Landim, cujo hábito 

inveterado de registrar assentos de batismos em papeis soltos torna difícil 

apresentar números consistentes; e mulatos tabeliães – anotando brigas de 

vizinhos, doações de terras, testamentos e cobranças de dívidas – como Antônio 

Vidal de Ataíde. Ao contrário de Bluteau, esses escribas dessa terra tupiniquim mais 
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ocultaram do que explicitaram as cores na documentação. Mas, nisso reside a 

singularidade encontrada na documentação relativa à antiga capital de Goiás.  

 

AS CORES E O MUNDO 

 
 

Segundo Hespanha, a expansão colonial foi responsável por aguçar a 

sensibilidade cromática dos europeus. Esse aguçamento está presente na toponímia 

ao redor do mundo. Muitas “regiões exóticas” foram batizadas remetendo a cores: 

Cabo Verde, Cabo Branco, Rio Negro, Mar Vermelho, Brasil...328  

Porém, o alargamento do campo cromático não significou fim da hierarquia 

entre as cores. Pelo contrário, nesta terra cujo nome lembra um braseiro,329 as 

classificações apenas se complexificaram. Se branco e preto eram os extremos, o 

restante era o que se poderia chamar de matiz, gradação, mistura, ou... mestiçagem, 

segundo Gilberto Freyre. Não que os portugueses não conhecessem algo disso. 

Mas, caro leitor – bem o sabemos – nunca antes na história. Ao menos não da forma 

como ocorreu na terra brasilis. 

Hespanha ensina que as hierarquias que os europeus modernos 

“enxergavam” nas cores faziam parte do ordenamento do mundo no qual os 

homens, as coisas e as cores tinham um lugar específico. Esses elementos, uma 

vez fora de seu lugar, levavam à confusão, à desordem. A forma com que as 

criaturas e coisas eram dispostas possuía uma natureza divina, o que implica dizer 

que cada um tinha um lugar instituído no mundo.  

Por outro lado, a mestiçagem não fez ruir as instituições jurídico-

administrativas. Pelo contrário. As sociedades de Antigo Regime eram regidas por 

um princípio estruturante de desigualdade pautada numa concepção divina e 

corporativa.330 Por isso, até os escravos tinham seu status, ou seja, seu lugar.331 As 
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diferentes partes de um corpo eram responsáveis, à sua maneira, pela harmonia e 

ordem do mundo que dependia exatamente das diferenças. Nisso se pautavam os 

“direitos” daquela época: a cada um segundo seu lugar na sociedade. Por isso, a 

mobilidade social “(i) quase não se via, (ii) pouco se esperava, (iii) e mal se 

desejava”.332 Mas, isso poderia até funcionar no Velho Mundo. 

Seria equivocado dizer que as coisas aqui eram um mar de rosas. Palmares e 

a Inconfidência mineira continuam sendo bons exemplos de que os extremos das 

cores deram algum trabalho à Coroa. Mas nada se comparava às mesclas. Se os 

homens da época moderna chegaram a temer que a mistura de cores pudesse 

causar um hermafroditismo natura, a El Rey e seu corpo administrativo não deve ter 

passado despercebido o que se passava numa das partes de seu império. A mistura 

dos extremos (preto e branco) produziu novas cores que, não raro, levaram à 

alteração da condição de uma parte daqueles extremos ou pelo menos o fruto 

daquela mistura: ou seja, a alforria. Esta, por sua vez, além da mobilidade social 

contribuiu para a manutenção da escravidão.333  

Sobre os desafios de incorporar continuamente o produto das mesclas 

Henrique Dias parece ser um exemplo. Por seu papel primordial na reconquista do 

nordeste, quando da guerra contar os holandeses, sem nada pedir, recebeu mercês 

régias.334 Mas ninguém se engane, o ideal de justiça distributiva não previa que o rei 

saísse espargindo mercês e privilégios a torto e a direito. Incorporar os mulatos 

entre os “impuros” no Estatuto de Pureza de Sangue foi um recurso da Coroa para 

evitar que homens de cor saíssem pleiteando cargos nobilitantes Império afora.335  
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A retomar os ensinamentos de Manoel Hespanha, a mobilidade de Henrique 

Dias pode ser classificada por um sistema de três “r”: rara, restrita e restritiva. Era 

rara, pois não se pautava no direito, mas em privilégios. Era restrita, pois, sendo 

privilégio não era distribuída a todos. Restritiva, pois o rei não os concedia sem 

limitar o poder de quem o recebia.  

Na sociedade de Antigo Regime nos trópicos, as hierarquias da cor da e na 

paisagem, criadas pelos europeus, não desapareceriam das instituições. Por outro 

lado, não estavam dispostas em compartimentos estanques no plano social. 

Pensando na mecânica dessas hierarquias, pode-se dizer que eram parte das 

engrenagens de um complexo sistema que se retroalimentava continuamente. E 

essa retroalimentação garantiu a longa duração desse antigo regime com sua marca 

maior, a escravidão, pois “os egressos do cativeiro contribuíram para isso mediante 

suas estratégias de ascensão social.”336  

 
 

BRANCO(S) E PRETO(S) NAS TINTAS DE BLUTEAU 

 
 
Na metrópole, o “Vocabulário portuguez e latino”, elaborado nas duas 

primeiras décadas do século XVIII, por Dom Raphael Bluteau, não deixou passar em 

branco nem as extremidades, nem as mesclas. Contudo, e apesar de não ter visto a 

diversidade na América portuguesa, a partir dos escritos desse padre, é possível 

identificar algumas definições relativas às cores branca e preta e aos resultados 

dessa mistura.  

Sobre o homem branco escreveu Bluteau, “bem nascido, & que até na cor se 

differença dos escravos, que de ordinário são pretos, ou mulatos”.337 O verbete 

destaca E, portanto, contrapõe o branco aos pretos e mulatos, pois é indicativo de 

bom nascimento.338  

                                                                                                                                                   
M. de. Henrique Dias: expansão e limites da justiça distributiva no império português. In: VAINFAS, 
Ronaldo et all (Org). Retratos do Império: trajetórias individuais no mundo português nos séculos XVI 
a XIX. Rio de Janeiro: EdUFF, 2006, p. 29-45. 
336 GUEDES, Roberto. Egressos do cativeiro. Trabalho, família, aliança e mobilidade social. (Porto 
Feliz, São Paulo, c. 1798-1850). Rio de Janeiro: Mauad X; FAPERJ, 2008, p. 240. 
337

 BLUTEAU, Pe. D. Raphael. Vocabulário Portuguez e Latino. Coimbra, Collegio das Artes da 
Companhia de Jesus, 1712. Edição on-line. Disponível em: < http://www.brasiliana.usp.br>. Verbete 
Branco. 
338

 LARA, Silvia H. A cor na maior parte da gente: negros e mulatos na América portuguesa 
setecentista. In: FURTADO, Junia F. (Org.). Sons, formas, cores e movimentos na modernidade 

http://www.brasiliana.usp.br/


 

161 

 

161 

Ao descrever o “bem nascido”, Bluteau sugere o “proceder nobremente”. 

Assim, pode-se associar o branco “que de ordinário é bem nascido” àquele de bom 

comportamento. Isso se torna ainda mais patente quando relembramos o “estado” 

dos cirurgiões-mor que, segundo o dicionarista, não eram nobres nem mecânicos. 

Faziam parte do “estado do meio” e deveriam “andar a cavalo e saber se 

comportar”.339 Pohl, ao passar por Santa Luzia, asseverou que “os brancos se 

distinguem pela conduta modesta e cortês”.340 Logo, os brancos de Santa Luzia se 

comportavam bem. 

No universo das cores descrito por Bluteau, vamos à outra extremidade. 

“Preto também se chama o escravo Preto. Servus Niger”. “Preto: Negro”. Vejamos 

negro: “Hé hu dos extremos das cores, & he opposto ao branco”. Mais adiante a 

relaciona a infortúnios: “Infausto. Desgraciado. Da cor negra que hé a mais escura 

de todas, tomamos motivo para chamarmos negro toda a cousa que nos enfada, 

molesta, entristece, como quando dizemos Negra ventura, negra vida”. O grifo, no 

original, hoje seria considerado politicamente incorreto.  

Mas eram outros tempos aqueles. 

Outra referência é “monges negros” em respeito ao hábito instituído por São 

Bento, cuja cor foi escolhida por ser a “mais própria da humildade do Estado 

monástico”. Se preto e negro se fundem na cor, e se a cor preta foi a representação 

da humildade no estado monástico, o que se poderia esperar dos que nasceram 

com essa cor?  
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Um dos pontos fundamentais para compreendermos essa vinculação da cor 

com o comportamento foi o surgimento de santos “pretos”. Segundo Anderson 

Oliveira, os discursos da Igreja acerca da desigualdade “natural” – leia-se divina – 

contribuíram para legitimar a escravidão. Por sua vez, um dos desafios era justificar 

a escravidão. Antônio Vieira seria um dos primeiros a conferir à escravidão um duplo 

caráter, castigo e dádiva. O castigo era para remir o pecado; a dádiva era o fato de 

que a condição de cativos na América portuguesa era melhor do que sua 

permanência “em meio ao gentilismo” na África. O surgimento dos “santos pretos” 

ocorre nesse contexto. 341 

Em sua análise acerca das distinções sociais e os significados políticos que a 

cor assumia no século XVIII, Silvia Lara assevera que, em Bluteau, a cor preta 

estaria muito mais próxima à escravidão do que negro, pois efetivamente, ainda que 

o termo preto seja equivalente a “negro”,  

 
[...] ele afirma de modo explícito que ‘pretinho vale o mesmo que 
pequeno escravo’ e que ‘preto também se chama o escravo preto. 
Diferentemente de ‘negro’, portanto, o termo ‘preto’ podia ser 
considerado equivalente a escravo, sem margens para dúvidas, sem 

considerações de nascimento ou referenciação geográfica.342 
  

Não obstante a autora destacar que os termos preto e negro são 

equivalentes, mas não sinônimos, ao desdobrar os outros significados do negro, há 

referência a uma região. Veja-se que um dos indicativos de negro é “homem da terra 

dos Nigritas”, região na geografia africana “entre o Zaara e Guiné”. Nessa região 

alguns  reinos d’África comerciavam cativos de guerra com europeus, e alguns deles 

perderam sua natural “braveza”. Outros, no sertão, mantiveram-se “ferocíssimos e 

indômitos”, chamados pelos árabes de Povos do Zinque.343  

Conhecedor dos negócios portugueses na África, o autor do Vocabulário 

demarca a diferença entre os “bárbaros” e aqueles que, com algum grau de 

“civilidade”, negociavam com os europeus e árabes. Diante dessa diferença 

estabelecida por Bluteau, é difícil não lembrar das crônicas de Guiné, escritas por 
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Zurara.344 Ambos classificaram “bárbaros” e “civilizados” a partir do grau de inserção 

no mundo colonial.  Mas, tão importante quanto, é o significado que essa geografia 

adquiriu com o incremento do comércio e almas. Tornou-se pacífico que Cam foi 

amaldiçoado por ter visto a nudez do pai. Cam passaria a viver na terra de Cuxe, 

conhecida como Etiópia desde a Idade Média, mas que se referia genericamente a 

toda à África sub-saariana. À maldição dos homens associava-se a maldição da 

terra, como bem afirmou Anderson Oliveira.345 Nesse sentido, parece-me consistente 

estabelecer a sinonímia entre o negro e a escravidão, sobretudo quando temos em 

relevo que a ancestralidade ligava um povo a uma “terra natal”.  

Veja-se, por exemplo, os ciganos. Foram amaldiçoados a andarem errantes 

pelo mundo. Segundo reza a lenda, foram amaldiçoados por não terem acolhido ao 

menino Jesus e aos seus pais para que pudessem fugir da perseguição de 

Herodes.346 Por não terem pátria, recaía sobre eles muita desconfiança. 

 
 

CRIOULOS, PARDOS E MULATOS: MESCLAS DE EXTREMOS 

 
 
Passemos aos verbetes relativos aos entre-meios do preto e branco que, por 

sinal, não eram poucos. Ao contrário das extremidades, o autor deixa tem lá 

imprecisões quanto às mesclas. Se para um padre, ou cura, anotar a cor de uma 

criança nem sempre era tarefa fácil, para alguém como Bluteau, que escrevia de tão 

longe, a tarefa não era destituída de seus percalços.  

Um dos termos mais definidos é crioulo: “escravo que nasce na casa de seu 

senhor; o animal, cria que nasce em nosso poder, e que se cria em casa, não 
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comprado”.347 Por indicar cativeiro, o verbete não dá margem a dúvidas. Crioulo, não 

indica cor, mas local de nascimento e condição, conforme grifei. Consoante ao 

vocabulário, segundo Sheila Faria, “era impossível haver crioulo livre”,348 pois o 

termo se referia ao cativeiro. De fato, quanto a isso, Bluteau é claro. 

Por outro lado, na colônia não havia nada muito fixo. Era da ordem dessa 

terra criarem-se ambiguidades e ressignificações – ou matizes – sobre certos 

assuntos que os letrados tratavam. Por exemplo, Bartholomeu de Payva ao ser 

preso por engano em 1827, defendeu-se alegando que nenhuma “prizão pode ser 

feita a partir de suposições, menos ainda sem provas por calúnia ou 

maledicência”349. Entre as justificativas, declarou-se “crioulo livre de nascimento”. 

Por seu turno, os policiais que o prenderam alegaram que o réu era desordeiro e 

que ferira uma crioula. Em que pese a acusação de desordeiro, a questão é, se 

crioulo indica cativo de nascimento, porque Bartholomeu se auto-intitulou “crioulo 

livre de nascimento”?  

O “caso” de Bartholomeu chama a atenção por ter ocorrido na época em que 

vigia a Constituição Imperial, à qual, inclusive, se reportou. Talvez ele creditasse o 

termo crioulo ao local de nascimento (América portuguesa) ou à primeira 

descendência de pretos no Brasil e não à condição, conforme sugeria Bluteau. Mas 

não foi somente Bartholomeu que teve essa classificação, aliás, no caso dele, uma 

autoclassificação. Nos livros de batismo dos “brancos e livres” encontrei seis mães 

crioulas classificadas como livres, indicando especificidades locais para essas 

classificações, ainda que eu não possa explicar exatamente quais. De toda forma, 

no caso do crioulo Bartholomeu de Payva e das mães, o critério parece ter sido o 

local de nascimento e não a condição. 

Voltando a Bluteau, a economia do termo crioulo foi compensada nos termos 

“pardo” e “mulato”. Imprecisão é a marca dessas cores. Pardo, por exemplo, é a “Cor 
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entre branco e preto, própria do pardal, donde parece que lhe veyo o nome.350 Ao 

final, sugere: “vide Mulato.” E daí temos: 

 
Mulata & Mulato. Filha, & filho de branca, & negra, ou de negro, & de 
mulher branca. Este nome Mulato vem de Mú, ou mulo, animal 
gerado de dous outros de diferente espécie. [...] Quiere dezir, que la 
gente dessas partes es de color ni blanca, ni negra, que em Portugal 
lhamamos pardo, o amulatado, porque se llaman mulatos los hijos de 
negro, y blanco, a los quales de essa mescla de padres que da esse 
color dudoso, o neutral entre los dos; malissimo sin duda [...] Mulato. 
Besta. O macho asneiro, filho de Cavallo, & burra [...] 
 

Bluteau, apesar de escrever na posição de quem vê, de longe, as cores 

surgirem mediante “cruzamentos” – mestiçagens – entre brancos e pretas ou vice 

versa, era ciente do que acontecia nos domínios de Ultramar. O termo mulato 

referia-se a mestiços, aos misturados, portanto, aos não puros. Aquele especialista 

ao qual Hespanha se reportou – Pastoreau – ficaria desconfortável com o resultado 

das misturas das cores “principais.” Talvez, ao se deparar com um pardo, não 

discordasse de que estava diante de uma mistura “malíssima, sem dúvida”, 

corroborando o verbete de Bluteau. 

No verbete “branco” Bluteau descreve que escravos “de ordinário são pretos e 

mulatos”. Silvia Lara atentou para a diferença: pretos e mulatos – não pardos. 

Bluteau, afirma a autora, expôs a hierarquia entre o pardo e o mulato: o primeiro 

remetendo à cor, o segundo, “ao nascimento híbrido”.351 É possível avançar sobre 

essas diferenças.  

Um dos princípios das sociedades de Antigo Regime era a ordem 

natural/divina na disposição das coisas, pessoas e demais seres. Quero destacar 

que a diferença na hierarquia – cuja equivalência foi estabelecida com o pardo e o 

mulato – estava presente na própria natureza. O pardo lembra um pássaro, pardal. 

Portanto, menos perigoso apesar do jocoso ditado “passarinhos e pardaes, todos 

querem ser iguaes”, citado por Bluteau. Já mulato aponta para o cruzamento entre 

animais de diferentes espécies, algo proibido, pois alterava o mundo conhecido.  
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Além do pardal e da mula, acrescente-se outro animal que, apesar de não 

trazer à baila especificamente o cruzamento humano, não passa incólume. Pardo: 

Fera. Vide Leopardo. É outro cruzamento da natureza: “leopardo: o filho do leão e da 

pantera, ferocíssimo que dizem alguns que hé tam inimigo do homem” que até das 

pinturas que os representam saltam sobre os homens.352  

Desta forma, temos ao menos três cruzamentos cujo resultado não é bom. A 

mula, animal destituído de inteligência e supostamente incapaz de se reproduzir; o 

leopardo, violento e astuto inimigo do homem. E o pardal, querendo ser igual ao 

passarinho... 

Segundo Marcelo Wanderley, na Nova Espanha, havia mais de cinquenta 

combinações raciais, muitas associadas ao mulato: loro mulato, mulato, mulato 

ladino, morisco mulato, negro amulatado, moreno, e-morisco-fulo. Esse sistema de 

classificação tomou o lugar de “loro, loro morisco, loro moro, loro de berberia, algo 

loro” entre outros que vigiam até, pelo menos 1530. Mas o complexo sistema de 

classificações em torno do mulato não denota apenas a cor da pele, ou caracteres, 

como cabelo e nariz. Na América espanhola, o termo, segundo o autor, referia-se, 

igualmente, a indivíduos com caracteres defeituosos supostamente incapazes de 

transmitir “qualidades positivas da linhagem branca”. Nesse sentido, o sistema de 

classificações envolvendo o mulato “deve ser compreendido nos limites daquela 

sociedade como um conceito de status, ou seja, podendo definir a posição dos 

descendentes de africanos diante de determinados grupos.”353  

Na América portuguesa além das cores preta, branca, crioula e parda comuns 

na documentação colonial, acresceram-se outras, menos definidas. “Trigueiro”, 

“escuro”, “corado bastantemente”, “de cor fechada”, “ao parecer branco”, de “cor 

fula”, entre outras, de-marcando diferenças sociais. Russel-Wood afirma que, 

entretanto, essas classificações não se circunscreviam à fisionomia. Outros fatores 

ajudavam a compor o quadro: riqueza, posição social, comportamento.354  
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 Jocélio Santos, em seu estudo sobre as cores na Bahia, a partir das rodas de 

expostos, encontrou vários registros nos quais as cores são conjugadas: “a parecer 

branco”, “pardinho disfarçado”, “branca morena”, “branca trigueiro”, “tirante a 

moreno”, “branco moreno macilento”, “cabra de cor preta” entre outros. Tantas 

associações, na verdade, intentavam classificar numa época em que nada era muito 

fixo. Sobre isso o autor fornece um exemplo basilar. “Apresentado como ‘branco [...] 

verifica-se que ele tinha ‘cor trigueira’... depois se ponderou que com o tempo faria a 

mudança de cor’”.355 Acrescento: para cima ou para baixo.  

Com efeito, nem na América espanhola nem na América portuguesa as 

classificações cromáticas se resumiam à cor da pele. Em ambas, a miríade de 

matizes emergiu juntamente com a complexificação social. Quiçá, uma tentativa de 

re-ordenar o caótico mundo do lado de cá do atlântico que o cruzamento entre as 

cores criou. Afinal, como expôs Manoel Hespanha, o mundo moderno nasceu com 

esta necessidade: classificar, ordenar.356 As cores não estavam isentas dessa 

necessidade de ordenar. Menos ainda as dos homens. 

Como destacado, é patente a variação das cores no tempo e no espaço do 

mundo colonial, a partir da posição ou status do observador e do observado. O 

resultado dessa percepção levou historiadores a rejeitarem, desde algum tempo, o 

que se poderia chamar de daltonismo acerca da sociedade colonial: pretos e 

brancos – ou pretos versus brancos. Ou para dar um tom bipolar à condição: 

senhores e escravos, mais radicalmente senhores versus escravos.357  

Negro e mulato foram termos especialmente depreciativos no período 

colonial/imperial. Desta forma, era preciso criar mecanismos para silenciar acerca 

dessas (des)qualificações. Henri Koster dá o célebre exemplo de que a assunção de 

cargos militares contribuía para isso. Tendo um “homem de cor” a seu serviço 

perguntou-lhe: “se certo capitão-mor era mulato. Respondeu-me: Era, porém já não 

é! E como lhe pedisse eu uma explicação, concluiu: Pois senhor, um capitão-mor 

pode lá ser mulato?” A interpretação do inglês quanto ao episódio é próxima à 

máxima dos nossos dias: “Papel aceita tudo”. Aliás, foram essas as palavras de 
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Koster. Bastava que “em que seus papeis digam que ele é branco, embora seu todo 

demonstre plenamente o contrário.”358 Mas isso dependia, obviamente, do quanto o 

indivíduo era reconhecido e estimado socialmente e quanto havia de interesse alheio 

nessa mudança de cor.359  

Pautado no exemplo de Koster, na década de 1970, Peter Eisenberg levantou 

uma problemática que merece ser mencionada: “por estar livre, uma pessoa de cor 

‘parecia’ mais clara, da mesma forma que se diz no século XX que o dinheiro 

embranquece uma pessoa de cor”.360 Ou seja, quanto mais distante do cativeiro, 

menos “pretidão” ou “negritude” seria imputada ao indivíduo. Por exemplo, o mulato 

era visto como moralmente inferior na época, sendo difícil escapar de adjetivações 

negativas “tais como preguiçoso ou imprestável [...], mas havia dúvidas se a cor de 

sua pele era mais escura se comparada à do pardo”.361 

Em 1971, Palacin trouxe à tona os percalços vivenciados por essa “casta” de 

gente em Goiás, e afirmou “[...] mulato aparece frequentemente associado a 

bastardo, negro e escravo, termos todos nativamente carregados de um peso de 

promiscuidade, fanfarronice, graves desordens morais e sociais [...].”362  

Uma das primeiras pesquisas voltadas especificamente aos pardos foi a de 

Hebe Mattos – que por sua vez inspirou vários outros trabalhos. Segundo a autora, 

entre os descendentes de africanos muitos nasciam livres e, portanto, sem vínculo 
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direto com o cativeiro. Porém, a ascendência – a “mancha da escravidão” – não 

poderia ser de todo esquecida. Por isso, o termo pardo:363 

 
[...] sintetizava, como nenhum outro, a conjunção entre classificação 
racial e social no mundo escravista. Para tornarem-se simplesmente 
‘pardos’, os homens livres descendentes de africanos dependiam de 
um reconhecimento social de sua condição de livres, construído com 
base nas relações pessoais e comunitárias que estabeleciam.364 

 

Atentando para a construção social do pardo, Roberto Guedes salientou que, 

de modo geral, os estudos têm abordado a mudança de cor “para cima” e, embora 

os pesquisadores tenham percebido que os egressos do cativeiro eram marcados 

pela cor, a abordagem não é consensual e é preciso atentar para sutis, mas 

significativas, diferenças quanto aos resultados apresentados. Para Laura de Mello e 

Souza, por exemplo, existia um ensejo de “branquear” os mestiços no “olhar raivoso 

das elites”. Silvia Lara, por seu turno, destaca as indistinções pelas quais as 

autoridades tratavam os egressos do cativeiro, dispondo todos sob o signo da 

escravidão: negros.365  

Ambas as autoras privilegiaram fontes produzidas pelas elites. Luis dos 

Santos Vilhena, por exemplo, norteador da perspectiva adotada por Lara, gostaria 

que os “negros de qualquer condição [...] se pusessem num estado de subordinação 

tal que julgassem quanto ao respeito que qualquer branco era seu senhor”.366 Mas, é 

bom frisar, as elites poderiam até desejar que aquele universo de cores fosse regido 

pelo signo da indistinção – parafraseando Silveira – mas duvido muito que fossem 

cegas e alheias às diferenças entre cativos, livres e libertos.367  

Por outro lado, isso não implica que, embora ascendesse socialmente, um 

forro estivesse liberto da obrigação de demonstrar respeito e humildade ao antigo 

senhor. Assim, para que o reconhecimento social ocorresse, o comportamento era 

fundamental. No caso dos pardos, a ausência de humildade e obediência, e a 
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consequente soberba, o transmutariam em mulato. A se pensar no reino animal – ou 

numa estranha alquimia – era a metamorfose do pardal em mula.  

 
 

AS CORES QUE SE VIRAM POR AQUI 

 
 
Na documentação colonial de Goiás constam as seguintes cores: branco, 

preto, crioulo, mulato, cabra, pardo, cafuzo, mestiço e moreno.368 Portanto, uma 

quantidade bem menor – mas apenas teoricamente mais fácil de identificar – se 

compararmos àquelas citadas por Wanderley, Russel-Wood e Santos. Não 

encontrei, até o momento, salvo em uma passagem de Saint-Hilaire, classificações 

compostas. O francês falou de crioulos, mas não especificou se libertos ou cativos. 

Ao passar por Paracatu, verificou que, malgrado haver muitos mulatos, “são os 

negros livres e creolos que formam a maior parte da população”. Ainda em Paracatu, 

fala dos negros creolos pobres que habitavam nas proximidades do Córrego Rico.369 

Mas, efetivamente, nada há que permita saber sobre sua condição, se libertos, livres 

ou cativos. Aliás, em vários arraiais pelos quais passaram tanto ele quanto Pohl 

diziam que “a maior parte da população era constituída de negros forros”. Não 

duvido que Pohl e Saint-Hilaire viram muitos libertos. Porém, disso nasce uma 

pergunta: como eles poderiam saber quem era liberto e quem era cativo numa terra 

em que escravos andavam pelas ruas sem nenhum feitor por perto?370 

Saint-Hilaire, embora se referisse amiúde negativamente aos negros, deixa 

entrever algumas ambiguidades em sua narrativa. Ao passar por Boa Vista, em 

Minas Gerais, ficou tão impressionado com a felicidade e hospitalidade dos 

“indígenas” que chegou a sugerir ao “governo brasileiro” que estimulasse o 

cruzamento entre “indígenas” e a “raça africana”: 
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O mestiço nem sempre é superior às duas raças que lhe deram 
origem, mas é sempre melhor que uma delas. Se os mulatos 
herdaram a inconstância da raça africana, por outro lado se 
distinguem dela, tanto homens quanto mulheres, por traços físicos 
mais belos e particularmente por uma vivacidade de espírito e uma 
facilidade de apreender coisas que são consideradas apanágio dos 
brancos [...]371 

 
Malgrado o tom “cientificista” em sua narrativa, o trecho é uma exceção em 

seu “Viagem à Província de Goiás”. Porém, para compreender isso, é importante 

destacar que Saint-Hilaire passou por Goiás em 1819, contudo, a publicação de 

seus escritos só ocorreu em 1848, quando o “racismo científico” tomava forma e 

vigor na Europa. Por isso, apesar do preconceito em relação aos africanos – não há 

de imediato, manifestação contrária à mestiçagem.372 Numa perspectiva mendeliana 

antes de Mendel, o fruto tendia a sobressair qualidades de uma das matrizes. Em 

termos estéticos, mestiços seriam mais belos que seus genitores africanos. Os 

mulatos seriam exemplo disso, apesar de “moralmente inconstantes”.373  

Portanto, seus escritos devem ser lidos  atentando-se para a distância 

temporal e espacial entre suas viagens e a revisão de seus escritos. Conforme 

indiquei no primeiro capítulo, muito da semelhança entre os escritos de Pohl, Saint-

Hilaire, Cunha Mattos e Silva e Souza resulta da troca de “material”. Se isso ocorreu 

em Goiás, é difícil que isso não tenha ocorrido em França.374  
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Malgrado manifestasse opinião favorável quanto às mestiçagens, Saint-Hilaire 

foi bem pouco – para não dizer nada – tolerante com o comportamento dos 

mestiços. Ao passar pelo arraial de Jaraguá, ficou hospedado na casa de um 

“capelão mulato”. A despeito da boa acolhida, dos conhecimentos de seu anfitrião 

em matemática, latim e filosofia e de entabulerem conversas “agradáveis”, o capelão 

não escapou de seus acres comentários. A humildade, característica que as elites 

consideravam imprescindível aos egressos do cativeiro, para o francês, indicava a 

ascendência escrava que tanto se queria esconder:  

 
[...] uns laivos de humildade cuja origem é a situação de 
inferioridade em que são mantidas pessoas mestiças na sociedade 
brasileira (1819) e que elas nunca esquecem quando estão no meio 
de brancos. Essa inferioridade não existe realmente, se se comparar 
a inteligência de uns e outros. Poderíamos mesmo afirmar que os 
mulatos têm mais vivacidade de espírito e facilidade para aprender 
as coisas que as pessoas da raça caucásica pura. Contudo, mostram 
a inata inconstância da raça africana e todos eles, filhos ou netos de 
escravos, têm sentimentos menos elevados que os brancos, sobre 

os quais, entretanto, não deixam de se refletir fortemente os vícios da 
escravidão.375 
 

O comportamento humilde do capelão causou certo repúdio ao francês. 

Talvez seja por isso que sequer anotou o nome do indivíduo que entrou para “nossa” 

história como o “capelão mulato de Jaraguá”.376 Acerca da subserviência, ele, 

“cientista”, acreditava que sabia a origem disso. As condições de inferioridade às 

quais eram mantidos os mestiços motivavam essa conduta. Sem querer – e bem ao 

seu modo – confere um viés social à sua explicação: a escravidão, dizia, causava 

muitos males à sociedade brasileira. Entretanto, não esqueceu do “atributo” da 

“raça” africana.  

Não foram poucos os viajantes que se esmeraram em demonstrar quão 

“superiores” eram. Nesse sentido, Saint-Hilaire era igual a Koster, Debret, Pohl ou 

qualquer outro “sábio europeu” que, de acordo com Góes, eram unânimes em 

acreditar que o negro era “uma espécie à parte da raça humana”.377  
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Se fica patente que a humildade resultava das condições inferiores com que 

eram tratados os escravos ou libertos, ao mesmo tempo, Saint-Hilaire deixa 

transparecer seu descontentamento quando alguns indivíduos não (cor)respondiam  

às suas ordens. Ao deixar o arraial de Jaraguá, na proximidade de Areias, 

desentendeu-se com José Mariano, seu guia. A arbitrariedade do seu guia de 

viagem acerca da direção a ser tomada irritou-o profundamente, levando-o a concluir 

que, por se tratar de alguém com sangue mestiço “[...] tem a inconstância inata dos 

negros e dos índios”.378 A insatisfação de Saint-Hilaire durou tempo suficiente para 

que o incidente não passasse incólume na escrita de suas memórias. Se um era 

humilde demais e o outro de menos, e ainda assim manifestar-se a favor das 

mestiçagens, devemos concluir que Saint-Hilaire tinha lá suas ambivalências, 

inconstâncias.  

De modo geral, os viajantes se mostraram mais “científicos” do que a maioria 

das autoridades coloniais. Já se referiam aos mestiços como “classe baixa”, como 

fez Pohl ao narrar o episódio no qual duas mulheres teriam tentado furtar-lhe os 

bens em São João del Rei.379  

Pohl e Saint-Hilaire apesar do desdém, pareciam tolerar pardos e mulatos.  O 

francês chegou a sugerir a mestiçagem. Assim, o problema não era a cor da pele, 

mas os valores morais pouco regrados, a suposta vida vadia que levavam. Nada que 

o trabalho sistemático não resolvesse.  

Sobre a importância do trabalho como elemento disciplinador, cinquenta anos 

antes dos viajantes, o capitão-mor Antônio de Souza Telles e Menezes, narrava a D. 

Maria I que o problema da decadência não era a falta do ouro. Para ele, a ruína da 

capitania de Goiás devia-se à ociosidade generalizada dos mestiços e pardos forros.  

Segundo Telles e Menezes, a constante incorporação dessa qualidade de 

gente no corpo de milicianos enchia-os de orgulho. Portar espadas à cintura era o 

que mais queriam e, amiúde, faziam-no vendendo o único escravo que tinham. 

Logo, não deveriam ser tão avessos ao trabalho como difundiram os viajantes e o 

próprio Telles. Mas não só de queixas vivia o dito capitão. Como legítimo defensor 

dos cofres reais apresentava soluções. Para conter a soberba dos mulatos, propôs 
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[...] ocupá-los e obrigá-los, em termos hábeis, ao exercício de 
minerar em comum utilidade, evitando e proibindo o demasiado luxo 
com que muitos vivem à custa de furtos e calotes que fazem, para o 
que alguns têm chegado a vender um próprio escravo que possuíam 
para se fardarem e encherem de galões. [...] A maior parte vive em 
uma repreensível e escandalosa ociosidade e vadiação, com notório 
prejuízo, vexame e incômodo dos mais habitantes, sem se observar 
com eles as Leis da Polícia e vida civil. 380 

 

Telles e Menezes não estava sozinho entre os descontentes com as 

liberdades dos pardos e mulatos. Durante a festa do Divino em maio de 1782, a 

procissão que levava às ruas os devotos das Irmandades do Rosário dos Pretos e 

de São Benedito ocorreu um episódio de insubordinação. O vigário da vara João 

Antunes de Noronha – cujo desprezo às “gentes de cor” em nada difere da repulsa 

do capitão-mor – foi contrariado com a “maquinação de orgulhos e perturbações dos 

crioulos.” Já cientes das rixas entre o governador Luis da Cunha Menezes e o 

vigário, os devotos crioulos aproveitaram para tomar os paramentos religiosos e 

andar por ruas e becos não autorizados pelo vigário.  

Na primeira reprimenda, Noronha ameaçou levar de volta à matriz os ornatos 

alegando infâmia às coisas de Deus. Para isso, mandou um irmão do Santíssimo 

Sacramento dar o recado aos devotos crioulos. 

Não adiantou.  

Nem mudou a direção da procissão. 

Os crioulos agiam “por motivos de particulares vontades”. Noronha, ao tentar 

dissuadi-los de “profanarem o Diviníssimo” pela segunda vez, levando-o por “becos 

indecentes”, não gostou nada de receber ordens do governador pela boca de um 

negro 

 
[...] veio um negro a correr mandado pelo governador, e chegando 
defronte do Palio, sem alguma reverência ao Diviníssimo 
Sacramento, e olhando para mim Pároco, que levava a Sacrossanta 
custódia, gritou cheio de atrevimento: - marche, sua Excelência 
manda. E não obstante o desacato, a irreverência e a vil qualidade 
do mensageiro e o grande arrojo com que vinha armado com o 

recado do governador, respondi = filho, sua Excelência não governa 
procissões [...].381 
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Noronha tinha lá seus motivos para não discernir pretos de negros, ou pardos 

de mulatos, ou qualquer cor que fosse. Talvez utilizasse o termo negro com o 

mesmo sentido dado por Bluteau: “desgraciado”. Afinal, na Europa, desde a Idade 

Média, negro aludia àquele destituído da graça divina, em “oposição aos brancos, 

que é a cor dos bons e dos recompensados por Deus”.382  

O vigário enfatizava que tantas desordens ocorriam pela falta da “aplicação 

de castigos”, pois o episódio era uma repetição do que havia ocorrido no ano 

anterior, quando, sustentados por Luis da Cunha, os crioulos o desafiaram. Aos 

nossos olhos, nada de revoltas ou motins. Mas para Noronha a Vila Boa se acabaria 

com tanta desordem e insubordinação.  

Na verdade, difícil mensurar o que mais o encolerizou. Se os negros, ou a 

proteção que recebiam do governador. Talvez as duas coisas. Ao se armar de papel 

e tinta e escrever à rainha narrando o estado de coisas da capitania, enfatizou a 

conduta de Luis da Cunha, responsável por incentivar aquele tipo de 

comportamento. Além disso, o governador acobertava crimes cometidos por mulatos 

e, para garantir a governança distribuiria cargos aos maridos e irmãos de suas 

concubinas e amantes.383  

A balbúrdia era obra de “orgulhos maquinados pelos crioulos” sob a proteção 

do governador. A carta do vigário é um dos poucos relatos em que há queixas 

específicas sobre crioulos. Mas, a carta deixa claro que ele não se referia à cor da 

pele apenas, pois em primeiro momento chamou os devotos de São Benedito de 

“Pretos Crioulos”, em segundo “Crioulos” e, em terceiro, quando se referiu ao 

mensageiro do governador, “negro”.  

 Seja como for, o capitão-mor Telles e Menezes e o vigário Noronha não 

deveriam estar assustados com os vários tons de pele. Ambos vivenciaram e 

acompanharam o aumento constante dos libertos e livres na antiga Vila Boa. O que 

os incomodava era a inversão do mundo, pois uma das políticas de 

“governabilidade” de Luis da Cunha Menezes (seu irmão Tristão da Cunha e seu 

primo D. João usaram a mesma estratégia) era distribuir cargos aos pardos e 

“mulatos”. A prática, levada ao extremo por D. João Manoel de Menezes (1800-

1804), rendeu-lhe a alcunha de “governador dos pobres”.  
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  Para se ter uma ideia do aumento da população liberta, em 1741 havia 

apenas 120 alforriados; em 1804, os mulatos formavam 31% da população da 

capitania.384 Para o ano de 1819 quando Pohl e Saint-Hilaire passaram por Vila Boa, 

não há dados. Mas foram categóricos em afirmar “os mulatos eram maioria”, 

pautados que estavam nos dados de 1804: 

 
                     Quadro 5: População de Vila Boa - 1804 

Cor e estado civil Homens       Mulheres 

  Brancos casados 106 84 

Brancos solteiros 504 525 

Negros casados 25 28 

Negros solteiros 388 571 

Mulatos casados 118 137 

Mulatos solteiros 1.040 1.466 

Escravos 2.637 1.795 

Soma 4.637 4.606 

Total 9.242 
                         FONTE: POHL, Johann E. op. cit., p. 141 

 

Apesar de ser indiscutível que o índice de alforrias tenha sido 

significativamente superior entre a segunda e terceira geração de pretos, nem todo 

mulato era liberto ou livre, havia escravos mulatos. De igual modo, nem todo livre ou 

liberto era mulato. O quadro deixa patente que as autoridades coloniais “diluíam” as 

cores de cativos e libertos em categorias genéricas relacionadas à condição. Assim, 

de fato, para as elites, pouca diferença havia entre libertos e livres. 

O mapa populacional não distingue a condição dos “negros” e “mulatos” (se 

libertos ou livres). Provavelmente a categoria “negro” indique pretos forros; enquanto 

“mulatos” se refira aos livres e libertos descendentes dos pretos, ou seja, pardos, 

cabras e crioulos. O mapa tampouco distingue a cor dos escravos, o que permitiria 

verificar os índices de africanidade. Sobre isso, resta-nos o consolo de que as fontes 

não foram produzidas para satisfazer historiadores, mas às necessidades da época. 

Nesse caso, apontam que a cor era menos importante do que o estatuto sócio-

jurídico. 
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Assim, os números do quadro, parecem estar em consonância com a forma 

com a qual o vigário classificou os devotos da Irmandade de São Benedito os quais 

chamou de crioulos e depois negros. É bem provável que os devotos, dos quais 

Noronha se queixou, não tenham conhecido o cativeiro diretamente, ou seja, já 

nasceram livres. Ora, se daqueles que nunca foram escravos e dos libertos que 

permaneciam próximos de seus antigos senhores, esperava-se humildade e recaíam 

desconfianças e queixas, apesar de devotos de um santo; imagine-se como viviam 

aqueles que arriscavam a sorte em outras paragens. Para estes, as dificuldades de 

iniciar vida nova, certamente, eram maiores.  

Retomando o quadro acima, embora não seja possível distinguir e refinar a 

cor dos “negros e mulatos” é certo que parte desse contingente era constituída por 

libertos vindos de outras plagas. Mais de um crioulo e pardo veio para Goiás antes 

de 1804. Afinal, os libertos e livres tinham aquilo que faltava aos escravos: 

mobilidade. Migrar era “um recurso da liberdade, primeira e fundamental marca de 

seu exercício”.385  

Por outro lado, parte da incerteza de migrar devia-se aos riscos de ser 

confundido com algum escravo fugido. “Não deixava de ser arriscado para aqueles 

que estampavam as marcas de um (ante)passado escravo mudar-se de um lugar em 

que a condição de estranho pudesse levantar dúvidas quanto ao seu estatuto 

jurídico”. Contudo, ocorria.386 

Os libertos, para não deixar dúvidas quanto ao seu estatuto jurídico de 

libertos, tomavam a precaução de registrar a carta de liberdade ou o assento de 

batismo no cartório.387 Foi o que fez João Leite, batizado na matriz da freguesia de 

Nossa Senhora do Rosário das Minas de Meya Ponte. Estava com 43 anos em 

dezembro de 1820 quando solicitou cópia do assento de seu batismo a fim de 
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registrá-lo no cartório de Vila Boa. No cabeçalho do registro consta “Lançamento de 

hum requerimento, despacho, e Certidão de Assento de Baptismo de Joaquim Leite 

que serve de Título de Liberdade”. 

De acordo com a certidão transcrita, Joaquim Leite era pardo forro, filho de 

Eugenia parda escrava de João Leite Álvares Fidalgo e de incógnito, cujo senhor 

declarou, no ato do batismo, que o dito inocente “poderia gozar de sua liberdade”. 

Portanto, por precaução contra uma prisão equivocada – leia-se ser confundido com 

escravo fujão – o assento de seu batismo foi parar no livro de notas de 1820 em Vila 

Boa.388 A liberdade, poderia ser posta em questão não apenas entre aqueles que se 

deslocavam de uma capitania a outra, mas também dentro da própria 

capitania/província, como foi o caso de João Leite.  

João Leite tinha 43 anos e apesar de legalmente nunca ter sido escravo, se 

valeu do registro de batismo para referendar sua condição. Afinal, cor e condição, 

embora distintas, amiúde levavam egressos do cativeiro a vivenciar situações na 

qual a linha que diferençava cativos, libertos e livres tornava-se quase inexistente.  

Digo quase porque apesar do cerceamento de certos privilégios e dos 

interditos e castigos se estenderem tanto a cativos quanto a libertos,389 os Cunha 

Menezes bem sabiam das diferenças entre um escravo, um livre e um liberto e 

construíram suas “clientelas” a partir dessas diferenças. Afinal, viviam numa época e 

sociedade na qual “os deveres políticos cediam perante os deveres morais (graça, 

piedade, misericórdia, gratidão) ou afetivos, decorrentes de laços de amizade, 

institucionalizados em redes de amigos e clientes [...],”390 que, por sua vez, geravam 

reciprocidades e obrigações. A teia se espraiava tanto para cima, quanto para baixo, 

tecida que era nos laços de compadrio.391 Lembremo-nos do governador Francisco 

de Assis Mascarenhas apadrinhando o filho de um pardo alfaiate. 
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Luis da Cunha Menezes e seu primo D. João Manoel intervieram em mais de 

um pleito de escravos. Obviamente não eram abolicionistas avant la lettre, mas 

estrategistas que viam no clientelismo uma boa forma de governança. Luis da 

Cunha instituiu a prática de fazer audiências públicas duas vezes na semana e, com 

isso, dizia, “evitar muitos contratempos que de ordinário costumam suceder, em 

prejuízo dos mais fracos que são sempre os pobres”.392 João Manoel, como já 

afirmei, ficou conhecido como “governador dos pobres”. 

 

 

A PRIMEIRA ALQUIMIA – QUANDO PARDOS ERAM TRANSFORMADOS EM 

MULATOS 
 

 

Não obstante a governança do terceiro dos Cunha Menezes (1800-1804) ter 

sido conturbada desde o início, os anos de 1802-1803 foram os mais turbulentos. Ao 

que tudo indica, D. João Manoel de Menezes levou às últimas consequências a 

prática de seus primos e antecessores de se envolverem em querelas de foro 

privado, mormente aquelas entre escravos e seus senhores. Ao escrever suas 

Memórias, das quais discorri no primeiro capítulo, o padre Luis Antônio da Silva e 

Souza anotava, acerca daquela época: “Ferveu a dissensão entre os grandes e 

gemeu o resto do povo [...].”393 

Silva e Souza escrevia acerca daquela tumultuada administração. Referia-se 

ao episódio de 1802, quando os pardos da Infantaria elegeram a João Pedro da 

Cunha como vereador. D. João Manoel, não bastasse a alcunha de governador 

louco, foi acusado pelos camaristas de crime de Lesa-Majestade por tentar 

empossar o capitão João Pedro da Cunha como vereador. Mediante a acusação, 

estrategicamente, D. João Manoel retirou-se para um arraial vizinho, mas foi 

reconduzido ao palácio por seus oficiais pardos. Estes deveriam cercar a Casa de 
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Câmara e prender os camaristas que conclamaram, horas antes, inutilmente, a 

população às armas.394  

João Pedro da Cunha era casado com uma mulata em segundo grau. Por conta 

desse casamento, os camaristas, fundamentados no Estatuto de Pureza de Sangue, 

o impediram de assumir o cargo, causando revolta entre os oficiais pardos. João 

Pedro da Cunha, apoiado pelo governador, fundamentou sua defesa para assumir o 

cargo afirmando que os Alvarás de 1775 – que revogavam o Estatuto de Pureza de 

Sangue nos Algarves e em Portugal – não estavam sendo devidamente 

interpretados nesta América. Nos Algarves e Açores, pessoas brancas se casavam 

com pardas, e não havia interdito aos pardos “admetidos a todos os empregos, [...], 

sem a nota distintiva, que os abuzados sentimentos de alguns espíritos nutridos com 

o leite da deshumanidade [...] que a natureza só distingue pelo acidente [da cor].” 

Para Cunha, estar casado com uma mulata não era crime em outras extensões 

de Portugal e, por isso, não poderia ser em Goiás. Em sua defesa, aludiu à 

ancestralidade, ao fato de ser filho de um dos homens principais da vila, e ao seu 

comportamento sempre impecável. Aliás, os bons serviços prestados à Coroa 

renderam-lhe a condecoração no posto de capitão das ordenanças, decretado por 

Dom João IV.395  

Por sua vez, a não assunção de João Pedro da Cunha ao cargo de vereador, 

e a pouca consideração que recebiam dos “homens bons”, levou os pardos a 

encaminharem uma petição a Lisboa na qual narravam seus trabalhos e relevância 

na capitania. A par disso, os pardos solicitavam acesso aos cargos públicos como o 

de vereança. 

 Entre os “homens bons” da cidade estava o capitão-mor Antônio de Souza 

Telles e Menezes, nosso velho conhecido. Telles vivia a se queixar dos maus 

costumes da população de Goiás, responsabilizando os mestiços e pardos forros 

pela ruína da capitania. Uma “qualidade de gente” que, podendo trabalhar, preferia 

portar espadas à cintura, igualar-se aos brancos em honras e ofícios. Aliás, Telles foi 

específico em incidir sobre os homens “de cor”. Além das manifestações de honra, 

os pardos e pretos seriam notórios por sua vadiagem e ociosidade: 
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Com os Pardos e Pretos da Infantaria Auxiliar, não menos, em lugar 
de regularidade, há uma geral desordem nesta Vila e em toda parte 
onde eles se acham em Companhias separadas das Ordenanças, 
pois vendo-se a esta gente assim atendida e fardada em galões, 
espadas de prata e com o maior asseio que se lhes permite, não só 
muitos largaram o trabalho e ficaram vadios, tendo vergonha de 
exercer os ofícios e ocupações próprios de sua qualidade, 
incompatíveis com as honras de seus postos, são os que mais se 
têm atrevido e molestado a justiça [...] a maior parte desses homens 
pela sua má criação e costume do país, vive em uma repreensível e 
escandalosa ociosidade e vadiação, com notório prejuízo, vexame e 
incômodo dos mais habitantes, sem se observar com eles as Leis da 
Polícia e vida civil396  

   

Entre outras coisas, a insatisfação de Telles estava relacionada com a 

nomeação de mulatos e pardos em cargos de confiança. Apesar de ter adquirido 

maiores proporções com os Cunha Menezes, a prática de preterir os mais “nobres” 

era antiga. Numa de suas cartas ao reino, de dez de agosto de 1777, além das 

queixas contra o procurador Almeida, Telles manifestava sua indignação pelo fato de 

um “mulato suspeitoso” exercer o ofício de fundidor na Casa de Fundição de São 

Félix, graças à liberalidade do capitão general, José de Almeida de Vasconcelos 

Soveral e Carvalho, o Barão de Mossâmedes. Denunciava ainda a existência de 

quatro criados na Casa de Fundição de Vila Boa e operetas de “mulatos e mulatas 

prostitutas” que serviam ao procurador.397  

Telles, portanto, era “obrigado” a ver mulatos e pardos entrando e saindo do 

palácio, cheios de privilégios que, segundo ele, deveriam ser exclusivos dos “limpos 

de sangue”. Assim, via-os tomarem “assento na sala das Ordens, junto com os 

camaristas, ministros e pessoas principais por consentimento do governador” num 

total “relaxamento dos costumes.” 398 

Talvez 1777 tenha sido a primeira vez em que Telles e Menezes mostrasse 

contrariedade com os mulatos ocupando determinados cargos. Em 1785, ele e 

Joaquim Pereira Gaia Peçanha, junto com outros camaristas, punham 

“humildemente” aos pés do real trono um problema passível de ocorrer novamente. 

Rezava a lei que à morte de um governador, o exercício da governança deveria ser 
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feito mediante a criação de uma Junta Provisória.399 Segundo diziam os camaristas, 

a Lei de dezembro de 1770 previa que essa junta administrativa fosse composta, 

entre outros, pelo oficial de guerra de maior e mais antiga patente. Ocorre que, em 

1785, a mais antiga patente de coronel estava nas mãos de um “coronel mulato do 

Regimento dos Mulatos”.  

Infelizmente os camaristas não declararam o nome do coronel. Mas alegaram 

que o orgulho estava no sangue do dito capitão. Por conta disso, e não obstante a 

proibição de 1726 de “infectos de sangue” “entrarem no serviço das Camaras”, 

afirmavam, “he certo que como os mulatos (sem embargo disto) são de natureza 

orgulhozos, hé indubitável querer o dito coronel disputar a sua preferência.” Diante 

disso, solicitavam que a Coroa expedisse um alvará referendando o interdito400 para 

impedir maiores disputas. 

Sem o nome do coronel mulato, tornou-se difícil averiguar se Telles e os 

camaristas tiveram êxito no intento. No entanto, posso afirmar que nem sempre 

foram exitosos. Os governadores tinham lá seus meios para instituir os “mulatos”. 

Antonio José Vidal de Ataíde, mulato de segundo grau, era capitão de uma 

Companhia de Ordenanças, e por suas “qualidades” foi indicado para ajudante de 

tabelião, cargo no qual foi empossado por D. João Manoel de Menezes. A relação 

entre o governador e o capitão-mor Telles estremeceu (ainda mais) quando este se 

negou a referendar a provisão. Advogado e conhecedor das leis portuguesas – 

especialmente as referentes à nobreza – Telles alegou que o governador as violava 

ao promover pessoas de “sangue infecto” em cargos honrosos.  

Telles mostrou-se particularmente insatisfeito com a nomeação de Ataíde. A 

honra do cargo demandava alguém “limpo de sangue”, bem inclinado e, sobretudo, 

que soubesse guardar segredo dos testamentos e tantos outros “papeis 

importantes”. Apesar do protesto e da referência ao Estatuto, foi obrigado a 

despachar a provisão na qual empossaria o mulato Antônio Vidal de Ataíde como 

ajudante de tabelião. Ataíde, diziam os camaristas, era “mulato de segundo grau, 

cheio de intrigas, falsidades e aleivosias,” e que teria sido trazido do arraial de 

Traíras até a vila por conta da “destreza com que tocava sua rabeca.”401  
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Não saberei dizer exatamente quando Ataíde foi destituído do cargo em Vila 

Boa – presumo que antes do final de 1803. Encontrei-o novamente na 

documentação de 1821. Quando Joaquim Antônio Segurado criou o governo 

provisório da Província de São João das Duas Barras, em uma tentativa de separar 

o norte da Capitania de Goiás, seu nome e assinatura aparecem ao lado Joaquim 

Antônio Segurado (cabeça do movimento), assinando a carta patente de capitão de 

Infantaria de Milícias conferida a um outro Ataíde, a João Vidal de Ataíde.402 Embora 

eu não possa assegurar nem o grau, nem o tipo de parentesco, o sobrenome 

definitivamente os  liga. 

Quando Ataíde foi empossado ajudante de tabelião, eram tempos de 

“agitação”: os pardos pleiteavam honrarias; já entre os escravos “mulatos”, corriam 

boatos de que seriam libertos “por merecimento”. À insatisfação de Telles de que os 

pardos estavam cada vez mais infiltrados no palácio, juntava-se uma preocupação 

que tinha lá um fundo verossímil. Afinal, um mulato como tabelião tornava-se 

estratégico, lembremos do despacho dado por D. João Manoel de Menezes, ao qual 

me referi na introdução; nele o governador destacou o papel do tabelião.  

Para empossar Ataíde, o governador D. João Manoel de Menezes valeu-se 

de um alvará de janeiro de 1773, segundo o qual pessoas de “sangue infecto” 

poderiam ser empossadas em cargos honoríficos. Este alvará, contudo, era limitado 

aos Açores e Madeira. Ao dar posse a Ataíde, o governador não apenas 

desobedeceu a circunscrição do Alvará como “desmerece[u] os homens cuja 

idoneidade estava acima de qualquer suspeita”. Obviamente D. João Manoel sabia 

das restrições, mas pouco parecia se importar em segui-las.  

Na versão de Telles e dos camaristas, foi a partir desse momento que os 

mulatos começaram a pleitear cargos e afrontar diretamente os “homens bons” “[...] 

assinando conventículos e recebendo apoio de principais cabeças como o padre 

Lucas Freire de Andrade, e Manoel Lourenço Bessa, dentre outros, falando mal dos 

brancos.”403 O “conventículo”, ao qual se referiam, era a representação que os 

pardos enviaram a Lisboa.  

A conduta do padre Lucas foi questionada novamente em 1821. O governador 

da época, Manoel Ignácio de Sampaio solicitou sua expulsão de Goiás, 

supostamente a pedido da “população”. Entre as alegações, estavam as 
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declarações contra o governo e as incitações que fazia contra “brasileiros e 

portugueses”. Por seu turno, o governador Sampaio foi considerado um “dos 

maiores déspotas” provocando a criação do governo provisório em São João das 

Duas Barras, no norte da capitania de Goiás.404 

Até agora não descobri se o padre Lucas Freire de Andrade era pardo. 

Porém, Manoel Bessa, era filho natural (reconhecido em testamento) de Manoel 

Lourenço Bessa e Rita, uma preta mina. Encontrei parte do testamento de Manoel 

Bessa pai, e gostaria de citá-lo para evocar novamente que casamentos entre 

brancos e pretas não eram inviáveis. Ou seja, as uniões de senhores com suas 

escravas nem sempre eram pura exploração sexual e desvario fálico. Manoel não foi 

o único filho de Manoel Lourenço com Rita, chamava-se Maria, o outro rebento do 

casal. No testamento Bessa declarou que “[...] e tanto no tempo da concepção como 

do nascimento dos ditos meus filhos não havia impedimento algum por donde eu 

não pudesse contrair matrimonio com a dita Rita mina e eu não tenho nobreza 

alguma herdada ou adquirida [...]”.405 Note-se que a “cor” preta, comumente 

declarada na documentação para destacar “africanos”, foi completamente 

“apagada”. No caso de Rita, permaneceu apenas a procedência mina. 

Além do capitão-mor, D. João Manoel de Menezes deixou insatisfeitos os 

camaristas. Na denúncia, alegaram que o governador agia  

 
[...] principalmente contra os Magistrados, e pessoas do melhor 
comportamento, e respeito, protegendo só os peyores homens da 
terra, os pretos, e Mulatos captivos com grave prejuízo, e desordens 
das Fabricas, e de seus senhores, sendo muito favorável até aos 
forros [...].406  
 

A retomar o primeiro capítulo e as diferentes explicações quanto à 

decadência, os camaristas deram a sua. A intromissão do governador nos pleitos 

dos cativos trazia prejuízos não apenas aos senhores de escravos, mas também à 

Coroa, pois, com menos escravos, produziam menos para os cofres reais.  

As disputas pelo poder na vila deveriam, de fato, dificultar a governança. A 

recordar as queixas do governador João Manoel de Melo, de que “estava só”, não 
                                                
404

 AHU_ACL_CU_008, Cx. 56, D. 2941.   
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deve causar espanto a “política” dos Cunha Menezes em garantir a governabilidade 

mediante a promoção de casamentos de seus “criados” com filhas de homens ricos, 

ou nobilitando “mulatos”.  

Quanto a João Pedro da Cunha, os camaristas iniciaram uma investigação a 

fim de verificar se ele tinha alguma outra mácula. O único “defeito” que encontraram 

foi seu casamento com uma neta de preta Mina. O pai de Cunha, Jerônimo Martins 

da Cunha, chegou ao posto de capitão-mor, o próprio João Pedro era capitão. 

Cunha, portanto, era filho de um nobre. 

No que tange à cor, vale destacar que os camaristas não se referiram a pardos, 

mas a mulatos. Se Bluteau chegou a aproximar esses termos, nem os pardos nem 

os camaristas os interpretavam como sinônimos. Os camaristas foram muito mais 

enfáticos do que Bluteau sobre os resultados da “mistura”. Chegaram a dizer que se 

tratava de algo proibido por Deus até entre os animais irracionais. Para os 

camaristas, os mulatos: 

 
 [...] procedem do prohibido ajuntamento dos homens brancos com 
pretas, ou de pretos com brancas (o que raras vezes sucede) quazi 
todos são de péssima conduta e que por acazo se vê hum de cem 
que seja bom e que mereça estimação, ou seja, digno de emprego 
de sorte que os mesmos que se ordenam são os que os vem com 
mayor escândalo. Hua mistura ou defeito da natureza que até hé 
prohibida por Deus nos animais irracionais os faz sempre viver em 
ódio com os brancos limpos de sangue; elles são os mais próprios e 

promptos para fazerem todo o gênero de maldades, vivendo sempre 
viciosos e a custa de quem possui pelos enganos que fazem com as 
suas máximas astucias [...] não consta em todo Brazil, elles 
pertendessem, como agora pertendem nesta Capital entrar a servir 
officios públicos e cargos honrrozos [...] 407 

 
Os defensores dos ideais de nobreza se fundamentaram no Estatuto de 

Pureza de Sangue. O capitão-mor Telles e Menezes (bacharel formado em 

Coimbra), o advogado Theodozio Manoel da Silva e o sargento-mor Joze Zeferino 

Monteiro de Mendonça impediram a posse de Cunha, alegando que a legislação à 

qual Cunha se reportava era circunscrita aos cristãos novos nos Algarves.  

Por seu turno, os pardos diziam-se desprezados pelos camaristas. Listaram 

suas atividades afirmando que eram os primeiros enviados para “desinfestar” os 

sertões e coibir os ataques dos gentios brabos. Atuaram contra os Caiapó e os 

Xavante “inimigos acérrimos desta colônia”, na conquista do Javaé e Carajás, 
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cuidando de sua permanência nas aldeias; na descida até o Grão Pará, onde 

lutaram contra os avá-canoeiro; no controle das “desordens” na fronteira com o Mato 

Grosso; e no estabelecimento do registro de São João das Duas Barras (próximo ao 

Maranhão). Além de todas estas contribuições, enfatizaram que sempre foram: 

 
[...] obedientes ao governador que os mandava além destes 

servissos os que diariamente fazem nesta Praça conforme as 
Ordens [...] fardados, disciplinados, promptos para tudo. Assim 

mesmo são os suplicantes tratados com desprezo, apezar das 
graduações Militares em que os respectivos governadores os tem 
condecorado, e da inteligência, capacidade, e boa instrução que 
muitos delles tem para qualquer emprego da Republica, sendo por 
estes [camaristas] repudiados [...]408 
 

Porém, os pardos alegaram que, para os camaristas. a inteligência de muitos 

não era suficiente para alcançarem empregos na República. E deram o exemplo de 

Antônio Vidal de Ataíde que só pôde tomar posse como tabelião porque o 

governador interferiu. Toda essa perseguição decorria do aconselhamento que o 

Corpo da Câmara recebia de homens “cheios de fanatismo e inimigos capitais da 

humanidade” que já haviam deixado os pardos “em má fé diante da Real presença.” 

Como era de se esperar, o Conselho Ultramarino achou por bem manter a 

situação dos pardos como estava. O despacho que respondia ao pleito foi anexado 

à representação e não poderia ser mais elucidativo das formas e fórmulas que a 

Coroa utilizava para manter “tudo como está”: 

 
[...] este requerimento, e novo sistema dos Suplicantes não tenham 
progresso algum ficando estes papeis suprimidos por ora na 
Secretaria deste Tribunal. Devendo as Câmaras das Cidades e Villas 
ser governados pelos homens bons e prudentes, e dos mais zelosos 
do bem publico tem mostrado uma diuturna experiência que os 
Americanos Pardos, quais são os Suplicantes carecem geralmente 
destas boas qualidades; pois dotando-os a Natureza de espírito vivo, 
ardilozos e sendo muito hábeis para as artes, transcendendo pela 
sua vivacidade os limites da Prudência sem o qual não pode haver 
governo feliz. A fermentação que há poucos annos inquietou a 
Cidade da Bahia foi urdida por esta qualidade de homens e traçada 
com astúcia e gênio tal que entrando nellas rapazes de pouca idade 
e mesmo estes os mais tenazes no Segredo, e na projectada trama, 
e isto comprova a cautela e justas medidas com que se deve tratar a 
pertenção dos Suplicantes. [...] acresce o grande fomento de partidos 
e dezordens que há tempos tem agitado a Capitania de Goyas, e em 
tal conjuntura não parece prudente que se inquiram testemunhas ou 
façam indagaçõens sobre o novo Projecto dos Suplicantes, o que 
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hirá suscitar novas emulações, partidos e vinganças na dita 
Capitania409  

 
Não poderei dizer se o Conselho Ultramarino referiu-se aos pardos ou aos 

alfaiates quando mencionou a “fermentação urdida na Bahia por esta qualidade de 

gente”. É bom lembrar que entre esses homens que assinaram a petição havia 

padres. Do padre Lucas Freire de Andrade já sabemos que difundiu os novos 

tempos da Independência, ou, no dizer de Alencastre, “ideias liberais e 

patrióticas.”410 Outro que assinou a petição era Manoel Jozé da Rocha, presbítero e 

cunhado de João Pedro da Cunha, portanto, irmão de D. Maria Joanna da Rocha, a 

“morena”. 

Como se pode observar no trecho acima, não bastou aos pardos serem 

importantíssimos na manutenção da ordem. Não deixaram de ser mal vistos, nem 

aqui nem em Portugal. O estatuto de livre não garantiu o usufruto das prerrogativas 

dessa condição. Nesse sentido, vale a pena trazer à baila as palavras de Hebe 

Mattos: “‘pardo livre’ sinalizará para a ascendência africana, assim como a 

designação ‘cristão novo’ antes sinalizara para a ascendência judaica [...] era a 

própria expressão da mancha de sangue”.411 Curiosamente, palavras idênticas às de 

Hebe Mattos foram utilizadas pelos contestadores de Cunha, acerca da 

interpretação do alvará de 1775 “[...] e porque os homens pardos sempre foram 

excluídos pela palavra mulato na mesma forma que os chamados christãos novos 

dos empregos públicos [...].”412 Fica claro que os camaristas evocaram os Estatutos 

de Pureza de Sangue revogados no Brasil na apenas na Constituição de 1824.413 
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Para os camaristas, um defeito. Para Cunha e os pardos, um acidente. Estes, 

em nenhum momento aceitaram a alcunha de mulatos. Os pardos eram bem cientes 

do tom envilecedor do termo. Entrando e saindo do palácio, como se queixara Telles 

e Menezes, sabiam da analogia entre mulato e cristão-novo. Ademais, entre eles 

havia padres com ideias que, a depender da época, poderiam soar algo subversivas, 

como as do padre e advogado Lucas Freire de Andrade. 

De fato, os Estatutos de Pureza de Sangue previam interditos a todos aqueles 

com o chamado defeito mecânico ou com “sangue infecto” de raças judia, moura, e 

com sangue mulato, segundo Larissa Viana. Estavam de acordo com a produção 

das novas categorias sociais continuamente engendradas no Império português. 

Desta forma, as proibições a essas “raças infectas” “serviam para conter pretensões 

de distinção social de mestiços ou pessoas livres de cor.” Se a mulatice era um 

estigma previsto juridicamente, tornava-se primordial para os descendentes libertos 

e livres de cor – sobretudo os pardos – criar uma “identidade positivada” a partir da 

mestiçagem, alicerçando as diferenças entre pardo e mulato, segundo Viana.414  

Nesse sentido, estamos longe de uma sociedade na qual a “presença 

massiva de homens negros e mulatos libertos apresentava, sem dúvida, um 

potencial político eminentemente disruptivo [...] da escravidão”, como afirmou Silvia 

Lara.415 Parece-me exatamente o contrário, como notaram outros pesquisadores. Ao 

se definirem como humildes e obedientes, os pardos de Goiás referendavam a 

ordem escravista.416  

A condição de filhos de homens destacados, o anseio de distinção social, 

mediante ocupação de cargos nobilitantes como a vereança, o uso de distintivos 

como espadas, – permitidos àqueles que ingressavam nas tropas militares – e o ir e 

vir no palácio levava os pardos a contribuírem para a consolidação de uma 

sociedade hierárquica.417  

Sobre a reprodução da ordem destaco que, em momento algum, na petição 

consta qualquer indício para acabar com a escravidão. Pelo contrário, os pardos da 
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Infantaria foram responsáveis pela manutenção da ordem, não apenas contendo 

ataques dos indígenas, mas vez por outra, por encontrar pequenos ajuntamentos de 

escravos. Tanto quanto obediência e inteligência, os pardos salientaram sua 

contribuição para a “boa ordem da República” – para tomar emprestada a expressão 

de Russel-Wood – seja “pacificando” ou “exterminando” “gentios brabos” ou 

“escravos fujões”. O uso de armas, afirma Russel-Wood, não era um direito, mas um 

privilégio concedido pelo rei.418 Não sendo destinado a todos, pouco interesse havia 

em perder essa importante distinção social.   

Nesse sentido, discordo de Oliveira de que “a contínua redução de brancos e 

o aumento constante de mestiços promoviam o temor pelo futuro da civilização em 

Goiás”.419 Semelhante interpretação foi dada por Silvia Lara para quem as 

autoridades viam com receio o crescente aumento de pardos e outros homens de 

cor livres e libertos na sociedade; o temor que causavam levou vários letrados e 

administradores coloniais a pensar vários projetos a fim de colocar os pardos “em 

seu devido lugar”, seja pelo casamento, na restrição de espaços de autonomia, no 

disciplinamento para o trabalho, entre outras.420 De fato, se lembrarmos de Telles e 

Menezes, do vigário Noronha, e dos camaristas, as elites se mostraram 

“preocupadas” com o “avanço mulato”. Contudo, no cotidiano, ao rés do chão a 

discussão passava por outro plano.  

Retomando a interpretação de Eliezer Oliveira, ao citar o “capelão de 

Jaraguá”, afirma que o servilismo era o preço pago pela assimilação, pela vontade 

se tornarem semelhantes aos brancos. Ao aceitarem o “projeto de assimilação, 

estavam concordando que eram inferiores, portanto condenados eternamente à 

subserviência”.421 Não creio que fosse a cor da pele a motivar a “agenda de 

transformações”, por assim dizer, dos pardos; a não ser que se entenda que o termo 

pardo não circunscrevia caracteres biológicos. Menos ainda que se trate de um 

projeto de assimilação. Nessa sociedade escravista de Antigo Regime nos trópicos, 

os indivíduos bem sabiam de seu lugar na “ordem do mundo”. Friso, os pardos 
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sabiam de suas contribuições para que o mundo escravista fosse mantido em 

ordem. A não ser que entendêssemos o episódio dos pardos de Goiás como 

manifestação de um sentimento classista. O que não é o caso.  

Gilberto Freyre, a seu modo, registrou que “Em vez de investirem contra as 

ordens estabelecidas pelos brancos, a atitude de caboclos e homens de cor foi, mais 

de uma vez, a de defesa de valores europeus ortodoxos, ou já tradicionais, no 

Brasil”.422 Ou seja, se a distante Coroa via com ressalvas essa “qualidade de gente”, 

havia uma distância significativa quanto à “forma” e “substância” com que esses 

indivíduos se viam e, sobretudo, se comportavam. 

Convém destacar que, se os interditos não foram abolidos (completamente) 

no âmbito institucional, no dia a dia, a cor poderia ser alterada, silenciada. Essa 

situação ocorria não só devido as relações entre pessoas de mesma condição 

social, mas também, com as de mor qualidade. Um preto seria sempre preto, no 

máximo preto forro, como afirmou Mariza Soares.423 Mas para os pardos, isso 

mudava significativamente.  

Estes, além de maiores chances de alforria ao longo da vida,424 obtiveram o 

privilégio de ter sua cor alterada, silenciada. Maria Joanna da Rocha e Souza é um 

bom exemplo. Quiçá, nem pudesse ser diferente naquela terra marcada por 

mestiçagens. Não só porque João Pedro da Cunha era filho de um capitão-mor, mas 

também porque a própria “dona” Maria Joanna era  

 
filha do capitão-mor Jozé da Rocha e Souza e de sua mulher Dona 
Ignacia Álvares, neta do capitão-mor que foi desta comarca Miguel 
Álvares da Ora, Irmã do Coronel Miguel Álvares da Rocha e do 
Presbítero Manoel Jozé da Rocha [...].  

 

Nada mais familiar do que a petição dos pardos. À exceção de João Pedro da 

Cunha e do pai, assinaram a petição, totalizando oitenta homens, os irmãos da dita 

Maria Joanna, um deles, o padre Manoel Jozé da Rocha, tornou-se padrinho de 

Maria, uma das filhas do casal em 1817.425 Para os camaristas, Dona Maria Joanna 

da Rocha era mulata em segundo grau, para os pardos, morena. Para João Pedro 
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da Cunha; para o pároco responsável por registrar os batismos dos filhos do casal, 

ou anotá-la como madrinha; para o tabelião responsável em registrar as cartas de 

alforria que o casal “concedeu” a alguns de seus cativos, não há alusão à cor. Em 

toda essa documentação, Maria Joanna da Rocha foi registrada “apenas” por sua 

qualidade de dona.  

Dona Maria Joanna da Rocha foi um dos casos que me levaram a não 

estender a cor “branca” às mães classificadas como “dona” nos livros de batismo de 

“brancos”. Sequer posso afirmar que ela era socialmente branca, pois ela não consta 

entre as treze mães registradas como “brancas” e “donas”. Dona Maria Joanna da 

Rocha foi registrada duas vezes entre as 181 vezes em que as mães foram 

classificadas como “dona”.  

No caso de dona Maria Joanna da Rocha, não estou certa de que essa 

distinção social que ela gozou no registro do batismo dos filhos, esteve relacionada 

apenas ao fato de ela já estar na segunda geração de descendentes de uma preta 

mina, possivelmente liberta. A isso sedeve acrescentar a nobreza do pai, dos irmãos 

e a do marido. Ora, foi apenas quando os camaristas se viram ameaçados de seus 

privilégios é que toda essa ascendência africana veio à tona, pois, como vimos, o pai 

de dona Maria Joanna chegou ao posto de capitão-mor e, ao que tudo indica, em 

nenhum momento sofreu com os interditos que os camaristas e a “nobreza” da Vila 

evocava no final do século das luzes. 

 

 

A SEGUNDA ALQUIMIA – QUANDO PARDOS E CRIOULOS ERAM TRANSFORMADOS 

EM NEGROS 
 

 

O episódio dos pardos demonstra um dos aspectos fundamentais daquela 

sociedade: de todos esperava-se humildade. As autoridades coloniais tinham os 

egressos do cativeiro como insubmissos, vadios, ociosos e também perigosos.426 No 
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século XIX, estiveram sob a mira dos viajantes e dos presidentes de província.427 

Por outro lado, os pardos de Goiás foram importantes naquilo que as autoridades 

mais prezavam: a manutenção da “boa ordem da República”. Entre as definições 

das elites e a dos pardos, a distância talvez fosse maior do que o oceano que 

separava a metrópole e a colônia. Creio já ter dado exemplos suficientes de como 

pardos e mulatos eram “pintados” pelas autoridades e elites coloniais. Por agora, 

vejamos como a cor interferia no cotidiano. 

 

 

JOAQUIM BRANCO, UM PARDO POUCO HUMILDE 

 

 

Se Pohl ou Saint-Hilaire passassem perto do portão da casa do alfaiate 

Antônio Manoel dos Santos no final da tarde do dia oito de agosto de 1802, julgariam 

que estavam diante de um ajuntamento de ociosos. Lá se reuniram, aparentemente 

por obra do acaso, alguns oficiais de baixa patente para entabular conversa. Pode 

ter sido obra do acaso, pois Francisco José da Silva voltava de um enterro, e, 

aparentemente, não planejara parar por lá.  A vida corria no seu ritmo até que ele 

encontrasse um antigo desafeto, também por obra do acaso.428 Quiçá, esse 

encontro não tenha sido tão obra do acaso, se levarmos em conta que poucos 

meses antes muitos desses homens pegaram em armas para trazer o governador 

de volta ao palácio. 

Um dos resultados do fortuito encontro foi que, ainda naquele dia, Joaquim 

Branco, à época com 45 anos, compareceu diante do juiz ordinário, Luiz Antônio da 

Fonseca, para se queixar de um ferimento na testa, obra de Francisco Jozé da Silva, 

filho do capitão homônimo. Na exposição dos motivos, Joaquim afirmou que ele e 

Joze da Costa de Aguiar caminhavam nos quintais do major Fernando Jozé Leal, 

quando toparam com Francisco. Era costume à época, os passantes 
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cumprimentarem-se tirando o chapéu, saudação à qual Francisco da Silva não teria 

correspondido e, por isso, achou-se no direito de pedir retribuição. 

 Para o alfaiate, o horário e o lugar do ferimento eram suficientes para a 

abertura de uma devassa. O exame de corpo de delito foi feito logo após a queixa. O 

dia já devia ter cedido à noite quando o cirurgião-mor, Andre Vilella da Cunha e 

Roza, após avaliar a gravidade do corte, jurou, “sem dolo, malícia ou calúnia”, e 

sentenciou que o ferimento, acima do olho esquerdo, “[...] he simples com couro, e 

pouca carne cortada, que terá de largura e grossura de huma boa pena de escrever 

pouco profunda com couro e carne cortada e que não mostra ter perigo algum.”  

Joaquim Branco era – por ironia da vida – pardo. O oficial de alfaiate veio de 

Mariana, Minas Gerais, em busca de oportunidades em Vila Boa. A partir dos 

depoimentos presumo que sua chegada a Vila Boa tenha ocorrido antes de 1786. 

Sua trajetória é lacunar. Até agora, não consegui descobrir como obteve a patente 

de alferes, mas, a julgar pela data, alcançou-a durante o governo de Tristão da 

Cunha Menezes.  

Joaquim não era o padrão de pardo que se esperava. Na verdade, seu 

comportamento parecia referendar o que se dizia à época dos pardos: desordeiros e 

insubmissos. As testemunhas diziam que era desbocado e provocador. Nesse caso, 

menos importa se era verdade ou não.429 As contradições, ambiguidades e 

incertezas – que levam o indivíduo a agir – nos aproximam dos contextos de suas 

“pequenas cotidianidades”, trazendo outras possibilidades interpretativas e de 

compreensão da história, para além da visão das elites, acerca das quais já discorri.  

O ferimento – não foi o motivo, mas consequência – trouxe à baila insultos e 

desaforos mútuos, pelos quais Joaquim e Francisco caíram, literalmente. Joaquim 

tinha pressa em tornar público e notório o fato e garantir punição ao culpado “com 

todos os rigores da lei”. E deixou isso claro. Mas pior que o ferimento era a injúria. 

Branco alegou sentir-se profundamente ofendido ao ouvir o xingamento de “caxorro, 

negro, dezavergonhado e captivo”.  

É do mulato Antônio José Vidal de Ataíde a letra e a assinatura da devassa 

do alfaiate Joaquim Branco. Não poderei afirmar se entre Ataíde e Branco havia 

amizade, mas tinham algumas coisas em comum. Compunham o corpo militar de 
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Vila Boa, eram pardos, assinaram a “petição dos pardos”, cuidadosamente redigida 

por Ataíde.  

O traslado do auto de devassa do “ferimento feito em Joaquim Branco” deu 

algum trabalho a Ataíde. São 47 “folhas”, com nomes, ocupações, estado civil, idade 

e naturalidade e os próprios depoimentos. Só faltou a cor. Ataíde registrou apenas a 

de um depoente: João Vieira, pardo e escravo do sargento-mor Antônio Jozé Vieira 

de quem provavelmente João granjeou o sobrenome. Mas até ao anotar a condição 

Ataíde foi meio impreciso. Ao invés de anotar “escravo” ou “cativo”, escreveu: “vive 

em companhia de seu senhor”. O outro foi Camilo apesar do sobrenome pomposo 

“Regis Henriques Emperador” era crioulo e dele consta nos autos: “vive de seus 

estudos em companhia de Dona Ana Casimira de Mendonça”, sua cor “crioula”, foi 

atribuída por testemunhas, e não por Ataíde. 

A omissão das informações acerca da cor das testemunhas aliviou o trabalho 

de Ataíde, mas deixou-me, inicialmente, frustrada. Se foram omitidas 

conscientemente ou não, pouco importa. Por outro lado, suspeito que Ataíde se 

preocupava menos com a pigmentação da pele e mais com a condição dos 

depoentes. Nos processos nos quais Ataíde atuou como tabelião, raramente a cor 

das testemunhas foi informada. Exceto Camilo e Jozé Vieira, as informações acerca 

da cor dos depoentes são fruto do exercício de cruzar diferentes tipos documentais. 
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Quadro 6: Testemunhas da devassa de Joaquim Branco - 1802 
NOME NAT EC OCUPAÇÃO/ OFÍCIO Patente ID COR 

Alexandre Ferreira 
Gandra 

São Felix V Carpinteiro 
Porta-

bandeira  
44 [Pardo]  

Antônio Álvares 
Costa 

Vila Boa C Vive de seus negócios  39 NC 

Antônio José Gandra Vila Boa S Latoeiro  25 NC 

Antônio Luis Ferreira 
de Azeredo 

Vila Boa S Oficial de Sapateiro  38 NC 

Antônio Manoel dos 
Santos 

Vila Boa S Oficial de alfaiate  26 NC 

Bonifácio Furtado de 
Mendonça Gomes 

Recife S Vive de ensinar meninos  40 NC 

Camilo Regis 
Henriques 
Emperador 

Vila Boa S Vive de seus estudos”  27 [Crioulo] 

Domingos Gomes 
dos Santos 

Jaraguá S Oficial de sapateiro  29 NC 

Felisberto de Passos Cocal S Oficial de alfaiate  40 NC 

Francisco dos 
Santos Souza 

Vila Boa S 
Ajudante de escrivão dos 
privilégios feitos da Real 
Fazenda 

Furriel 34 [Branco] 

Francisco José da 
Rocha 

Jaraguá C Oficial de carpinteiro  42 NC 

Francisco Martins 
Pereira 

Ferreiro C Carpinteiro  37 [Pardo] 

Ignácio da Silveira 
Borges 

Jaraguá  C 
Ajudante do ensaiador das 
fundições da Real 
Fazenda 

 47 NC 

Ignácio Ferreira da 
Costa 

Pontal S 
Vive de tecer panos de 
algodão 

 40 NC 

Januário Coelho 
Pedrosa 

Vila Boa S Seleiro das tropas públicas  21 NC 

João Vieira Sabará S 
Vive em companhia de seu 
senhor 

 45 Pardo 

Joaquim das Virgens Bahia S Vive de solicitar causas  65 NC 

José da Costa de 
Aguiar 

Vila Boa  S Oficial de alfaiate  25 [Pardo] 

José Rodrigues da 
Fonseca 

Vila Boa S Camarada de caminho  22 NC 

Jozé de Azevedo Vila Boa S Caixeiro  20 NC 

Luis da Costa França Vila Boa C 
Vive da “arte da música” e 
de “seus negócios” 

Alferes 47 NC 

Manoel Ignácio 
Lourenço 

Vila Boa S Caldeireiro  24 NC 

Manoel Joaquim 
Torres 

Santa 
Cruz 

C Vive de “seus negócios”  Alferes 46 NC 

Manoel Lourenço 
Bessa 

Crixás S Armeiro  62 NC 

Mathias Vieira Leão Jaraguá S Oficial de ferreiro Tenente 24 [Crioulo] 

Miguel Álvares de 
Oliveira 

Paracatu C Pedreiro Tenente 58 NC 

Miguel Pinto de 
Arruda 

Vila Boa C Carpinteiro  55 NC 

Romualdo Gonçalves 
de Oliveira 

Vila Boa S Oficial de sapateiro  19 NC 

Sebastião José de 
Andrade 

Jaraguá C Oficial de Sapateiro  28 [Pardo] 

Thomas Ferreira 
Valle 

Vila Boa S Oficial de sapateiro  30 NC 

    FONTE: CPOCG: Translado dos autos de devassa que mandou fazer Joaquim Branco, 1802. 
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O primeiro depoente foi José da Costa de Aguiar. Era bem mais novo que 

Joaquim, tinha 25 anos mais ou menos, e era natural de Vila Boa. Tinham muitas 

coisas em comum: eram alfaiates, solteiros, pardos. Aguiar também assinou a 

“petição”, era furriel. Branco e Aguiar eram amigos, tanto que, em 1809, Aguiar 

ajudou Joaquim nos trabalhos de alfaiate para entregar uns uniformes 

encomendados por Antônio José de Castro.430  

 Após jurar, Aguiar contou o que viu e sabia.431 Ele e Joaquim estavam, na 

tarde do dia oito de agosto, próximos aos quintais do falecido “doutor Inácio” quando 

encontraram Francisco Jozé da Silva. Branco cumprimentara a Francisco e, não 

sendo retribuído, solicitara-lhe que o fizesse. A resposta veio, porém, em “ásperas e 

injuriosas palavras: não tiro [o chapéu] que tu és meu negro, caxorro, 

dezavergonhado [...]. e assim sucedera por serem ambos inimigos [...]”. Aguiar 

contou como foi a briga, mas não a gênese da inimizade. Depois de apartados, Silva 

tinha uma pedra na mão e Joaquim, um corte na testa. Perguntado sobre isso, 

declarou que não saberia dizer se resultava de acidente ou produzido pela pedra 

nas mãos de Silva. Aguiar não deve ter atentado a pouca validade de suas palavras 

ao propósito de Branco em incriminar Francisco Jozé da Silva. Não foi, contudo, o 

único a deixar dúvidas sobre como ocorreu o corte na testa do amigo, apesar da 

amizade.  

O furriel Francisco dos Santos Souza declarou que naquela tarde estava 

sentado no portão da casa de Antônio Manoel dos Santos quando Francisco, ao 

voltar de um enterro, juntou-se a eles, por volta das cinco horas, demorando-se  

aproximadamente uma hora. De lá testemunhou a briga, motivada por ofensas 

mútuas. Francisco chamou Joaquim de negro cativo, que revidou chamando 

Francisco de ladrão. Vendo os brigões se atracarem, ele depoente, junto com 

Camilo e Antônio Manoel foram separá-los. Assim como Aguiar, o furriel não soube 

dizer em que circunstâncias o ferimento na testa de Joaquim ocorreu, se de uma 

pedra, “de umas madeiras no chão, ou do bastão” na mão de Francisco.  

Antônio Manoel dos Santos tinha 26 anos. Também era alfaiate, solteiro e 

natural de Vila Boa. Morava próximo ao local, e estava conversando com o furriel 

Francisco, e viram Branco e Silva se encontrarem. De onde estava ouviu Branco 

                                                
430

 CFCG: 1809. Justificação de Joaquim Branco contra os Fiscais do Juízo pela Herança do Falecido 
Antônio Joze de Castro, 
431

 CPOCG: 1802. Translado dos autos de devassa que mandou fazer Joaquim Branco. 
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provocar “tire esse chapéu do caxorro negro”. Francisco teria respondido que não o 

tiraria por ter sido mandado. Branco retrucou - quer que o tire?” “Venha tirar” foi a 

senha para Branco dar um tapa no chapéu de Francisco. Depois viu ambos rolarem 

por mais de um quarto de hora, até serem apartados.   

Camilo estava em casa quando ouviu os “barulhos” e pensou tratar-se, em um 

primeiro momento, de “brincadeira de criança”. Era da turma do “deixa disso”, colega 

de estudos de Francisco, pediu para se afastar da briga. Não sendo atendido, 

meteu-se entre os dois. E mais não viu. Nem ferimento. Nem pedra. Sequer 

lembrava o dia com exatidão. Lembrava-se apenas de que naquele dia não 

compareceu aos estudos.  

Embora não soubesse responder sobre a causa do ferimento de Joaquim, 

Antônio Manoel contou que, depois de separados, Francisco teria largado uma 

pedra e saído. Joaquim, pegando-a, dissera aos presentes “vossas merces sirvam 

de testemunhas que o Francisco me feriu com esta pedra”. O depoente parecia 

disposto a desacreditar Joaquim. Afirmou que no dia anterior ao início dos 

depoimentos, passava em frente à casa de Joaquim quando foi abordado “[...] faça 

vossa mersse de conta que eu sou o juiz, diga o que vossa mersse há de jurar na 

minha devassa [...].” A este pedido, “retrucou a testemunha rindo-se = lá o senhor 

juiz ordinário verá que eu aqui não posso lhe dizer nada.”  

Escusado dizer que não foi amizade o que levou esse alfaiate a depor. À 

exceção de Aguiar, às testemunhas parecia faltar boa vontade em declarações que 

ajudassem Joaquim Branco. O alferes Luis da Costa França foi ainda mais enfático 

em seu depoimento. França vivia da “arte de sua música” e de seu “negócio”, e 

contou sobre a antiguidade e os motivos da contenda. Disse que Francisco e 

Joaquim eram “inimigos capitais” desde a época em que o capitão-mor Antônio de 

Souza Telles e Menezes era juiz ordinário. Tendo por base que Telles alcançou o 

posto de capitão-mor em 1786, a rixa era antiga. Ademais, conforme França, 

naquela primeira vez também foi Joaquim Branco quem moveu a queixa contra 

Francisco, o que de nada adiantou, pois o capitão-mor Antonio de Souza Telles e 

Menezes teria repreendido Joaquim “duramente.” 

Para Telles, repreender Joaquim não deve ter sido muito difícil. Joaquim era 

um pardo pouco humilde e Telles não escondia seu desprezo pela “gente de cor”. 

Como apontei, não raro queixou-se à Coroa da “infiltração” dos pardos em todo 
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canto. Segundo Telles, os “mulatos” ocupavam cargos em todas as instâncias, 

estavam no palácio, na casa de fundição e no cartório, caso do tabelião Ataíde.  

A inimizade entre Branco e Silva crescia desde aquela época. 

Voltemos ao depoimento de Luis da Costa França. Suas palavras evidenciam 

que não apreciava muito a conduta de Branco: 

 
[...] que esta rixa procede de que estando o Francisco trabalhando a 
jornal de quatro vinténs na casa de Branco, o Branco lhe não pagara, 
e o Francisco se pagara por suas próprias mãons, por esta forma 
levando as obras que acabava a seus donos e estes pagando, ficava 
com o seu respectivo jornal e apaixonado o Branco disto dizia = o 
capitão Francisco Joze da Silva tem me falado para cazar com huma 
filha e me dá de dote o Pai Catonio = que é o Francisco, e o 
Francisco em disforço também dizia que tinha vindo huma precatória 
das Gerais a buscar Branco por ser captivo, e disto hé que nasceram 
os requerimentos que fez o Branco ao dito capitão mor [...] e [Branco 
dissera a Francisco] seu filho da puta deixa estar que eu te vou 
denunciar dos galoens que se furtaram na Matriz [...]. 

 

De Joaquim Branco destacou a falta de humildade. De Francisco, França 

ressaltou o temperamento “manso e pacífico”, cuja “maior arma é uma boceta de 

tabaco” guardada no bolso. O alferes Luis da Costa França foi o mais enfático em 

destacar o comportamento, digamos, inconveniente de Joaquim Branco. Quiçá, com 

algum exagero. Mas não devemos descartar que talvez nestas palavras esteja 

embutida alguma rixa entre os dois alferes. Por outro lado, exagero ou não, França 

não era voz solitária no coro. O oficial de sapateiro, o pardo Sebastião José de 

Andrade, ouviu dizer que Branco provocava Francisco chamando-o de “filho da puta 

e negro, que ele era captivo e o queria comprar.”  

Não poderei dizer nada acerca da cor do desafeto de Joaquim. Porém, se 

Pohl tivesse visto esses homens trabalhando, talvez não tivesse escrito sua frase 

mais conhecida – e reproduzida – “O ócio é a máxima felicidade dessa gente.”432 

Pohl referia-se ao fato de os soldados rasos mandarem os “negros” entregarem  a 

correspondência entre o palácio e a casa de fundição, edifícios quase geminados.  

Não duvido que um e outro soldado tenha se valido dessa estratégia. 

Contudo, essas atitudes indicam mais a vontade de distinção social do que 

manifestação de ociosidade. E se ocorreu, é bem possível que tenha ocorrido 

                                                
432

 POHL, Johann E. Viagem no interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1976, p. 141. 
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enquanto os viajantes estavam na Vila. No dia a dia todos trabalhavam. Francisco 

Jozé da Silva trabalhou para Joaquim Branco.  

Infelizmente não encontrei a documentação referente ao desentendimento 

entre Joaquim e Francisco, ao qual várias testemunhas aludiram. De toda forma, 

Joaquim não se incomodava com repressões, tampouco em inverter hierarquias. A 

se dar crédito às testemunhas, sua soberba levou-o a dizer que Francisco era seu 

negro e o ganharia de dote após casar-se com sua irmã.  

Tomando novamente os pardos milicianos, dos quais discorri acima, é 

oportuno demonstrar a relação que tiveram com o pardo Joaquim Branco e como se 

comportaram na sua devassa.  

 

Quadro 7: Pardos Milicianos depoentes na devassa de Joaquim 

NOME 
OCUPAÇÃO/ 

OFÍCIO 
PATENTE COR 

DEPÔS NA DEVASSA 
DE JOAQUIM 

Agostinho Manoel Leite Alfaiate    

Aleixo Joze de Moraes Vive de seu negócio 
Sargento de 

infantaria 
  

Alexandre Ferreira Gandra Carpinteiro Porta-bandeira  
Ouviu Antônio Manoel 
contar o episódio 

Amaro da Silva Cabral     

Anacleto Gomes dos Santos 
“vive de seus 

negócios” 
Alferes de 
infantaria 

  

Antônio Álvares Costa 
Vive “de seus 

negócios” 
  

Ouviu dizer que 
Francisco jogara uma 
pedra em Branco 

Antônio da Costa Ferreira 
Vive de “ensinar 

meninos” 
   

Antônio da Costa Queiroga     

Antônio Gomes de Almeida     

Antônio Joze de Carvalho     

Antônio Ribeiro de Abreu Padre    

Antônio Jozé Vidal de Athaíde Tabelião 
Capitão de 
infantaria 

  

Bazilio Antônio de Almeida Silva Alfaiate; sacristão 
Alferes de 
infantaria 

  

Bento Francisco de Paula     

Bento José de Souza 
[tem homônimo branco] 

 
Capitão de 
infantaria 

  

Bernardo de Araujo Braga     

Bonifácio Moreira Leite     

Candido Joze de Faria     

Carlos Pontes de Souza     

Claro João Pereira  
Alferes de 
infantaria 

  

Clemente Coelho Pedroza     

     

Domingos Jozé Dantas de 
Amorim 

Padre e ajudante    

Domingos Lopes de Miranda 
Guedes 

    

Felipe Rodrigues Lisboa  
Alferes de 
infantaria 

  

Felix Ribeiro de Assunção Vive de suas agências    

Francisco Cursino de Brito “arte da sua música” 
Alferes de 

infantaria 
  

Francisco da Costa e Oliveira Carapina    
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Francisco Jozé da Rocha Carpinteiro   Só ouviu dizer 

Francisco Jozé da Silva (pai)  
Capitão de 
infantaria 

  

Francisco Jozé de Paula “Vive de sua agência” Alferes   

Francisco Lisboa Mendes     

Francisco Xavier de Souza e 
Oliveira 

    

Germano Nogueira de Campos     

Ignácio Joze Álvares de Oliveira     

Izidro Francisco de Carvalho     

Januario Coelho Pedrosa 
Seleiro das tropas 

públicas 
  Nada disse 

João Barbosa de Freitas     

João Gomes de Almeida  
Sargento de 

infantaria 
  

João Jozé da Silva     

João Joze da Silva Nolasco     

Joaquim Cardozo Xavier     

Joaquim das Virgens 
Vive de “solicitar 

coisas” 
  Nada disse 

Joaquim Joze Marques     

Joaquim Soares Baptista  
Porta-bandeira 

da infantaria 
  

Joze Álvares da Ora     

Joze Claro da Rocha     

Joze Coelho Pereira     

Joze da Costa Aguiar Alfaiate Furriel  Testemunhou o ocorrido 

Joze da Costa e Oliveira Lavoura    

Joze Dias Velozo  
Alferes de 
infantaria 

  

Joze Mamede Botelho da Silva Lavoura e curtume 
Alferes de 
infantaria 

  

Joze Pereira Guimarães     

Lucas Freire de Andrade Presbítero secular    

Luis da Costa França 
Vive da “arte da sua 

música” 
Alferes de 
infantaria 

 
Falou muito das origens 
da rixa 

Luis Gomes de Almeida França Escrivão de cartório Furriel   

Luiz de França Leite Presbítero    

Luiz Domingues Lima     

Luiz Joze Pereira     

Manoel Antônio de Britto     

Manoel de Lima Siqueira     

Manoel Duarte Teixeira     

Manoel Fernandes de Araujo     

Manoel Francisco Ferreira 
Caixeiro, vive de seu 
negócio de fazendas 

   

Manoel Joaquim de Araujo 
Lemes 

    

Manoel Joaquim Torres  
Capitão de 
infantaria 

 

Contou que Branco 
incitou muito ao 
Francisco dizendo-lhe 
que tirasse o chapéu do 
negro 

     

Manoel Jozé da Rocha Presbítero secular    

Manoel Joze de Azevedo  
Sargento de 

infantaria 
  

Manoel Lourenço Bessa Armeiro Capitão  
Sabia por ser “público” 
que havia dúvidas entre 
Joaquim e Francisco 

Marcos da Fonseca Rangel  
Tenente de 
infantaria 

  

Maximiano Jozé Raimundo “vive de negócios” 
Tenente de 
infantaria 

  

Miguel Álvares de Oliveira Pedreiro 
Tenente de 

infantaria 
 

Ouviu as pessoas 
comentarem o episódio 

na porta da Igreja da Boa 
Morte 
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Miguel Alves da Ora  
Coronel de 
infantaria 

  

Miguel Pinto de Arruda Carpinteiro   

Sabia por “ouvir dizer” 
que Joaquim e Francisco 
tiveram umas dúvidas 
atrás dos quintais do 
doutor Ignácio 

Sebastião José de Andrade Sapateiro   

Ouviu dizer que Joaquim 
chamara a Francisco de 
negro, filho da puta e que 
elle era captivo e que o 
queria comprar sendo o 
mesmo forro. 

Simão Álvares Pereira     

Theodoro de Souza e Oliveira Sapateiro    

Theodozio Ferreira Pontes 
“vive da arte de sua 

música” 
Capitão da 
infantaria 

  

Thomas de Aquino Rodrigues 
Fraga 

Alfaiate 
Sargento de 
milícias 

  

Thomé Joaquim marques 
Vive de negócios de 

fazenda 
Alferes de 
infantaria 

  

Vicente de Souza do Nascimento  Furriel   

Fonte: CPOCG: Translado dos autos de devassa que mandou fazer Joaquim Branco, 1802. 

 

Como se pode observar no quadro, nosso tabelião Ataíde deixou verdadeira 

lacuna acerca da cor dos depoentes. É lícito pensar que, por conhecê-los, Ataíde 

achasse de pouca importância indicá-la. Por outro lado, as informações acerca da 

ocupação/ofício e os lugares na hierarquia das ordenanças foram citados, não 

apenas por Ataíde quando transcreveu os autos, mas também quando esses 

homens assinaram a petição. Muitos, como Ataíde, capitão de infantaria, ao lado do 

nome, anotaram a dignidade:  “alferes” Joaquim Branco,  “coronel” Miguel Alves da 

Ora; “tenente” Miguel Álvares de Oliveira, “presbítero secular” Manoel Jozé da 

Rocha; eram os de maior patente e não deixaram de anotar essa deferência. Se o 

intuito era mostrar à Coroa que alcançavam esses postos, por outro lado, acabou 

por ressaltar, ao historiador, as diferenças entre eles. Mas havia outras, as disputas 

cotidianas. 

Nesse sentido, é preciso lembrar que: 

 
Numa sociedade segmentada em corpos, os conflitos e as 
solidariedades frequentemente ocorriam entre iguais; estes 
competiam no interior de um segmento dado que se caracterizava 
pela existência de formas de consumo organizadas, hierarquizadas, 
e intensamente investidas de valores simbólicos [...] Para usar uma 
imagem, um mendigo aspirava antes a tornar-se o rei dos mendigos 
do que um comerciante pobre.433 
 

                                                
433

LEVI, Giovanni. Comportamentos, recursos, processos: antes da “revolução” do consumo. In: 
REVEL, Jacques (Org.). Jogos de escalas: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: FGV, 1998, 
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 Parece patente que havia limites para pensar o episódio envolvendo os 

pardos como uma tentativa “revolucionária”, ou classista, em Vila Boa. Antes de 

pertencerem a um grupo, cada um, vivenciava distintas experiências no cotidiano, 

entre as quais, o acesso a recursos, níveis de fortuna. Ou seja, negligenciar as 

diferenças no interior do grupo pode conferir uma homogeneidade que, nesse caso, 

estava longe de ocorrer. Entre os trinta depoentes na devassa de Joaquim, seria de 

se esperar que os onze que assinaram com ele a petição encaminhada a Lisboa, 

manifestassem, em seus depoimentos alguma estima pelo pardo. Talvez seu amigo 

alfaiate Aguiar, seja exceção na defesa, mas é sintomático que muitos preferissem o 

silêncio. E é nos depoimentos silenciados ou naqueles que enfatizaram o gênio 

provocador de Joaquim que se pode observar o quanto esses homens – não 

obstante a semelhança na cor – se diferençavam entre si.  

 Depois de tantas desavenças em 1802 o pardo Joaquim Branco alfaiate e 

alferes, parece ter aprendido algo com tudo o que viveu naquele ano. Passados dez 

anos de todas essas “cizânias”, o encontraremos, enfim, em silêncio. 

 
 

JOZÉ DA ROCHA, UM CRIOULO MUITO HUMILDE 

 
 
Era no tempo em que se comemorava a festa de Corpus Christi. O ir de vir de 

pessoas tornava mais estreitas as ruas e becos da antiga capital de Goiás. Quiçá, 

escravos que já andavam com relativa liberdade, fossem ainda menos vigiados, 

inteirando-se de novidades ou alugando-se em trabalhos e até entabulando 

conversas, tal como faziam libertos, livres, senhores. Tudo dentro da “normalidade”. 

Nessas ocasiões festivas, as roupas de gala eram obrigatórias. Pohl observou que 

nas festividades “todos exibem o que de mais poderoso têm”: os brancos usavam 

farda, e os cavalos ornados com estribos de prata e pele de onça.434  

Não foi diferente com o sargento da Cavalaria Auxiliar, João Fernandes de 

Gouveya. A farda atestava a importância de sua posição “a serviço de Sua Alteza 

Real” naquele festivo dia de julho de 1812. Tudo parecia bem até que foi insultado 

de “filho da puta” por Jozé da Rocha.435  
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 POHL, Johann E. op. cit. p. 145. 
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 CPOCG, 1812, Justificação cível e crime, partes, João Fernandes de Gouveya contra Jozé da 
Rocha, f. 2. 
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Diante de tão injuriosas palavras, Gouveya solicitou ao juiz a abertura de uma 

justificação cível e criminal, na qual exigia reparação à sua integridade, alegando 

que: “hé homem honrado, branco e de bom procedimento, e a falecida sua mãe 

também mulher branca, honrada, e sempre viveo sem nota, e de geração limpa e 

grave, como fosse o seu Avô, e da geração dos Cabrais [...].” Como se pode ver, em 

suas palavras a ancestralidade estava subsumida na cor da pele. Mas é bom 

prevenir: Gouveya não se manifestou numa perspectiva biologizante acerca de sua 

brancura. Para ele, a cor estava relacionada à linhagem, pois evocou até um 

suposto antepassado cabralino. 

A nós, a necessidade de evocar esse remotíssimo parentesco soe, talvez,  

exagerado. Afinal, ser chamado de filho da puta perdeu – devido à freqüência (?) de 

nosso cotidiano pouco afeito à ancestralidade – parte da gravidade. Naquela época, 

porém, “filho da puta” era sinônimo de não ter pai, algo “típico” dos escravos e/ou 

das “classes” mais baixas...  

Se retomarmos as palavras dos “cientistas” que visitavam aquele Brasil, o 

“vício da sensualidade” brotava da senzala e era espalhado pelos escravos.436 Não 

custa lembrar que até a historiografia, até pouco tempo, assenhoreou-se dessa 

interpretação e a difundiu. Roger Bastide, por exemplo, afirmava que “Por seu lado, 

o filho do escravo, se conhecia sua mãe, não sabia frequentemente quem era seu 

verdadeiro pai. Esse era, no fundo, mesmo se não o fosse biologicamente, o 

patriarca branco, o senhor de engenho”.437 Desta forma, não deve causar espanto 

quando Gouveya manifestou-se ofendido. Ele sabia quem eram seus pais e, além 

disso, eram de geração grave e “limpa”. 

Sendo homem “branco”, e fardado no momento do insulto, Gouveya fez valer 

seu privilégio, seu status. As partes foram convocadas para depor. Cada qual 

buscava em seu círculo de amizades, as melhores testemunhas. Sabemos que não 

se deve acreditar em tudo o que testemunhas dizem. E se ao historiador isso não 

passa despercebido, menos ainda aos advogados e depoentes que acabavam 

dando maior credibilidade às próprias palavras, quando algo soava desmedido.  

No pequeno auto de injúria e crime, não houve muitas testemunhas como no 

caso da devassa de Joaquim Branco, mas elas foram importantes. Sobre elas, aliás, 
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é oportuno destacar que à exceção de Francisca do Lago e Francisco Tavares, o 

tabelião Luis Gomes de Almeida França, também pouco pareceu se importar com a 

cor.  

 

Quadro 8: Testemunhas no caso de João Fernandes de Gouveya e Jozé da Rocha 
Nomes Naturalidade E.C. Atividade/Ofício Patente Id. Cor 

Francisco da Silva Moreira Vila Boa C Lavoura – 28 Nc 

Jacinta Maria da Cruz Vila Boa S Não consta  30 Nc 

Barbara de França Vila Boa S Não consta  55 Nc 

Florinda Pereira do Lago Pilar S Não consta  25 Crioula 

Joze Joaquim de Souza 
(depôs duas vezes) 

Porto V Vive de negócio Furriel 50 Nc 

Jozé Teixeira de Magalhães Vila Boa S Ferreiro  36 Nc 

Joaquim Branco Mariana S Alfaiate Alferes 45 Nc 

Manoel Silvestre Ferreira da 
Silva 

Cuiabá S 
Vive de 

agências 
- 38 Nc 

Maria Madalena Vila Boa V Não consta - 63 Nc 

Gregório Ludovico de 
Carvalho 

Vila Boa S 
Vive de 

agências 
- 44 Nc 

Francisco Tavares Pilar S Ferreiro - 40 Pardo 

Anna Pereira Paracatu S 
Vive de 

agências 
- 28 Nc 

Valeriano Tibúrcio Vila Boa S Alfaiate - 27 Nc 

Fonte: CPO, 1812, Justificação cível e crime, partes, João Fernandes de Gouveya contra Jozé da Rocha. 

 

Algumas testemunhas a favor de Rocha moravam na rua “detrás da cadeia,” 

eram eles: Manoel Silvestre, Francisco Tavares, pardo, oficial de alfaiate; João 

Vieira, também pardo, apesar de arrolado e morador na mesma rua, não prestou 

depoimento. Ana Paracatu mudou-se alegando não suportar o comportamento do 

sargento. De nenhum deles foi possível saber a condição. Assim como Rocha, 

várias testemunhas também eram “estrangeiras” e essa situação pode ter ajudado a 

criar laços entre Rocha e os depoentes. Eram elas: Manoel Silvestre, Joaquim 

Branco, Ana Paracatu, Francisco Tavares e Jozé Joaquim de Souza. Difícil saber se 

esses vizinhos tiveram algum (ante)passado escravo. Porém, convém destacar que 

o tabelião, apesar de silenciar acerca da cor, não deixou passar em branco as 

atividades e ofícios dos depoentes.  

Natural de Cuiabá, solteiro, 38 anos mais ou menos, Manoel Silvestre Ferreira 

da Silva, morava na mesma rua dos contendores. No dia de Corpus Christi, 

passando em frente à casa do Gouveya, viu Jozé da Rocha com umas galinhas 

mortas na mão, rogando ao sargento que apenas enxotasse – e não matasse – suas 



 

205 

 

205 

criações para fora do quintal, alegando que “as criações não conhecem qual casa é 

sua”, pois o mesmo ele, Rocha, fazia.  

Não sabemos de onde Rocha veio. Segundo sua versão, chegou em 1802, 

mais ou menos. Nessa época, os ânimos em Vila Boa começavam a ficar mais 

acalorados para eclodir em 1803, como demonstrei. A se dar fé às testemunhas de 

defesa e ao próprio réu, Rocha se manteve à margem das discórdias e “barulhos”. 

Não que Rocha fosse nobre. Pelo contrário, era mais um crioulo forro querendo 

“melhorar de fortuna”.  

Além da desavença no dia do Corpo de Deus, Manoel Silvestre ouviu dizer 

que Gouveya e Rocha se encontraram, tempos depois, no pasto quando Rocha foi 

buscar uma sua besta. Rocha, na ocasião, aludindo à afirmativa do sargento de que 

“não conversava com negros na praça, apenas no campo”, teria perguntado se 

estava “servido com o peditório”, pois naquele momento estavam em local 

apropriado. A estas palavras, Gouveya enfurecido “desembainhou um ferro”, 

enquanto o crioulo – cujo comportamento pacífico, humilde e cortês conhecia – 

providenciara uma pedra para se defender.  

Difícil saber se Gouveya tratava a todos egressos do cativeiro com tanta 

soberba, ou se seu comportamento resultava da frequente invasão das galinhas e 

porcos nos seus quintais e casa. De fato, difícil saber. De toda forma, o sargento e o 

oficial de carapina viviam em pé de guerra. Rocha, porém, obrigava-se a ficar calado 

diante das ofensas, humilde que era.  

Mas isso teve limites.  

Durante dez anos o “crioulo forro” manteve-se à margem de discórdias. 

Quando insultado de negro, sua humildade e cortesia foram por água abaixo. Afinal, 

se paciência tem limites, humildade também. Enfurecer-se faz parte da natureza 

humana... como diria Góes.438 E Rocha era humano. Foi inevitável revidar as 

provocações que há tanto vinha engolindo. Assim, ao xingamento de negro, 

respondera um desaforado “filho da puta”.  

As testemunhas a favor de Jozé da Rocha contaram muitas coisas de 

Gouveya e sua mulher. O gênio brigão da família provocou a mudança de várias 

pessoas do “bairro detrás da cadeia”. A discórdia entre Rocha e Gouveya era 

agravada pelo fato de serem vizinhos. Coisa de morar frente a frente, tornando 
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inevitáveis as pendengas. Não é preciso muita imaginação para visualizar as 

freqüentes altercações causadas pela proximidade entre um sargento brigão e um 

crioulo forro humilde, esquentadas por uma “mulher rixosa, bulhenta e vingativa” 

como era a mulher de Gouveya, segundo os depoentes. 

Rocha foi intimado. Era sete de setembro de 1812 – dois dias depois de 

Gouveya prestar queixa – quando deu sua versão dos fatos. Segundo ele, as 

acusações eram “fabricadas por ódio” e nascidas do mau gênio do sargento. Rocha 

afirmou que nunca se envolvera em brigas, arruaças ou desordens e era conhecido 

por isso. Há dez anos na Vila, vivia de seu ofício de carapina, sempre humilde, 

obediente e cortês com todos. Da acusação de insultar o sargento, alegou que 

estava apenas se defendendo das ofensas, pois  

 
[...] sempre viv[eu] com bom comportamento sendo muito humilde, 
obediente, cortês para com todos sem que nunca tivesse barulhos ou 
desordens. [...] Oficial de carapina, em que sempre se ocupou, 
cuidando somente de seu trabalho, izento de funçõens e 
ajuntamentos, sendo muito verdadeiro, trabalhador, obediente às 

Leis, de sorte que nunca houve quem se queixasse em juízo ou fora 
dele. 
Porque o Autor he homem de mau genio, péssimos costumes, 
intrigante, mau vizinho em tanta forma que no Bairro de trás da 
Cadeia desta Villa onde mora o Autor, não há vizinho algum com 
quem o Autor não tenha tido brigas, e desordens como jurarão [sic] 
toda a vizinhança já descompondo alguns, já matando e espancando 
as criaçõens de outros, de sorte que alguns se mudaram do Bairro 
por causa do Autor. 
Porque o Autor é cazado com Francisca de Tal que hé huma mulher 
de tão mau gênio, odienta, vingativa, e bulhenta em tanta forma que 
toda a vizinhança se queixa dela, pois ela mesma move brigas, 
descomposturas e depois incita o marido para a vingança athe a 
ponto de lhe dizer que se não hé homem, lhe dê os calçõens que ella 
se desforçaria. 
Porque o R. se cazou com Faustina de Siqueira, e se acha 
arranchado vizinho do Autor, e apezar de se comportar com toda a 
modéstia, não tem sido pocivel evitar as dezordens nascidas do mau 

gênio do A. e sua mulher. 
[...] 
Porque o Autor sempre excitou ao R. e este fugindo delle se 
defendia, respondendo unicamente ao que o A. lhe dizia, pois he 
licito repelir à força, com a mesma força também deve ser lícito ao 
réu responder e defender as calúnias que o A. lhe [ilegível] 
verbalmente chamando-o de negro, caxorro desavergonhado, que o 
havia de açoutar com bacalhao e outros improperios que por 
onesttidade a modéstia calla. 
Porque dizer o Autor que pessoa branca, digo que he pessoa branca 
de boa gente, geração Limpa, e grave por descender dos Cabrais, 
essa menção he odioza pois bem podia ser os seus ascendentes 
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benemeritos (se he que o foram) e o Autor pelo seu mau 
procedimento não ter merecimento algum, pois os merecimentos dos 
Pais, não qualificam aos filhos, se elles pelas suas virtudes fízicas e 
morais se não constituem dignos dellas439 

 
Para Rocha, limpeza de sangue e descender dos Cabrais nenhum valor 

tinham. A cor não era atributo moral e virtudes não eram herdadas com o sangue. A 

brancura, frisada por Gouveya, nada significava. Contrapondo a definição proposta 

por Bluteau – acima transcrita – a de Rocha fundamentava-se na experiência 

cotidiana. A retomar o verbete “branco”, fica evidente que nem todos acreditavam na 

correlação feita pelo padre Bluteau. 

A matança das galinhas e as ofensas mútuas tinham precedentes. Alguns 

depoimentos apontam que nem sempre as coisas ferveram entre as famílias. Não 

saberei dizer o motivo da inimizade. Mas segundo consta nos autos, quando 

solteiras, Francisca, mulher de Gouveya, e Faustina, mulher de Rocha, eram 

amigas. Foram comadres, tamanha a amizade.  

Por conta de algumas desordens – não consegui verificar quais eram, pois o 

documento encontra-se mutilado neste trecho – o sargento prestou queixa contra 

Faustina. Na cadeia a mulher de Rocha foi castigada com palmatórias e “desde 

então existe inimizade e disputas”. Ao que se subentende, Faustina, teria se casado 

com Rocha por vingança, cujo motivo não é explicitado. Segundo a versão de 

Gouveya e suas testemunhas, Rocha procurara “o justificante de caso pensado, 

descompondo-o com injúrias, sem temor da justiça”. 

As testemunhas favoráveis ao sargento foram: Francisco da Silva Moreira, 

Jacinta Maria da Cruz, Bárbara de França e Florinda Pereira do Lago, esta natural 

do arraial de Pilar, com 25 anos à época. Nenhuma dessas mulheres teve a 

ocupação declarada. Florinda, por exemplo, teve seu depoimento marcado pelo diz-

que-diz. Foi muito enfática em destacar as virtudes do sargento Gouveya. Chegou a 

afirmar que ouviu da boca do próprio Joze da Rocha que “havia dito muitas 

liberdades ao sargento” e que o sargento nunca brigou com a vizinhança. 

Embora não saibamos a condição das três mulheres, se libertas ou livres, o 

tenente Francisco Jozé de Campos, advogado de Rocha, refutou-as como 

testemunhas, e também a Francisco Moreira. Todos eram dependentes do sargento. 
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Francisco era “agregado doméstico”. Sobre as mulheres recaiu descrédito ainda 

maior. Jacinta e Bárbara apenas “sabiam de ouvido” e não souberam dizer qual a 

“fonte da informação”, tampouco se, de fato, a ofensa teria ocorrido. E Florinda... 

bem, “Florinda não passa de uma crioula mizerável, muito da casa do Justificante 

[Gouveya] onde vai comer todos os dias.” A dependência de Florinda foi 

fundamental para desacreditá-la como testemunha.  

Ao contrário do que poderia ser pensado, o fato de o advogado de Rocha se 

referir a Florinda como crioula miserável não dizia respeito à cor da pele, mas à 

condição e sua situação de “dependente”. Aliás, friso, as três mulheres não tiveram 

a ocupação declarada.   

Ao menos duas vezes o advogado de Rocha apadrinhou filhos de crioulas 

forras. Possivelmente o tenente Francisco Jozé de Campos tenha sido escolhido 

para apadrinhar Vicência e Maria,440 respectivamente filhas de Joaquina e Maria 

Jorge, pois ambas viam no dito tenente alguma possibilidade de distinção. No jogo 

dos compadrios, das clientelas, tecer redes era para cima ou para baixo, era parte 

das estratégias de sobrevivência.441 

 Além disso, volto a frisar que nessa sociedade mestiça, muito do preconceito 

de outrora não estava assentado na cor da pele, mas na condição, ou “classe”, 

como anotou Gilberto Freyre.442 Isso pode ajudar a entender a diferença entre 
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Florinda do Lago, uma “crioula miserável”, e Joaquina e Maria Jorge as crioulas 

cujas filhas foram apadrinhas pelo tenente Campos. Não nego que havia 

preconceito. Mas insisto, no cotidiano, na convivência, havia aspectos muito mais 

importantes do que a cor da pele: a condição, o comportamento a teia de relações e 

o trabalho. 

Procurei essas personagens em documentação variada e até o momento 

pouco encontrei de informações sobre elas. Barbara de França aparece no Livro de 

Batismo de batizando uma criança exposta em sua casa e como madrinha de filha 

de um casal de escravos em 1788.443 A se dar crédito à argumentação do advogado 

de Rocha, eram mulheres pobres, com poucos recursos, que tiveram naquele 

universo reg(r)ado por desigualdades e recursos escassos, a “opção” de “agregar-

se” a alguém. O depoimento de Florinda não inspirou credibilidade: seu sustento 

dependia de outrem.  

As testemunhas a favor do sargento triangularam cor, ancestralidade e 

atributos morais. Por sua vez, as de Rocha realçaram humildade e obediência. Jozé 

Teixeira de Magalhães afirmou que, “se de fato, o crioulo forro pegou em uma 

pedra”, foi por legítima defesa. Em seu testemunho declarou conhecer o réu há 

vários anos e nunca o vira envolvido em barulhos ou “ajuntamentos”, ao contrário do 

sargento, cujo “gênio forte” era público e notório.444 

Maria Madalena – viúva, natural da vila – no alto de seus 63 anos, afiançou 

conhecer o bom comportamento e obediência do réu e nada tinha a reclamar. Por 

outro lado, pelo que sabia, o dito sargento era genioso apenas com o réu. Referiu-se 

à antiguidade da rixa. Disse ter ouvido dizer – “e por isso sabia” – que tanto a mulher 

“do reu quanto a mulher do autor se discompoem de parte a parte com palavras 

ridicolas [sic], mas que o reu sempre se comporta com prudência.” A contenda entre 

as mulheres teria levado Faustina a apanhar “palmatoriadas na cadeya.” 

José Joaquim de Souza era natural do Porto, mas vivia de seus negócios em 

Vila Boa e era furriel. Depôs duas vezes. Na primeira, declarou que Gouveya 

contara-lhe que havia sido ultrajado de filho da puta, acusação não negada por 

Rocha. No segundo depoimento acrescentou:  
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Dizendo o Autor pois voce me tratou de filho da puta e lhe respondeo 
o Reo que se lhe dice alguma couza foi porque me vi atropelado de 
[crime ?] que havia de meter me em dous bacalhaos, tratando-me de 
negro, e dizendo mais, que negro quando o vice corria, fugia ou 

morria, sendo esta a cauza da disputa que tiveram no campo, que 
vendo-se hum e outro o Réo com medo do Autor pegou em duas 
pedras por recear, que o Autor por estar armado o ofenderia e que 
tudo elle testemunha sabe por ouvir delles juntos [...] que o reo he 
muito cortez e político para com todos [...]   

 

Souza foi o único a testemunhar a troca de ofensas e a aludir a uma ameaça 

de morte, deixando o sargento em situação delicada. O documento não explicita o 

motivo de um segundo depoimento. Na primeira vez foi arrolado como testemunha 

favorável ao sargento. Na segunda, consta entre as favoráveis ao réu. Em ambas, 

porém, contou que Rocha fora chamado de “negro e cachorro” e ameaçado de ser 

“metido em bacalhaus”.  

Se na primeira vez suas palavras foram escolhidas para atestar as 

provocações de Rocha, na segunda acabaram fazendo sobressair a humildade do 

“crioulo forro”. Seja qual for o motivo de o furriel depor duas vezes, é bom lembrar 

que o cargo que ele ocupava na hierarquia das ordenanças não era dos mais altos e 

se o sargento era dado a desmandos, não é difícil imaginar que o velho português 

tenha ouvido algum impropério.  

Gregório Ludovico de Carvalho, natural de Vila Boa, vivia de suas “agências” 

e declarou conhecer Rocha por sua humildade, cortesia e obediência para com 

todos. Como demonstrei, ter um ofício significava não ser vadio. Gregório enfatizou 

o trabalho de carapina de José da Rocha, com o qual sustentava a mulher. O 

depoente manteve boas palavras para se referir ao sargento. Era boa pessoa e 

cuidava do sustento da mulher e dos filhos. Por outro lado, não deixou de referenciar 

que Gouveya agia assim porque “se houve algum excesso hé por cauza de querer 

fazer a vontade da mulher por lhe querer muito.”  

Rumores da briga entre Rocha e Gouveya não faltavam. Gregório declarou 

que “ouviu dizer” que Gouveya investira contra Rocha com uma espada “chamando-

o de filho da puta, negro e que lhe havia de dar com um bacalhau,” palavras às 

quais Rocha teria respondido “filho da puta era ele, Gouveya”.  

Não sei se com o intuito de dar mais credibilidade ao próprio testemunho, ou 

se foi vontade de falar o que levou Gregório a descrever os horrores vivenciados por 

luzia. Escrava da dita Francisca, Luzia levava “tanta pancada, que chega ao ponto 
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de criar bixos, e que incomoda os vizinhos com tanto castigo tanto de dia quanto de 

noite.” Uma vistoria na escrava confirmaria suas palavras. A mulher do sargento era 

de muito mau gênio e brigou com várias outras vizinhas, entre as quais Ana 

Paracatu e Jozephina que poderiam confirmar suas palavras. Por fim, 

ambiguamente, Gregório concluiu: “Porém que he mulher muito honrada”.  

É de Gregório o depoimento mais extenso e algo contraditório, pois ao passo 

que declarou as sevícias que Francisca impunha à sua escrava Luzia, e seu 

comportamento honrado, declarou que os filhos de Gouveya tinham o mesmo 

comportamento dos pais. De toda forma, o depoente parece ter sido íntimo dos 

Rocha. Por vezes, ressarciu-lhes o prejuízo com os maus tratos e a morte das 

criações, no intuito de impedir contendas de maiores proporções. Seu testemunho 

reforça que Jozé da Rocha era muito humilde. Por outro lado, dá a entender que 

Faustina, mulher de Rocha, era bem menos contida no comportamento. Ainda 

segundo Gregório, as desordens e “descomposturas de parte a parte” entre as 

mulheres, teriam cessado quando Faustina foi castigada. As “palmatoriadas” a 

calaram. E desde aquela época, passou a viver em silêncio. Francisca, mulher do 

sargento, pelo contrário, continuava a soltar desaforos. 

Francisco Tavares, pardo, oficial de ferreiro, morador na rua “de trás da 

cadeia”, conhecia o comportamento humilde e avesso a brigas de Rocha. A 

prudência de Rocha não conseguia evitar as “desordens” provocadas pelo 

temperamento da mulher do sargento. Segundo Tavares, Francisca vivia dizendo ao 

marido “se não he homem, lhe de os calções.” E sabia, por ouvir dizer, que o autor 

teria incitado ao réu chamando-o de “negro, cachorro e desavergonhado.” 

Anna Pereira, vulgo Anna Paracatu, natural daquele arraial de Minas Gerais, 

ex-vizinha de Rocha e Gouveya, solteira, 28 anos, vivia de suas agências em Vila 

Boa, repetiu os depoimentos anteriores. Ressaltou ser pública e notória a humildade 

de Rocha, “incapaz de insultar pessoa alguma”, oposto ao gênio da família do 

sargento. Quando moradora naquela rua, ouviu Francisca dizer “palavras ofensivas 

aos donos das criações”, palavras que ela também ouviu. Por fim, declarou que 

ouviu dizer que o réu – de temperamento humilde e dócil – só havia se defendido 

das palavras injuriosas de “negro, cachorro, e dezavergonhado e que seria metido 

em bacalhaos”. Depoimento semelhante foi dado por Valeriano Tibúrcio, outro oficial 

de alfaiate.  
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Não pertenceram a Tibúrcio e Ana Paracatu os depoimentos mais lacônicos  

A primazia do “silêncio eloqüente” pertenceu ao alferes alfaiate, o pardo 

Joaquim Branco, nosso conhecido por ser um pardo pouco humilde. Ao jurar sob os 

Santos Evangelhos e “perguntado ele testemunha” se conhecia o réu, afirmou “que o 

Reo he oficial de carapina, e que trabalha no seu oficio pacificamente e hé izento de 

funçõens”. Ao escrivão coube arrematar com um “e mais não disse”. 

Há várias observações feitas à margem dos depoimentos. Foram frisados não 

apenas os laços de dependência, mas também o diz-que-diz, o “ouvir dizer”. 

Algumas testemunhas agiram da mesma forma. Jozé Teixeira de Magalhães, o 

oficial de ferreiro, alertou para a relação de dependência entre Gouveya e suas 

testemunhas. Recurso análogo foi empregado por Gregório Ludovico de Carvalho, 

ao enfatizar as sevícias sofridas por Luzia. À sua maneira, cada um ressaltava o 

“apenas ouviu dizer”, o “come na caza do Justificante”, “é agregado”. 

Se Rocha e Gouveya chegaram a se atracar, os depoentes não deixam 

explícito. De qualquer forma, desavenças como esta eram corriqueiras. Mas não 

fúteis. Estava em jogo não só os prejuízos com a morte de criações, a invasão de 

animais domésticos em quintais vizinhos, produtos que faziam parte do consumo 

cotidiano ou eram comerciados nas vendas. Tão importante quanto era o nome, a 

credibilidade social e a construção da estima, algo que, Jozé da Rocha, como liberto 

vindo de outras paragens, construiu desde sua chegada.  

Poderia não mencionar como terminou essa querela. Mas é oportuno trazer 

mais um exemplo de quão importantes eram as redes de compadrio, tecidas para 

cima ou para baixo. A diferença na quantidade de testemunhas é evidente. 

Enquanto Gouveya apresentou quatro, Rocha valeu-se de dez e parecem ter sido 

muito mais creditadas que as do sargento. Mas não foi o número de testemunhas, 

tampouco a credibilidade delas o que determinou o desfecho. 

De nada adiantou a defesa contundente do advogado de Rocha. O juiz 

Manoel Ignácio de Mello e Souza mandou o documento à Câmara para apreciação. 

De lá saiu a sentença. Jozé da Rocha, crioulo forro, oficial de carapina, casado, foi 

condenado, em 25 de janeiro de 1813, a ressarcir o sargento por injúria. O valor da 

multa foi de seis mil réis. O mais caro, porém, deve ter sido a obrigação de assinar 

um termo de não mais “importunar” Gouveya, além de desdizer a ofensa. Não sei se 

se trata de coincidência, mas a sentença favorável ao sargento João Fernandes de 
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Gouveya foi dada pelo juiz de fora, com o mesmo sobrenome do sargento: Lucio 

Soares Teixeira de Gouveya.445 

De Jozé da Rocha fica a pergunta: será que se manteve “humilde e cortês” 

depois do episódio? 

Entre o evento que envolveu Joaquim Branco e Francisco José da Silva e 

aquele protagonizado por Jozé da Rocha, crioulo forro, passaram-se dez anos. 

Joaquim Branco vivenciou os dois. Talvez, convivendo com o humilde Jozé da 

Rocha, tenha aprendido esta “qualidade” que se desejava dos egressos do cativeiro 

e seus descendentes. Em ambos, mais do que salientar a cor da pele, o que estava 

em jogo era o comportamento. Todos conheciam Jozé da Rocha, por sua 

humildade; e Joaquim Branco, por sua índole irreverente.  

Mas, ainda fica a questão, porque ambos se sentiram tão ofendidos com o 

epíteto negro?    

 Um dos primeiros aspectos a ser lembrado é que, à época de Rocha, Branco, 

Silva e Gouveya não existia raça branca ou negra. Existiam raças infectas, 

referência aos judeus, ciganos, mouros, índios e descendentes de africanos, 

considerados infiéis. Conforme Vainfas, essa ideia de raça assentava-se na 

ancestralidade, sangue, religião, em valores típicos do Antigo Regime ibéricoe não 

na cor da pele.446  Assim, a noção de raça aqui utilizada é a que vigia antes da 

alteração semântica sócio-cultural iniciada pelo pensamento cientificista europeu em 

meados do século XIX. Atentando para esta diferença foi possível entender porque, 

ao ser chamado de filho da puta, João Fernandes de Gouveya apelou para Cabral, 

seu suposto e longínquo antepassado.  

                                                
445 CPOCG: 1812, Justificação cível e crime, partes, João Fernandes de Gouveya contra Jozé da 
Rocha. 
446

 A ideia de raça daquela época não continha o apelo biologizante como nos nossos dias. Os 
caracteres biológicos (cor da pele, cabelos, formato do rosto) concebidos pela raciologia científica 
européia do século XIX e que adentraram ainda naquele século no Brasil, permaneceram na primeira 
república tanto na esfera institucional quanto na historiografia. VAINFAS, Ronaldo. Colonização, 
Miscigenação e Questão Racial: notas sobre equívocos e tabus da historiografia brasileira. Tempo, 
Rio de Janeiro, n. 8, p. 7-22, 1999. Sobre as diferenças entre o racismo do período colonial e a dita 
raciologia científica cf: VAINFAS, Ronaldo. Racismo. In: VAINFAS, Ronaldo (Dir.). Dicionário do Brasil 
colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 2000, pp. 500-501; sobre a influência da raciologia 
científica no pensamento social brasileiro, entre outros: SCHWARCS, Lilia M. O espetáculo das raças: 
cientistas, instituições e questão social no Brasil – 1870-1930. 6  reimp. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2005. SKIDMORE, Thomas E. Preto no Branco: raça e nacionalidade no pensamento 
brasileiro. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e  Terra,  1976; BOXER, Charles R. O Império marítimo 
português 1415-1825. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. Para uma comparação entre Brasil e 
Estados Unidos, cf. DEGLER, Carl N. Nem preto nem branco. Escravidão e relações raciais no Brasil 
e nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Labor do Brasil, 1976. 
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Sobre o termo negro, vale destacar um decreto, exarado por Pombal em 

1755. Entre outras coisas, esse decreto versava sobre a conveniência do diferente 

tratamento dado aos autóctones e aos africanos, proibindo que os naturais da terra 

continuassem a ser chamados de negros: 

 
Entre os lastimosos principios, e perniciosos abusos, de que tem 
resultado nos Índios o abatimento ponderado, he sem duvida hum 
delles a injusta e escandalosa indroducção de lhes chamarem de 
Negros; querendo talvez com a infâmia e a vileza deste nome, 
persuadirlhes, que a natureza os tinha destinado para escravos dos 
Brancos, como regularmente se imagina a respeito dos Pretos da 
Costa da África447 

 
Num ápice de ambiguidade, no bojo dessas reformas, os Estatutos de Pureza 

de Sangue (apenas para os Algarves) foram parcialmente revogados. Contudo, e 

apesar do avanço das medidas, a escravidão, e as justificativas à sua manutenção, 

não sofreram alterações.448 Negro carregava nota aviltante, o estigma do 

cativeiro,449 que Rocha sentiu na pele. Literalmente falando.  

Gilberto Freyre, ao chamar a atenção para as mestiçagens – em seu ir e vir 

do passado ao presente ou do presente ao passado – não deixou de notar que 

 
Chamar-se alguém de “caboclo” no Brasil quase que é sempre elogio 
do seu caráter ou da sua capacidade de resistência moral e física. 
Em contraste, com “mulato”, “negro”, “muleque”, “crioulo”, “pardo”, 
“pardavasco”, “sarará”, que em geral envolvem intenção depreciativa 
da moral, da cultura ou da situação social do indivíduo [...]450 
 

 Ora, os pardos sabiam da associação entre mulatice e sangue judeu, como 

ficou claro. Obviamente, Jozé da Rocha, o crioulo forro muito humilde e Joaquim 

Branco, o pardo pouco humilde, revidaram a ofensa por saberem da estreita 

associação entre “negro” e “escravidão”. Além do Alvará supra, vale destacar que, 

                                                
447

 RUSSEL-WOOD, Antony J. Escravos e libertos no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2005, p. 73.  
448

 MATTOS, Hebe. A escravidão moderna nos quadros do Império Português: o Antigo Regime em 
perspectiva atlântica. In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria F; GOUVEA, Maria de F. (Orgs.). O 
Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2001, pp. 141-162. 
449 FARIA, Sheila. Sinhás pretas, damas mercadoras. As pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro 
e de São João Del Rey (1750-1850). 2005. 2005. Tese (Professor Titular em História do Brasil). 
Niterói. Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2005, p.76; SOARES, Márcio de S. A remissão do 
cativeiro. A dádiva da alforria e o governo dos escravos. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009, p. 244; 
CASTRO, Hebe M. M. de. Das cores do silêncio. Os significados da liberdade no sudeste escravista. 
Brasil – séc. XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1993, p. 56. 
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 FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. Formação da família brasileira sob o regime de 
economia patriarcal. Rio de Janeiro: INL-MEC, 1980, p. 84. 
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até as testemunhas deixaram subentendido que a injúria de “negro” era grave. Para 

além do Alvará de 1755, há outros indícios de que em Goiás negro era a referência 

mais direta ao cativeiro. Até o momento não encontrei um único registro, em 

qualquer documentação, de negro livre.  

Conforme ensina Hebe Mattos, embora a escravidão na América portuguesa 

não tenha sido assentada em bases raciais  

 
[...] isso não implica, entretanto, considerar que estigmas e distinções 
com base na ascendência deixassem de estar presentes nas 
sociedades do Antigo Regime e, em especial, no Império português. 
[...] O estatuto de pureza sangue, apesar de sua base religiosa, 
construía, sem dúvida, uma estigmatização baseada na ascendência, 
de caráter protoracial, que, entretanto, não era usada para justificar a 
escravidão, mas antes para garantir os privilégios e a honra da 
nobreza, formadas por cristãos-velhos, no mundo dos homens 
livres.451 

 
É assentada na assertiva de Hebe Mattos que gostaria de frisar, mais uma 

vez que a ofensa de negro, não se relacionava à cor da pele de Joaquim e Jozé, 

mas à ancestralidade e à condição pretérita de cativo, como no caso de Jozé, ou a 

dos antepassados, como no caso de Joaquim Branco.  

Àqueles que saíram do cativeiro estabelecer a diferença era fundamental. 

Assim como era fundamental viver bem na vizinhança como fazia Jozé da Rocha, o 

crioulo forro. Ele bem sabia da diferença entre um liberto e um livre. Afinal, apanhar 

era coisa de escravo. “Levar com bacalhau” seria, alegoricamente, retornar ao 

cativeiro. Assim, não é difícil compreender os motivos de Jozé ter perdido sua 

humildade costumeira. 

Joaquim Branco provavelmente era livre, pois em nenhum documento há 

alusão à sua condição. Quiçá, por isso, seu comportamento fosse um tanto quanto 

insubmisso. Nunca conheceu as agruras do cativeiro. Era uma diferença não apenas 

jurídica. Era social. Por isso, segundo seus desafetos, se fosse pouco humilde. 

Nos livros de notas, mormente nas cartas de liberdade e escrituras de 

doação, há referências a negro como sinônimo de escravo. Foi nesses termos que, 

em seis de dezembro de 1791, Theodozio da Silva Guimarães reportou-se a Luiza 
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 MATTOS, Hebe. A escravidão moderna nos quadros do Império Português: o Antigo Regime em 
perspectiva atlântica. In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria F; GOUVEA, Maria de F.(Orgs.).O 
Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2001, pp. 148-149. 
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de Araujo Lima, preta mina, ao passar-lhe carta de alforria: “minha negra”.452 

Cinquenta anos antes, em 1745, Antônio Pereira da Silva, ao conferir escritura de 

liberdade à “mulatinha” Anna, sua afilhada, afirmou que a dita era filha de uma 

“negra crioula” por nome Roza.453 Nesse caso, parece-me que a composição 

assinala bem que o primeiro termo estava relacionado à condição e o segundo ao 

nascimento. Ainda em 1745, Antonio Pereira Bahia doava uma “negra mina” a 

Catarina Gaga, filha de “Antonio, homem gago”.454 Ignácio Xavier de Aguirre doou a 

“crioulinha” Maria, filha de uma “negra” que ele comprou por cinquenta oitavas de 

ouro, à sua irmã dona Vibiana [sic] Xavier de Aguirre.455  

Nessas cartas de alforria e de doação nas quais as palavras “escravo” ou 

“cativo” não aparecem. Creio que uma explicação para isso é o fato de que o termo 

negro tornava tão evidente a condição tornando redundante dizer minha “negra 

cativa”, por exemplo.   

Ademais, retomemos a referência feita por Bluteau à terra dos Nigritas. Os 

pesquisadores são quase unânimes em afirmar que, nas sociedades com traços de 

Antigo Regime, a ancestralidade era um traço de distinção fundamental. Afinal, a 

escravidão não estava assentada na cor da pele, mas na linhagem, na 

ancestralidade.456 Basta lembrar que o sargento Gouveya referiu-se ao distante 

Cabral como um (im)provável antepassado. Isso posto, convém reafirmar que Jozé 

da Rocha e Joaquim Branco, revidaram a ofensa não por conta da cor da pele, mas 

da ancestralidade cativa subentendida na cor. Nesse sentido, reitero que não se 

trata da cor da pele, mas o que ela significava.  

 Lembremos ainda que além da escravidão em si, o termo negro remetia ao 

“desgraciado”, àquele lançado fora dos planos divinos. Talvez, tanto quanto a vileza 

do termo e a estreita relação com a escravidão, Joaquim Branco e Jozé da Rocha, 

cada um a seu modo, quisessem esquecer que um dia, seu (ante)passado foi 

desgraciado, infausto, um descendente do amaldiçoado Cam.  

Mas nem todos os libertos e livres passaram por esse tipo de situação. Como 

vimos, dona Maria Joanna da Rocha nunca apareceu na documentação eclesiástica, 
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 CPOCG: Livro de Registro de Notas, n. 61, 1790, f.118-119v 
453 CPOCG: Livro de Registro de Notas 1745-1749, f. 102. 
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 CPOCG: Livro de Registro de Notas 1745-1749, f. 122. 
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 CPOCG: Livro de Registro de Notas 1745-1749, f. 127. 
456

 Segundo Vainfas, foi Caio Prado Júnior quem formulou a ideia de que a escravidão criou o 
racismo, fazendo “escola” com essa ideia. VAINFAS, Ronaldo (Org.). Dicionário do Brasil Colonial 
(1500-1808).Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 500. 
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por exemplo, classificada como parda ou “morena”. Ela não foi a única cuja cor foi 

silenciada. O próximo capítulo trata disso. 
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CAPITULO IV 

 

OS RASTROS, O FIO, O ELO  
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No primeiro capítulo abordei as diferentes faces da decadência aurífera e 

afirmei que ela não foi sinônimo de decadência econômica. Pois bem, teremos a 

oportunidade de conhecer Antonio Gomes de Oliveira, o rico “senhor de terras” 

dedicado à criação de gado vacum, numa época em que muitos se voltavam à 

busca do ouro.  

No segundo capítulo indiquei que o concubinato e os filhos naturais não 

impediram que mulheres se casassem posteriormente. De igual modo, o casamento 

não impediu que até homens que declararam seu amor à mulher “fraquejassem” e, 

em testamento, reconhecessem os frutos de seus “tratos ilícitos”, como fez o 

tenente-coronel Luis Manoel da Silva Caldas, incorporando esses rebentos 

ilegítimos na roda da família, comportamento idêntico ao de Francisco Pereira 

Caldas. Mas, eram filhos que esses homens tiveram com mulheres brancas, filhas 

de boa família no Cuiabá, como propagandeou Francisco Pereira Caldas ao 

pretendido genro. 

No terceiro capítulo, trouxe à baila Manoel Lourenço Bessa declarando que 

nunca teve nobreza alguma, reconhecendo os filhos tidos e havidos com Rita “mina”, 

cuja cor “preta” não mencionou. A cor, não obstante ser pouco evocada, quando o 

era resultava de um complexo sistema de depreciações. Um pardo virava mulato, ou 

mesmo negro, trazendo a tona lembranças do antigo cativeiro.  

Mas há ainda outro resultado da mestiçagem que deve ter desconcertado 

Saint-Hilaire. A ausência de cor que, juntamente com o nome, impediu que eu 

pudesse, por exemplo, categorizar as mulheres “donas” como brancas no segundo 

capítulo. Refiro-me à Dona Maria Joanna da Rocha, morena, mulher do capitão João 

Pedro da Cunha e filha de um capitão.  

São três situações em que os tratos ilícitos e a mestiçagem não podem ser 

reduzidos à simples fornicação de senhores com suas escravas pretas, crioulas ou 

pardas a fim de nelas fazerem filhos e dispor de mais mão de obra, como difundiram 

alguns estudiosos.457 É preciso romper com uma abordagem moralizante das 

relações familiares de outrora, pois somente assim será possível avançar no 

conhecimento que temos da história de Goiás.  

No intuito de agregar as problemáticas dos capítulos anteriores, neste abordo 

um conjunto de estratégias, fracassos e solidariedades empregados e vivenciados 
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 Para uma crítica a essa interpretação cf. SOARES, Marcio de S. A remissão do cativeiro. A dádiva 
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por um núcleo familiar. Para tanto retomo algumas personagens e problemáticas 

que apresentei desde as primeiras páginas desta tese. Atividades não voltadas à 

mineração, formação de fortunas, acúmulo de terra, trabalho, família, compadrio e 

cor tomarão corpo a partir das teias que uma família construiu. É pensando numa 

perspectiva mais integrada que busquei conectar vários agentes a partir de um fio 

condutor, o nome.458 Neste caso, o primeiro representante era um marchante que 

chegou ao posto de capitão-mor: Antônio Gomes de Oliveira. 

Para entender algo do jogo de poder que levou o marchante ao posto de 

capitão-mor, será preciso recorrer à cronologia.459 A partir disso teremos uma 

dimensão de como a família era importante, tanto na manutenção de privilégios, 

quanto na ampliação da fortuna. Não obstante as disputas pelo poder, privilégios e 

fortuna, entre a casa grande e a senzala dos Gomes de Oliveira e dos Neiva 

estabeleceu-se uma complexa teia de solidariedades e reciprocidades desiguais,460 

numa contabilidade que foi muito além dos laços espirituais do compadrio, ou dos 

jogos de interesse políticos. É sobre esse emaranhado que trato a partir de agora.  

 
 
O RASTRO DO GADO NAS TERRAS DO OURO 

 
Por volta de 1740, quando a mineração em Vila Boa estava no auge, chegava 

às minas de Goiás, o português, natural de Santa Cruz de Juvim, Antônio Gomes de 
                                                
458

 Cf. Utilizando a técnica de reconstituição de famílias a partir do cruzamento onomástico, Roberto 
Guedes conseguiu acompanhar cinco gerações de uma família. De cativos passaram a senhores de 
engenho. Trata-se da história dos Rocha, herdeiros do padre André da Rocha Abreu. Cf. GUEDES, 
Roberto. Egressos do cativeiro: trabalho, família, aliança e mobilidade social (Porto Feliz, São Paulo, 
c.1798-c.1850). Rio de Janeiro: FAPERJ/MAUAD, 2008. 
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 Ginzburg, referindo-se aos eventos que o levaram a escrever o “História noturna” alerta que a 
cronologia não é algo que deva ser proscrito. “Eu estou convencido de que a cronologia, pura e 
simples, é uma das armas mais poderosas do historiador. Ela pode ser tratada com suspeita pela 
historiografia moderna, mas sua eficácia crítica é muito maior do que muitos percebem.” No lado 
negro da história Uma entrevista com Carlo Ginzburg. Disponível em: 
<http://www.eurozine.com/articles/2005-07-20-ginzburg-pt.html>. Acesso em 30/01/2012. 
460 Em sociedades pré-industriais a justiça não estava assentada em valores capitalistas, ou na 
igualdade. Pelo contrário, princípio da reciprocidade desigual pauta-se no reconhecimento das 
desigualdades e, por conta desse reconhecimento é que os indivíduos buscavam continuamente 
criar, manter e fortalecer laços com pessoas de mor qualidade. “Pero el concepto surgió y tuvo 
importancia en sociedades que no reconocían la igualdad entre ciudadanos abstractos – según la 
cual la ley es igual para todos –, sino que, por el contrario, cargaban el acento en la desigualdad de 
una sociedad jerárquica y segmentada, en que convivían sistemas jerárquicos correspondientes a 
diversos sistemas de privilegio y de clasificación social: por tanto, una pluralidad de equidades según 
el derecho de cada uno a que se le reconozca lo que le corresponde sobre la base de su situación 
social y de acuerdo con un principio de justicia distributivo. LEVI, Giovanni. Reciprocidad 
Mediterrânea. Tiempos Modernos. Revista Eletrônica de Historia Moderna. Madrid, n. 7, 2002. 
Disponível em <http:// www.tiemposmodernos.org>. Grifo meu. 
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Oliveira. Em Vila Boa, casou-se e formou família. Além das fazendas de criar, tinha 

um curtume, cujas solas eram vendidas na vila, e um açougue. De tudo isso se 

ocupava numa época em que a maioria buscava avidamente o ouro. O nome dado à 

sua ocupação era marchante. No Vocabulário Português e Latino, marchante 

significava “o mercador de gado para o açougue”.461 No caso de Antônio Gomes, o 

termo abarcava outras atividades. Com o perdão do anacronismo, pode-se dizer que 

Antônio Gomes dominava certa cadeia produtiva: as fazendas de gado abasteciam 

seu açougue, o curtume e a venda de solas.  

Esse primeiro ponto da trajetória de Antônio Gomes ajuda a desmistificar o 

surgimento tardio da pecuária nos arraiais do sul de Goiás. Antônio Gomes e suas 

fazendas de criar demonstram que o surgimento da pecuária ocorreu nos primeiros 

anos de ocupação lusa em Vila Boa e foi responsável por várias disputas. Segundo 

a historiografia, a “transformação do mineiro em criador e lavrador” seria fruto da 

contingência: “não havendo mais ouro para comprar tudo o que necessita o mineiro, 

este se viu obrigado, quando não abandonava a capitania, a dedicar-se a uma 

atividade que até então era considerada desprezível – a agropecuária.”462  

Teixeira Neto é ainda mais enfático na interpretação acerca do surgimento da 

pecuária. Para ele, como Nunes, uma das consequências do esgotamento aurífero 

foi o esvaziamento demográfico da capitania. Porém, os que ficaram entenderam “a 

verdadeira vocação [sic] social e econômica dos goianos e de seu imenso território 

não era cavoucar a terra à procura do ouro incerto, mas nela plantar e criar para 

produzir alimentos, nem que fosse para a subsistência das pessoas.”463 A 

abordagem do autor não apenas sugere que fora da economia de mercado não há 

salvação, mas confere um destino manifesto ao falar de uma “vocação social e 

econômica” para Goiás. Impossível não lembrar de Caio Prado Júnior, e sua 

classificação da agricultura de subsistência “como medíocre e mesquinha”, posto 

que não voltada ao mercado externo.464 

Roseli Tristão atrasa em quase cem anos o surgimento da pecuária.  Para a 

autora, a pecuária “desenvolveu-se” somente a partir do século XIX, tanto na região 
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norte quanto no sul, e “exercida subsidiariamente da necessidade de submeter o 

gentio e da exigência de pouso ao longo das estradas para Minas Gerais e 

Bahia.”465  

Não descobri se Antônio Gomes dedicou parte de sua escravaria à 

mineração. De qualquer forma, seus negócios deram certo. Prosperou. Em 1749, 

comprou de Luis Ribeiro de Faria uma “casa de telhas”, na Rua Direita, por 350 

oitavas de ouro.466 Tanto no início da ocupação lusa quanto no início do século XIX, 

as casas seriam construídas sob o signo da precariedade, “toscas e baixas”, maioria 

de pau a pique.467 Talvez por isso, as “casas de telha” eram um referencial na 

paisagem urbana ou rural.  

A Rua Direita era a tradicional rua do comércio. Lá Antônio Gomes tinha 

vizinhos bastante heterogêneos. Na condição e na qualidade. De um lado estava o 

“doutor” José Pinto Ferreira que vivia em Vila Boa desde 1742.468 Na outra banda, 

morava a preta forra Roza Martins. Embora a escritura não indique o tipo de 

construção dos vizinhos, é interessante apontar a proximidade entre libertos e 

pessoas de mor qualidade. A documentação sugere que isso não foi nada 

excepcional em Vila Boa, assim como não o foi em outras capitanias/províncias.469  

A casa de telhas não foi o único bem que aparece no documento. Constam 

ainda: um curral de taipa com cancelas ao pé dos cercados de Manoel Fernandes 

Lima; uma balança de pesar carne com “pesos de athe uma arroba”, e uma balança 

                                                
465

 TRISTÃO, Roseli M. Formas de vida familiar na cidade de Goiás nos séculos XVIII e XIX. 
Dissertação (Mestrado em História). Goiânia, Universidade Federal de Goiás, 1998, p. 110. 
466

 CPOCG, Livro Z-2, f. 206v-207v 
467 TRISTÃO, Roseli M. Formas de vida familiar na cidade de Goiás nos séculos XVIII e XIX. 
Dissertação (Mestrado em História). Goiânia, Universidade Federal de Goiás, 1998, p.90. Essa 
observação veio de Pohl, segundo o qual o casario da vila era “insignificante”, maioria construída de 
madeira e barro. POHL, Johann E. Viagem ao interior do Brasil. p. 140. 
468

 Em 1760 foi preso pelo Tribunal do Santo Ofício. Sete anos depois solicitou mercê para voltar a 
advogar em Vila Boa, onde, segundo ele, faltavam advogados. Infelizmente, o documento não se 
refere aos motivos de sua prisão. AHU_ACL_CU_008, Cx. 23, D. 1425. 
469

 Libertos e livres não viviam, tampouco moravam isolados,
 
e corroborando a historiografia que há 

muito demonstrou a insustentabilidade de vieses dicotômicos e/ou antagônicos A historiografia tem 
dados vários exemplos de como os libertos, sobretudo as libertas, alcançavam prestígio econômico. 
Entre outros, PAIVA, Eduardo F. Escravidão e universo cultural na colônia. Minas Gerais, 1716-1789. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001. FARIA, Sheila de C. Mulheres Forras: riqueza e estigma social. 
In: Tempo. RJ, n. 9, p. 82-83, 2000; FARIA, Sheila de Castro. Sinhás Pretas, Damas Mercadoras: as 
pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João del Rei (1700-1850). Niterói, Tese 
(Concurso para Professor Titular em História do Brasil), UFF, 2004. 



 

223 

 

223 

de pesar ouro,470 são, pois, instrumentos típicos de um açougue que, segundo 

Pinheiro, era anexo à casa de telhas.471 

A escritura de compra da “casa de telhas na Rua do Comércio” é o 

documento mais antigo mencionando Antônio Gomes. Outra referência data de 1766 

quando requer, ao rei D. José, licença para reaver 46 cabeças de gado que havia 

vendido a João Carvalho da Rocha, falecido antes de pagar a dívida. Com a 

intervenção real, pretendia reaver o gado ou receber a dívida.472 Nas regiões de 

mineração o gado e a agricultura foram atividades proibidas pela Coroa. Assim, na 

burla, “Havia a sociedade silenciosa dos criadores de gado, dos boiadeiros e dos 

negociantes dos couros e das carnes salgadas.”473 Talvez isso explique a pouca 

existência de documentos alusivos a Antônio Gomes.  

Das raras vezes que o encontrei, o marchante foi referenciado por terceiros. A 

dar crédito às palavras de Telles e Menezes, a prosperidade de Antônio Gomes foi 

alvo de inveja. Telles não escondia sua admiração, e descrevia, com certo exagero, 

as “virtudes” do marchante. Telles tinha o mesmo inveterado hábito do governador 

João Manoel de Melo: escrevia mais de uma carta por dia à Coroa para se queixar 

das desordens na capitania. Numa delas, defende Antônio Gomes das acusações 

de monopólio.  

Era dez de agosto de 1777 quando Telles levou ao conhecimento régio o 

contrato feito pela Junta da Fazenda Real em favor de Joaquim Pereira Gaia 

Peçanha.474 A este foi concedida exclusividade no fabrico e comércio de sola no 

distrito de Vila Boa pelo prazo de seis anos, embora no contrato, anexo à denúncia, 

o tempo previsto era de um decênio. O contrato previa que durante esse tempo 

ninguém, além de Peçanha, poderia estabelecer curtume, vender ou comerciar 

qualquer quantidade de couros e seus produtos.  

Numa das argumentações Telles destacou que o privilégio levaria muitos 

negociantes e criadores de gado a burlarem o fisco, pois uma pesada multa estava 
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prevista aos infratores. Cinquenta oitavas de ouro seriam destinadas a obras 

públicas e outras cinquenta, a Peçanha. Segundo Telles, muitas pessoas viviam de 

curtir couros na Vila e o preço nunca fora maior do que uma oitava e ¼. Quando de 

pouca qualidade, o couro chegava a ser comerciado até a uma oitava de ouro.  

Telles previa que o preço dos gêneros teria uma alta significativa e lesaria a 

Antônio Gomes de Oliveira, um dos mais antigos curtidores de couro do distrito. Um 

homem “perseguido e injustiçado” pela Junta. Por ser rico, afirmava Telles, Gomes 

era alvo de muita inveja e, como legítimo bacharel, defende o marchante 

enfaticamente:  

 
Porquanto este homem é o Vassalo mais bem stabelecido, e 
interessante q’ V. Mag.de tem nesta Comarca que com pouca 
diferença há de ter pago a Real Fazenda mais de cem mil  cruzados 
de direitos de entrada dos Gados de sinco ou seis fazendas suas de 
criar, e de inumeráveis compras, não tendo contra si mais delito do 
que ser rico e utilizar e guardar o que he seu, que por não perder, e 
para melhor aproveitar os couros crus dos gados que por seus 
cayxeiros e escravos manda retalhar, nos seus cortes, entrou a 
mandar curtillos pellos seus próprios escravos e a vendar a solla por 
preço commum, sem vexame algum do publico475 
 

A Junta da Real Fazenda justificou ao Conselho Ultramarino a concessão 

alegando que Gomes “oprimia os povos com seu monopólio e preços exorbitantes”. 

Por seu turno, o Conselho concluiu que a prerrogativa dada a Peçanha prejudicava 

os demais curtidores. Dessa forma, concedeu o direito de abrir a loja, mas sem 

exclusividade. Em relação à Junta, ao Conselho pareceu “que tinha cometido o 

rigoroso atentado de arrogar a si a authoridade de estancar um genero tao commum 

ao uso e utilidade dos povos”. Foi recomendado aos seus representantes que se 

ativessem “apenas às faculdades que lhes são concedidas”.476  

Tal fato dá-nos mais uma amostra de que muito do que ocorria em Goiás 

chegava à Coroa apenas por denúncias. Quando os governadores não se 

mancomunavam com os “homens bons”, pouco podiam fazer. Ora, se as Câmaras 

funcionavam como lugar privilegiado de controle e intervenção na “economia local”– 

impondo restrições sobre produtos ou impostos – na Capitania do Rio de Janeiro,477 
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o que se poderia esperar dos ditos “homens bons” numa vila distante mais de mil 

quilômetros do litoral? 

É bom ter em mente que a informação de privilégio e “graça” foi dada à Coroa 

não apenas por Telles e Menezes. O governador da época, José de Almeida 

Vasconcelos Soveral e Carvalho (o barão de Mossâmedes), também se ocupou em 

detalhar o episódio.478 Diante da resolução da Junta em conceder a Peçanha o 

privilégio, o governador deve ter se sentido impotente. Restou a ele o recurso mais 

usado então: denunciar o fato e esperar pela resposta.  

De toda forma, foi devido às “impropriedades” no contrato que ficamos 

sabendo um pouco mais de Antônio Gomes, pelo menos acerca de suas terras na 

região “detrás da Serra Dourada”. Segundo Telles, eram “cinco ou seis fazendas de 

criar”. Como vimos, Gomes era adepto da diversificação econômica. Criava gado, 

vendia a carne no açougue da cidade, o couro era preparado para sola e, 

posteriormente, vendido.  

É interessante destacar que em nenhuma parte da documentação que o 

incrimina de monopólio, Antônio Gomes se defende. Telles e Menezes e o 

governador, barão de Mossâmedes, fizeram bem essa parte.  

 
 

O FIO: AS FILHAS DA CASA GRANDE 

 
 

Antônio Gomes de Oliveira era natural de Santa Cruz de Juvim. Em Goiás, 

casou-se com Gertrudes Vaz de Almeida, natural de Sorocaba, e com ela teve cinco 

filhas. Após a morte de Gertrudes, em 1775 solicita permissão para que pudesse, ou 

“quem suas vezes fizer”, levar as quatro filhas ainda donzelas para algum dos 

conventos da “América ou nos das Ilhas ou em algum deste Reyno.”479 Essas quatro 

filhas eram: Anna Maria, Francisca, Felisberta e Antonia. É bem pouco provável que 

alguma delas tenha chegado a sair de Goiás. Certo é que nenhuma delas se tornou 

religiosa como o pai almejava.  

Apesar de Antônio Gomes ter tido somente filhas mulheres, parece-me que 

isso não se tornou motivo de infortúnio. Suas filhas foram importantes para 
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estabelecer e consolidar redes de influência no âmbito político da capitania. Todas 

se casaram. Melhor dizendo – e o mais provável – foram casadas, com portugueses 

de alguma projeção. Aliás, a rede de relações fundamentadas no casamento das 

filhas foi primordial para que esse marchante alcançasse o cobiçado posto de 

capitão-mor.  

A genealogia de Antônio Gomes de Oliveira foi levantada por Antônio César 

Caldas Pinheiro.480 De acordo com os dados do autor, Francisca, filha de Antônio 

Gomes e Gertrudes, foi casada com Antônio Botelho da Cunha.  Francisca já era 

falecida em 1786; com sua morte, os filhos foram tutelados pelo pai, conforme 

previam as Ordenações. 

Outra filha, Antônia Gomes, também faleceu antes de 1786. Após a morte de 

Antônia, a filha foi tutelada pelo pai, o alferes José Ribeiro Costa, cuja patente foi 

passada por Luis da Cunha Menezes, em 24 de dezembro de 1782. Quase vinte 

anos depois, em 17 de dezembro de 1800, no primeiro ano do governo de D. João 

Manoel de Menezes, Costa recebeu a patente de capitão efetivo de uma das 

Companhias das Ordenanças de Vila Boa. Era praxe a patente ser assinada pelo 

capitão-mor e outros graduados. Nela consta a assinatura do capitão-mor Antônio de 

Souza Telles e Menezes. Essa patente seria confirmada pela Coroa em 1806.481  

De Francisca e Antônia, e seus respectivos maridos, obtive apenas estas 

informações. As outras três filhas de Antônio Gomes se casaram com homens de 

maior projeção. Bem, pelo menos eles aparecem com maior incidência na 

documentação.  

Felisberta Joaquina Gomes de Oliveira casou-se com o português, natural da 

freguesia de Carvalhais, José Pinto da Fonseca. Segundo Pinheiro, Fonseca 

assentou praça como Soldado Dragão em Goiás em julho de 1772, aos 24 anos de 

idade.482 No ano seguinte, foi elevado ao cargo de alferes.483 Entre agosto e 

novembro de 1772, Fonseca entregou na Casa de Fundição a substancial quantia 

de “oito arrobas, dezasete marcos, seis onças, tres oitavas e cincoenta e dous grãos 
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de ouro”. Dessa quantia pertenceu ao quinto de “V. Mag.e hua arroba quarenta e 

hum marcos, sete onças, cinco oitavas e trinta e nove grãos e hum quinto de ouro 

[...]”. Por essa contribuição, em 1774, Fonseca recebeu a mercê do Hábito de Cristo, 

conforme pleiteara no ano anterior.484 

A mercê do Hábito de Cristo e seu papel como alferes contribuíram para sua 

entrada no palácio, ou, talvez, foram consequência disso. Em 1775, o então 

governador José de Almeida Vasconcelos de Soveral e Carvalho, barão de 

Mossâmedes, narrando à Coroa a descoberta de uma “nação de índios menos 

hostis”, referendou a importância de Fonseca naquela “obra de pacificação”. Com 

seu trabalho, granjeou a confiança dos principais da capitania.  O próprio governador 

o indicou para dar continuidade ao trabalho de contato e aproximação com os 

Carajá, Javaé e Xacriabá, justificando que “aquelas nações inteiramente se 

entregavam à conducta do alferes.”485  

A atuação de Fonseca e sua relevância por esse “serviço” o elevaram ao 

posto de capitão das ordenanças. Para se ter ideia de sua projeção, foi o próprio 

Pombal quem o encarregou no “cuidado e conservação dos novos vassalos e da 

aquizição de outros”. Nesse mister, recebeu aval para empregar recursos da Real 

Fazenda, desde que “com moderação e economia”.486 Com tanto reconhecimento, 

em 1777, foi indicado pelo barão de Mossâmedes para o cargo de ajudante de 

ordens.487  

Vivia-se, naquela época, a caça aos jesuítas. Nesse contexto, a atuação de 

Fonseca ajudou a consolidar a imagem que se pretendia esboçar dos religiosos. O 

ofício de resposta relativo ao sucesso da diligência de “pacificação” dos naturais da 

terra foi escrito pelo próprio Pombal. No documento, o ilustrado “reproduziu” várias 

queixas, que teriam sido feitas pelos próprios chefes daquelas nações, dos maus 

tratos que os jesuítas teriam causado àqueles grupos.488  

Fonseca recebeu a mercê de Capitão dos Dragões no início do governo de 

Luis da Cunha Menezes, que, por sinal, o defendeu da acusação de ter galgado 

postos no governo anterior por apadrinhamento. Luis da Cunha, mais de uma vez 

elogiou-lhe a conduta. Foi no governo de Luis da Cunha que Fonseca chegou ao 
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cargo de ajudante de ordens.489 No governo de Tristão da Cunha Menezes (1784-

1800), irmão de Luis da Cunha, Fonseca retornou ao reino para tratar de pendências 

referentes a seu patrimônio, por ocasião da morte dos pais.490  

Mas, é bom destacar que Fonseca tinha em Goiás terras minerais e, se o 

sogro Antônio Gomes não se envolveu na mineração, Fonseca não se furtou a isso. 

Segundo a Notícia Geral da Capitania de Goiás, compilada e escrita em 1783, 

Fonseca aparece na relação dos mineiros que tinham terras minerais: Fonseca foi 

citado nas seguintes localidades: no Rio Vermelho, no “Corgo” da Paciência e no 

Ribeirão dos Bugres.491 

Desde então, seu nome desaparece na documentação. Não obstante, é 

possível afirmar que Fonseca foi um caso raro naquela época. Passou incólume por 

três governos. Mas não foi o único a ter uma carreira próxima ao palácio e com tanto 

destaque.  

A trajetória de José da Silva Maldonado de Eça assemelha-se à de Fonseca. 

Foi casado com uma das filhas de Antônio Gomes: Anna Maria Gomes de Oliveira. 

Também ficou viúvo entre 1785 e 1786.492 Ambos viviam dentro do palácio. Em 

1780, então cadete, foi indicado por Luis da Cunha ao posto de capitão. A 

justificativa eram suas “qualidades pessoaes.” Para tornar-lhe viável a assunção do 

posto, Luis da Cunha reformou o capitão da Companhia dos Dragões, José de Melo 

e Castro de Vilhena e Silva, promovendo-o a tenente-coronel.493 Como se pode 

perceber, Luis da Cunha governava tentando agradar as elites vez por outra. 

Em 1783, Maldonado pleiteia confirmação de patente no posto de alferes da 

Companhia dos Pedestres de Goiás. Em agosto de 1784, já no governo de Tristão 

da Cunha (irmão de Luis da Cunha), recebe a patente de ajudante de ordens, 

confirmada pela Rainha em 1785.494 Cargo que, como vimos, pouco antes fora 

exercido por seu concunhado Fonseca.  

Com a morte de Ana Maria Gomes de Oliveira e o retorno de Maldonado a 

Portugal em 1787, os dois filhos do casal passam à tutela de Lourenço Antônio da 

                                                
489

 AHU_ACL_CU_008, Cx. 30, D. 1954. 
490

 AHU_ACL_CU_008, Cx. 38, D. 2354. 
491

 BERTRAN, Paulo. Notícia geral da Capitania de Goiás. Goiânia: Editora da UCG, Editora da UFG; 
Brasília: Solo Editores, 1996, Tomos I p. 116.  
492

 PINHEIRO, Antônio C. C. Um capitão-mor marchante e dois cirurgiões-mor em Vila Boa de Goiás. 
(digitado), p. 10 
493

 AHU_ACL_CU_008, Cx. 32, D. 1992. 
494

 AHU_ACL_CU_008, Cx. 36, D. 2180. 



 

229 

 

229 

Neiva, cirurgião-mor, casado com Maria da Conceição, provavelmente a filha mais 

velha de Antônio Gomes. O casamento ocorreu antes de 1775, pois Maria da 

Conceição não consta entre as filhas donzelas mencionadas acima.  

Durante todo o tempo em que Maldonado e Fonseca viveram próximos dos 

governadores, nada há – pelo menos não encontrei – sobre Antônio Gomes além do 

contrato de exclusividade da venda de couros pleiteado por Peçanha. O que mais 

chama a atenção é esse silêncio, assim como a permanência de seus genros em 

cargos importantes em governanças diferentes, como a do barão de Mossâmedes e 

a dos Cunha Menezes.  

Apesar dos silêncios em torno de Antônio Gomes, é importante destacar que 

o casamento de suas filhas com portugueses foi uma estratégia para “minimizar” sua 

condição de marchante. Apesar de ser um dos homens mais ricos da região, 

conforme sugeriu Telles, Antônio Gomes não era nobre. 

 Transcrevi acima a manifesta admiração de Telles por Antônio Gomes. Pois 

bem, esse sentimento ruiu em 1783, quando o posto de capitão-mor entrou em 

vacância. Na ocasião, conforme previa a lei, a Câmara deveria indicar três 

candidatos entre os “sujeitos de melhor Nobreza, Christandade, Zelo do Real 

serviço, e utilidade publica”. A Câmara recomendou nesta ordem: Francisco Pereira 

Marinho, capitão dos auxiliares e juiz ordinário; Antônio de Souza Telles e Menezes, 

capitão da Companhia da Nobreza de Vila Boa, professo na Ordem de Cristo e 

bacharel formado em Coimbra. E, em terceiro lugar, Antônio Gomes de Oliveira, 

homem “dos mais ricos da comarca” e que exerceu cargos na república, entre eles, 

o de juiz e vereador.495 

Na ordem de nomeação da Câmara, Antônio Gomes ficou em terceiro lugar, 

segundo denúncia de Telles. Porém, num “claro suborno e infração às Leys”, Tristão 

mandou passar carta patente ao marchante. Diante desse resultado desfavorável, o 

bacharel denunciou à Rainha que os camaristas sofreram constrangimentos para 

votarem conforme indicação do governador. Apesar de ser “um dos mais ricos da 

região”, Antônio Gomes era marchante. Esse “defeito”, segundo Telles, deveria ter 

sido o suficiente para inabilitá-lo a um posto “de tanta honra”.496 Por ser bacharel, 

afirmava, estava mais bem credenciado.  
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Ao denunciar o ocorrido, Telles não deixou passar em branco o fato de os 

dois genros de Antônio Gomes ocuparem cargos no palácio: um era secretário 

particular de Tristão, o outro ajudante de ordens. Luis da Cunha Menezes e seu 

irmão Tristão não se cansaram de elogiar a conduta dos dois em seus respectivos 

governos. Graças à denúncia de Telles, temos conhecimento de que Maldonado 

veio a Goiás na condição de “criado” de Luis da Cunha. É bom ter em mente que 

criado – conforme Bluteau – poderia se referir a um fidalgo, pajem, ou parente. 

Segundo o dicionarista, “Antigamente em Portugal costumavão chamar criados, ou 

criadas, a algus parentes, que criavão em suas casas [...]”.497  

Seja qual for a acepção que Telles deu ao termo, Luis da Cunha Menezes 

teria sido responsável por casar o dito seu criado Maldonado com “moça de família 

rica e o fez alferes de pedestres donde é desnecessário”. Conforme indiquei nos 

capítulos anteriores, para tornar viável a administração, os governadores precisavam 

formar “partidos” favoráveis em torno de si. Os Cunha Menezes transitaram entre os 

“pobres”, “pardos” e “mulatos”. Logo, não poderiam prescindir das elites “brancas”. 

Quanto à suposta inutilidade de Maldonado, sua pouca disposição teria 

levado Tristão a desgostar-se dele a ponto de mandá-lo fazer cobranças em nome 

da Real Fazenda capitania afora, por longos períodos, como castigo.498 Contudo, 

essa informação de Telles não se sustenta. Em outubro de 1787, Maldonado 

recebeu licença para voltar ao reino, onde iria cuidar dos “graves prejuízos em seus 

negócios patrimoniais” no Alentejo. Na ocasião, Maldonado levava consigo uma 

carta escrita por Tristão a ser entregue ao secretário da marinha e ultramar, Martinho 

de Melo e Castro, recomendando que este protegesse seu “amigo” Maldonado 

durante sua estada no reino.499 E desde então, nada mais há dele em Goiás.500 

Todavia, o ir e vir dos parentes de Antônio Gomes no palácio não terminou com 

Fonseca e Maldonado. De acordo com Telles, os cofres reais pagavam o soldo de 

soldado dragão a um filho de Maldonado que “ainda anda na escola e cobra soldo 
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[...] Com tão pouca necessidade que seu pai possuirá de trinta a quarenta mil 

cruzados”.501  

Ao perder o posto de capitão-mor, Antônio de Souza Telles e Menezes, que 

antes exaltava a riqueza de Antônio Gomes, elogiando-o como um dos “melhores 

vassalos d’el rey”, passa a desqualificá-lo por sua atividade de marchante “obrigado 

a dar carne ao povo, [...] posto tão incompatível como injuriozo a hum posto de tanta 

onra e autoridade [...] no cazo prezente em que a riqueza que se lhe declara he mais 

oposta ao espírito da Ley [...].”502  

Telles afirmou que a nomeação de um “carniceiro” como capitão-mor 

decorreu da influência que o secretário e do ajudante de ordens tinham sobre 

Tristão. Ademais, “com graves prejuízos à Câmara em fazer açougues poucos à 

custa de sortes violentas e constrangidas de cem por cento”.503 A denúncia, porém, 

não estava completa. Faltou Telles (a)notar que Lourenço Antônio da Neiva, outro 

genro de Antônio Gomes, era camarista à época e dificilmente iria se contrapor a um 

projeto familiar de tamanha monta. Lourenço Antônio da Neiva recebeu a patente de 

cirurgião-mor de Vila Boa em 1791, mas em 1783 era camarista.504 

Telles escreveu em 22 de setembro de 1783. Na primeira página de sua 

correspondência, na qual denuncia a “falcatrua” de Tristão e a consequente 

assunção de Antônio Gomes ao cargo de capitão-mor, à margem esquerda, com 

data de 1784, consta um despacho do Conselho Ultramarino suspendendo aquela 

patente. Contudo, demoraria alguns meses até a ordem chegar a Goiás. Não posso 

afirmar se Antônio Gomes permaneceu no cargo até sua morte. De toda forma, era 

26 de julho de 1786 quando Telles recebeu a patente do posto de capitão-mor, como 

tanto queria.505  

Trata-se de mais um exemplo de como a distante Coroa nem sempre 

arbitrava a tempo sobre questões de sua alçada. A distância considerável entre 

Goiás e Lisboa era como um relógio que adiantava bem quando a Coroa se 

pronunciava em atraso sobre os interesses locais. 

Quanto a Antônio Gomes, casar as filhas foi uma estratégia eficaz para 

conquistar um lugar privilegiado na sociedade. Na qualidade de capitão-mor 
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dificilmente passaria por importunações e denúncias como aquelas feitas pela Junta 

da Real Fazenda acerca de monopólios e abusos de preço de derivados da 

pecuária. Telles bem notou que a presença dos genros de Antônio Gomes no 

palácio foi fundamental para que houvesse sucesso em seus intentos.  

Maldonado e Fonseca voltaram ao reino por volta de 1786, ano em que suas 

respectivas mulheres faleceram e, ao que tudo indica, também foi ano da morte de 

nosso capitão-mor marchante. Caberia a Lourenço Antônio da Neiva, cirurgião-mor, 

a administração dos bens do falecido sogro. 

Com a morte de Antônio Gomes, Tristão da Cunha Menezes deve ter julgado 

pertinente que as propriedades fossem geridas por Lourenço Antônio da Neiva, 

casado com dona Maria da Conceição de Oliveira. A este foram entregues “sítio e 

roça, e outros mais bens que foram do falecido seu sogro, [...] para inteiro 

complemento do seu dote, [o] sítio na [...] paragem chamada Boa Vista por detrás da 

Serra Dourada”.506  

As terras da “Boa Vista” não foram as únicas sesmarias de Antônio Gomes na 

região “detrás da Serra Dourada”. Não foi possível saber se esta e o “sítio da Serra 

Dourada”507 estavam inclusas entre as “cinco ou seis fazendas de criar” 

mencionadas por Telles. Nos requerimentos de confirmação dessas sesmarias, 

Lourenço afirmou que as ditas terras estavam na posse de Oliveira há mais de vinte 

anos. Ou seja, pelo menos desde a década de 1760.508 Àquelas terras, Lourenço 

anexou outras. Mas para entender como isso ocorreu, mais uma vez é preciso 

recorrer à família.  

 Do matrimônio entre Lourenço Antônio da Neiva e Maria da Conceição 

Oliveira nasceram dez filhos. Multiplicava-se a descendência de Antônio Gomes. Em 

1786, quatro filhas de Lourenço pleiteiam terras na região “detrás da Serra 

Dourada”. Multiplicaram-se as terras. 

As justificativas são idênticas entre as netas do falecido Antônio Gomes. Ana 

Joaquina da Neiva, solteira, requer as terras chamadas “Ribeirão dos Bois” para 

“plantar roças com seus escravos e cultivar a terra [...] partindo de um lado com 

terras de Gertrudes Antonia da Neiva, e pelos mais lados com sertoens inúteis 
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[...].”509 Maria Lourença, também solteira, tinha alguns escravos e afirmou querer 

ocupá-los no exercício da lavoura e “soube de umas terras devolutas ao pé do sítio e 

Engenho que foi do falecido Capitão-mor Antônio Gomes de Oliveira [...] na parage 

chamada o Riaxo Grande.”510  

Lourença Antônia, solteira, solicitou sesmaria com pretensão de estabelecer-

se para cultivar a terra com seus escravos. “[...] e como tinha por noticia de q’ na 

parage chamada o Boriti, [...] se achavam umas terras devolutas por detrás da Serra 

Dourada [...] que partem de uma banda com as terras de D. Maria Lourença da 

Neiva [...].”511 Solicitou a parte que lhe tocava naquele latifúndio. À Coroa 

certamente não foi passada a informação de que esta filha do cirurgião-mor era 

“mentecapta”.512  

Dona Gertrudes Antônia também alegou ter “alguns escravos” que pretendia 

ocupar na roça. Não tinha sesmaria de terras para cultivar. “[...] e tinha por noticia, q’ 

na paragem chamada a Tapera, por detrás da Serra Dourada, e nos fundos do 

Riaxo Grande, se achavam devolutas humas terras [...].”513 Por isso, requereu a 

mercê. Gertrudes casou-se com o português Bartholomeu Lourenço da Silva, 

cirurgião-mor que, segundo Pinheiro, deve ter aprendido o ofício com o sogro. 

Nenhuma das filhas de Lourenço mencionou o parentesco que tinham entre 

si, tampouco a ascendência comum. Ainda acerca das terras, vale destacar que, de 

acordo com informações de Telles, Antônio Gomes era dono de cinco ou seis 

fazendas de criar na região detrás da Serra Dourada. Não consegui descobrir se 

aquelas terras chegaram a ser confirmadas em carta de sesmaria, ou se tratava das 

que Lourenço confirmava. Seja como for, Lourenço Antônio teve que administrar 

doze fazendas naquela região, pois as terras pleiteadas por suas filhas foram 

anexadas às terras do falecido capitão-mor.  

Vale destacar que o termo fazenda já naquela época referia-se a terras para a 

criação de gado. Cunha Mattos afirmou que havia diferença entre fazenda e sítio. 

Segundo Cunha Mattos,  
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As fazendas são aquellas em que se cria gado vacum, cavallar ou 
cerdal. Os engenhos são os que tem fabricas de assucar, em muitos 
dos quaes não existe hum só escravo. Roças são as propriedades 
em que se cultivão unicamente gêneros cereaes, e farináceos em 
ponto grande; e os sítios são as propriedades em que se fazem 
pequenas plantações.514 

Não consegui descobrir se Antônio Gomes ou Lourenço Antonio da Neiva 

empregou, em algum momento, parte dos escravos na mineração. Contudo, não 

deixa de ser emblemático que a região “detrás da Serra Dourada” ficava nas 

proximidades dos rios Claro e Pilões – rios diamantíferos, proibidos à mineração até 

1801. Se essa família esteve envolvida no extravio de diamantes, permanece uma 

incógnita. Porém, o certo é que às fazendas de criar de Antônio Gomes, Lourenço 

anexou as pleiteadas por suas filhas, formando uma grande propriedade. Desde o 

final século XVIII aquela região ficou sugestivamente conhecida como Campanha do 

Neiva. As fazendas de criar de Antônio Gomes eram conhecidas antes. Na Carta 

Topographica do País dos Rios Claro e Piloens, datada de 1772, feita no governo do 

barão de Mossâmedes (1772-1778), já se encontra a fazenda de Antônio Gomes e o 

Retiro de Antônio Gomes..515  

De Antônio Gomes há poucas referências documentais, sobretudo acerca da 

fortuna. De Lourenço há várias informações de compra e venda de terras, casas e 

doação de patrimônio para capela.516 Além disso, ou foi diletante na produção de 

uvas ou tentava se aventurar na diversificação econômica, pois próximo à 

Cambaúba, Lourenço tinha uma chácara. Nela foram produzidos, em 1783, 83 barris 

de vinho.517  

Anos depois, Lourenço comprou de D. Maria Francisca de Lima, viúva de 

Manoel Luis dos Santos, uma casa pelo preço de 138 oitavas de ouro, perto do 

Largo da Carioca, no lugar chamado Estalagem. Todas as portas tinham fechadura. 
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Alguns móveis também passaram à posse e domínio de Lourenço: três “caixões” de 

guardar mantimentos, dois bancos, um catre e uma mesa. Dez oitavas foram pagas 

diante das testemunhas, uma delas foi Antônio de Souza Telles e Menezes, 

conforme anotou o escrivão Antônio Jozé Vidal de Athaíde em 1802.518 O mundo era 

pequeno. Vila Boa menor ainda... Deve ter sido difícil para Telles ver um mulato 

fazendo as vezes de tabelião. 

Cinco anos depois, em 1807, Lourenço compra por 300 oitavas de ouro, uma 

casa na Rua da Cambaúba, “na outra banda da ponte do Rio Vermelho”, vizinha à 

casa do falecido capitão Luis Lourenço Gandra. A soma de trezentas oitavas seria 

paga em duas prestações de 150 oitavas em dois anos.519 A casa era próxima à 

chácara na qual produziu vinho. No ano seguinte, Lourenço comprou, à vista, uma 

morada de casas, de Dona Manoella Maria do Rosário, na Rua da Igreja da Boa 

Morte, por 150 oitavas.520 

Lourenço doou para patrimônio da capela da Senhora das Barrancas, duas 

“moradinhas de casa na Rua do Ouvidor”. A doação a essa capela ereta em sua 

chácara foi feita condicionalmente. Caso a capela deixasse de existir, a doação 

perderia efeito.521 Fica patente que se tratava de uma estratégia para os bens não 

saírem da família.  

Tamanha quantidade de bens e terras carecia de administração. Essa tarefa, 

Lourenço não cumpriu sozinho, até porque seu ofício de cirurgião-mor no quartel 

tomava algum tempo.  

Como dito, Lourenço e Maria da Conceição tiveram dez filhos, quatro 

pleitearam sesmarias no entorno das terras do falecido avô. No final de 1812, João 

Gualberto de Oliveira, marido de Francisca Antonia da Neiva (casados, segundo o 

documento, em 1811); e Jerônimo José de Souza, marido de Felisberta Luiza da 

Neiva, genros de Lourenço, dão início a uns “autos cíveis de emancipação e 

habilitação”, 522 e nessa época têm início as disputas no interior da família em torno 

das heranças. 
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Por esse documento ficamos sabendo que Felisberta nasceu em 1785,523 e 

teve como padrinho o avô que, ausente, foi representado pelo capitão Antônio 

Botelho da Cunha, concunhado de Lourenço. Isso explica por que nem todas as 

filhas de Lourenço pleitearam sesmarias: algumas ainda não tinham nascido em 

1786. Felisberta e Jerônimo contraíram matrimônio em 1811, conforme a transcrição 

do registro de casamento.  

Em junho de 1813, apenas um mês após contrair matrimônio, foi a vez de 

Francisco Antônio de Souza, casado com Joaquina da Glória524 solicitar habilitação 

e emancipação a fim de tornar-se administrador da herança da mulher. Assim como 

os concunhados, comprovou que era casado in facie Ecclesiae. Para se casarem, 

receberam licença de seus respectivos pais, o que comprovou anexando o bilhete 

que seus respectivos pais escreveram e assinaram: “concedo licença a meu filho e 

popilio Francisco Antônio de Souza para se cazar com Donna Joaquina da Gloria 

Neiva por ser muito do meu gosto que se caze com a dita senhora”. No mesmo 

bilhete consta a licença dada por Lourenço Antônio da Neiva: “Concedo licença a 

minha Filha Joaquina da Gloria Neiva para se cazar com Francisco Antônio de 

Souza, por ser muito do meu gosto o cazamento.” Ambos escreveram e assinaram 

as respectivas licenças aos seis de maio de 1813.525  

Ainda anexo à documentação consta o pleito de habilitação e emancipação 

de Antônio Manoel Gomes da Neiva, filho de Lourenço e dona Maria da Conceição 

Gomes de Oliveira, nascido em 1789. Foi batizado pelo vigário João Antunes de 

Noronha. À época do pleito de habilitação, Antônio Manoel estava com quase 25 

anos e, segundo acreditava, apto a administrar sua parte na herança materna e 

outros bens deixados por seu avô, já recebidos por suas irmãs. Segundo sua 

justificativa, argumentou que tinha bom comportamento, razão pela qual o pai “o 

tinha encarregado de várias dispoziçoens administrando alguas das Fazendas de 

gado vacum e cavallar, pertencentes ao seu [local ?], do que sempre deu boa 

satisfação de si.”  
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O primeiro despacho foi-lhe desfavorável. Contudo, Antônio Manoel não 

desistiu. Na segunda vez convocou testemunhas para reforçar o que dizia sobre seu 

comportamento, capacidade e competência. Os cunhados, acima citados, disseram 

que “sabiam por ouvir dizer e ver” que Antônio administrava com competência 

algumas fazendas do pai.  

Além dos cunhados, outras testemunhas foram convocadas. Embora pouco 

tenham falado, sabiam por “saber e ver” – era público e notório – que Lourenço 

Antônio da Neiva encarregara o filho Antônio Manoel de “administrar as fazendas de 

gado vacum e cavalar da sua casa e outras administraçoens [...].”526 Contudo, 

somente após completar 25 anos Antônio Gomes recebeu seu quinhão. Esse filho 

de Lourenço seguiu carreira militar, nunca se casou, mas teve ao menos duas filhas 

naturais reconhecidas em testamento.527  

Outra filha de Lourenço Antônio da Neiva, dona Gertrudes (que pleiteou 

sesmaria) casou-se com Bartholomeu Lourenço da Silva, português, natural da Vila 

de Santarém. A darmos crédito à idade de sessenta anos que disse ter em 1820, 

Bartholomeu foi pai pela primeira vez, em 1806, quando já contava 46 anos. 

Provavelmente Bartholomeu aprendeu o ofício de cirurgião com o sogro, mas sua 

fortuna – nas várias acepções do termo – foi distinta.  

Já eram tempos do Império, quando em 1825, obteve de Cunha Mattos, o 

aval, muitos elogios e recomendação por seu trabalho caritativo. O brigadeiro Cunha 

Mattos, não tinha dúvidas quanto os trabalhos desse “respeitável ancião”  

 
Pelo que reporta ao caráter pessoal e serviços públicos do 
suplicante, cumpre-me dizer a V. Ex.a que é um ancião respeitável 
pelas suas virtudes e talentos; com tal grau caritativo, que assiste 
não só gratuitamente a todos os enfermos desta cidade, mas ainda 
fornece medicamentos seus a todos os necessitados, sendo neste 
ponto tão escrupuloso, que milhares de vezes têm alimentado e 
curado os enfermos do Hospital Militar à sua própria custa, com zelo 
infatigável e digno de louvor eterno. O suplicante tem uma 
numerosíssima família em que conta três filhos Oficiais de 1ª Linha e 
um de 2ª. A sua caridade atrasou os seus meios de subsistência, 

mas nem por isso deixou de executá-la com o antigo fervor, de 
maneira que nem mesmo o Físico das Tropas, apesar da 

desinteligência em que vive o suplicante, faz-lhe justiça que merece.  
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[...] O acesso ao posto de Capitão, com o respectivo soldo que o 
suplicante requer é independente de mera graça de Sua Majestade 

Imperial, mas esta mesma graça já tem sido concedida a outros 
indivíduos menos qualificados do que o suplicante, cujo requerimento 
com outros papéis que eu exigi para melhor informar a V. Ex.a, 
sobem à respeitável presença de V.Ex.a.528 

 

O reconhecimento de seu trabalho como cirurgião-mor – com o qual teria 

deixado a família na penúria – veio após sua morte. Cunha Mattos esmerou-se para 

que dona Gertrudes Antonia da Neiva recebesse pensão, o que só ocorreu em 1829, 

dois anos depois de enviuvar.529 A “pobreza” de Bartholomeu, dificilmente 

mensurável, recebeu ares de virtude por resultar da caridade.  

Entretanto, esse trabalho caritativo não foi unanimidade. Para os viajantes 

não bastava. Pohl chegou a dizer que, “em relação à saúde”, os habitantes da 

capitania eram “dignos de dó”. Em toda a capitania não existia uma “farmácia bem 

organizada” e em Vila Boa, o cirurgião-mor contratado “não concluiu sequer os 

primeiros estudos de cirurgia”.530 Embora Pohl não seja explícito, é bem provável 

que estivesse se referindo a Bartholomeu.  

Se retomarmos a leitura das recomendações de Cunha Mattos, torna-se 

evidente a existência de dois tipos de pobreza. O militar afiançou a condição 

econômica pouco, digamos, “abundante” do cirurgião-mor e achou justo que a viúva 

– neta do falecido capitão-mor Antônio Gomes de Oliveira – recebesse pensão. 

Assim, se existia uma pobreza “má” como a dos vadios que viviam rondando os 

arraiais com “espingarda e violinha”; e existia uma “pobreza boa”, como a de 

Bartholomeu Lourenço da Silva, fruto da caridade. 

Disso emerge uma questão. Como Bartholomeu pôde ser considerado 

“atrasado nos seus meios de subsistência” se mandou batizar vinte cativos (18 

inocentes e dois crioulos adultos) entre 1795 e 1825? Afinal, o que era ser pobre 

naquela sociedade?  
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 AHEG. Correspondência do Governo Provincial com a Corte – 1823. Livro nº 44, fls. 250, 250 v e 
251. In: PINHEIRO, Antônio C. C. Um capitão-mor marchante e dois cirurgiões-mor em Vila Boa de 
Goiás. (digitado), p. 10 
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 PINHEIRO, Antônio C. C. Um capitão-mor marchante e dois cirurgiões-mor em Vila Boa de Goiás. 
(digitado), p. 10. 
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 POHL, Johann E. Viagem no interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1976, p. 125. 
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Quadro 9: Escravos de Bartholomeu Lourenço da Silva – 1795-1825 
1795 1796 1798 1799 1800 1802 1805 1807 1810 1811 1813 1815 1816 1825 

1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 2 1 

AGDG: Livro de batismos de escravos 1764-1842 

 

 

Obviamente, um pobre com vinte escravos não era o mesmo que um pobre 

sem nenhum escravo. Mas, mais importante que isso, é detectar que a Bartholomeu, 

apesar do pouco prestígio econômico, tentasse manter o status escolhendo os 

governadores e o secretário do governador para apadrinhar seus filhos, conforme 

demonstrei no segundo capítulo. Certamente buscava segurança criando laços de 

compadrio no palácio. Ainda em relação à classificação de pobre entre as famílias 

da Cidade de Goiás em 1825, é possível que isso esteja relacionado com a 

inevitável comparação com seus antecessores, o avô de sua mulher e o sogro. 

 

Quadro 10: Escravos batizados da Família de Antônio Gomes de Oliveira 

Antônio Gomes de Oliveira Lourenço Antônio da Neiva Bartholomeu Lourenço da Silva 

1765-1786 1795-1812 1795-1825 

Adultos Crianças Adultos Crianças Adultos Crianças 

27 34 11 56 2 (crioulos) 18 

AGDG: Livro de batismos de escravos 1764-1842 

 

Ao comparar o quantitativo531 de escravos batizados entre as três gerações 

torna-se mais fácil compreender porque Bartholomeu foi classificado como “pobre”. 

Em que pesem as lacunas documentais, talvez, por isso Bartholomeu tenha sido 

escolhido para apadrinhar crianças de Vila Boa uma única vez. Como se pode 

observar, dos três, Bartholomeu detinha a menor quantidade de crianças cativas na 

pia do batismo. Retomemos a trajetória de cada um deles.  

Antônio Gomes era dono de fazendas de gado vacum, Lourenço era 

cirurgião-mor e aumentou significativamente o patrimônio do sogro. Mas as coisas 

mudaram quando dona Maria da Conceição, mulher de Lourenço faleceu. Os nove 

filhos (excluindo a “mentecapta”) começaram a pleitear e demandar por terras e 

escravos, ainda quando Lourenço Antônio era vivo. Talvez por conta da aquisição de 

                                                
531

 Obviamente todos tinham mais escravos, pois os chamados “inocentes” crianças tinham pais, ou 
pelo menos uma mãe. 
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tantas casas o próprio Lourenço tenha comprometido a própria fortuna. Em 1814 

teve alguns escravos confiscados por conta de dívidas.  

 
 

FAMÍLIA FRAGMENTADA. FORTUNA, IDEM 

 
 
 Dona Anna Joaquina demandou contra seu cunhado Bartholomeu Lourenço 

da Silva, por conta de um casal de escravos que, segundo ela, estava em poder do 

cunhado até que ela estivesse habilitada e emancipada para receber a legítima 

materna. Pois bem, o casal era o preto mina Joaquim, oficial de sapateiro, e sua 

mulher Simiana, crioula. Segundo alegação do padre Lucas Freire de Andrade, 

advogado de Bartholomeu, os ditos escravos foram facultados a Bartholomeu para 

“servi-lo durante o tempo de uso e fructo delles, que era athe o tempo da 

Emancipação da embargada”. Ademais, dizia que Bartholomeu fazia, como tinha 

feito, várias diligências para comprar os ditos escravos.532  

A partir daí, ficamos sabendo que a escrava crioula Simiana vivia “sempre 

fugida” e que, não obstante estes “disgostos”, Bartholomeu anuiu em trocá-la por 

outra, deixando a cunhada “muito satisfeita”. E ele, “ainda contra o gosto e 

repugnância do Embargante o que aceitou pela mesma se achar aparentada na 

Caza do Embargante aonde tinha pai, e mãe e Irman”.533 A demanda entre os 

cunhados não terminou. Uma nova demanda foi iniciada em 1816, mas não 

encontrei o documento, apenas referências. De toda forma, o casal de escravos, 

motivo da demanda, continuou com Bartholomeu. Joaquim, preto mina, e Simiana 

crioula, mandaram batizar a filha legítima, Luiza, em quatro de agosto de 1816.534 

Como se pode observar, a família tinha lá seus percalços e é provável que 

outras disputas tenham ocorrido. A partir do episódio ficamos sabendo que entre as 

famílias havia as reciprocidades. Note-se que, apesar de insatisfeito em trocar uma 

escrava por outra cativa acostumada a fugir, Bartholomeu teria concordado na troca 

por estarem “aparentados na casa do embargante”. Malgrado o “investimento” 

contínuo em casas, como indiquei, o primeiro cirurgião-mor Lourenço Antônio da 

                                                
532 CFCG: 1814, Autos de Anna Joaquina da Neiva contra o cirurgião-mor Bartholomeu Lourenço da 
Silva. 
533

 CFCG: 1814, Autos de Anna Joaquina da Neiva contra o cirurgião-mor Bartholomeu Lourenço da 
Silva.  
534

 AGDG: Livro 3. Batismos de Goiás, 1794-1834, p. 158v. 
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Neiva morava junto com seu genro, o também cirurgião-mor Bartholomeu Lourenço 

da Silva.  

Provavelmente a casa em que conviviam seja a mesma descrita por Cunha 

Mattos. Em 1825, mais de dez anos após a morte do primeiro cirurgião-mor daquela 

família, Cunha Mattos escreveria que a casa dos herdeiros do Neiva “é de sobrado, 

mui vasta, elegante e tem um rico oratório. Está fora da cidade um tiro de 

espingarda [...]. De todas as antigas casas, [é] a mais bem trabalhada em talha”.535  

 

 

Figura 4: Sobrado de Lourenço Antônio da Neiva - 1803 

 
Fonte: Catálogo de Verbetes dos documentos manuscritos avulsos da capitania de Goiás. Brasília: Ministério da 
Cultura; Goiânia: Sociedade Goiana de Cultura, Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, 
2001, p. 29. 

 

Chegamos, enfim, a uma das várias estratégias do capitão-mor Antônio 

Gomes de Oliveira e de seus “aparentados”. A primeira delas é que, malgrado a 

diferença na “fortuna”, essas três gerações empregaram as relações familiares para 

a obtenção e manutenção de status. Retomemo-las rapidamente. Antônio Gomes de 
                                                
535

 CUNHA MATOS, Raimundo J. Corographia histórica da província de Goiás...p. 96-97.  
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Oliveira, marchante, ascendeu ao posto de capitão-mor graças aos casamentos de 

suas filhas com pessoas próximas ao palácio, um deles, inclusive, “criado” do 

governador Luis da Cunha Menezes.  

Lourenço Antônio da Neiva, cirurgião-mor aumentou consideravelmente a 

fortuna da família pleiteando terras usando o nome das filhas. Bartholomeu 

Lourenço da Silva, o “pobre” cirurgião-mor, apesar ter sido muito caridoso, parece 

ter sido pouco apreciado. Sua estratégia, foi portanto, adentrar no palácio via 

compadrio. Para demonstrar isso, lembro que, em 1806, Bartholomeu Lourenço da 

Silva alcançou o posto de Cirurgião-mor das Tropas Pagas. Não sei se é possível 

tratar dois eventos paralelos como aleatórios.  Afinal, em 1806, Bartholomeu e dona 

Gertrudes batizavam sua filha Francisca, afilhada do então governador Francisco 

Mascarenhas. Talvez, não estejamos diante de um evento aleatório, mas uma 

situação de co-incidência de interesses, perceptível no nome da batizanda e de seu 

padrinho.  

Torna-se, portanto, evidente que cada um deles, de modos distintos, construiu 

teias a partir da família com as instâncias do poder. Ademais, deve-se lembrar que 

Antônio Gomes era marchante. No vocabulário da época significava “mercador de 

gado para o açougue”. Telles e Menezes, como vimos, era admirador confesso do 

dito Gomes antes de perder para ele o posto de capitão-mor. Parece-me que, nessa 

terra, certos ideais de “nobreza” eram evocados mormente em situações em que os 

indivíduos se viam prejudicados em suas posições e privilégios.  

Por outro lado, a riqueza, naqueles tempos, não era suficiente. Era o ideal da 

sociedade demonstrar status. Participar das instâncias do poder era a forma 

privilegiada – desculpem a redundância – de garantir mercês e deferências. Casar 

as filhas com homens do palácio garantiria a Antônio Gomes de Oliveira, o que ele 

não tinha: nobreza. Nas palavras de pesquisadores, status. Na linguagem da época, 

qualidade. Mas há mais. 

Lourenço e seu genro também não podem ser classificados como nobres. Ao 

menos é isso o que aponta o Vocabulário de Bluteau.  Ambos faziam parte do 

chamado “estado do meio”. Ou seja, estavam “entre os nobres e os mechanicos [...] 

como são os Pintores, Cirurgioens & Boticários [...].” À “classe do meio” convinha 
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andar a cavalo e portar-se bem, pois somente a arte da cirurgia não bastava para 

enobrecê-los.536  

Na América portuguesa, os ideais de nobreza eram plásticos. Antônio Gomes, 

malgrado mecânico, assumiu cargos na República, como o de juiz. Não creio que 

Telles o denunciasse à Coroa se aquele posto não estivesse dentro de seus planos. 

Convém lembrar os elogios destinados ao mais “rico vassalo do rei” que, por seu 

trabalho e fortuna, era alvo de inveja e mancomunações da Junta da Real Fazenda. 

Estes, por sua vez, alegavam – se verdade ou não, pouco importa – que Antônio 

Gomes “oprimia os povos com seu monopólio e preços abusivos”.  

As estratégias de nobilitação dessa família não se encerram nos trâmites 

políticos. Além do casamento das filhas e a assunção de cargos importantes como 

juiz, (provavelmente vereador) e capitão-mor, Antônio Gomes se destacou com a 

aquisição de terras, posteriormente aumentadas por Lourenço Antônio da Neiva que, 

inclusive, investiu em imóveis urbanos. João Fragoso verificou que os negociantes 

do Rio de Janeiro colonial, uma vez donos de alguma fortuna, amiúde abandonavam 

a mercancia – forma privilegiada de acúmulo de riqueza – e voltavam suas 

atividades para a terra. Era o “arcaísmo como projeto”.537  

Não bastou a Antônio Gomes de Oliveira ser um dos primeiros a se fixar em 

Goiás. Como indiquei, ele já estava aqui desde a década de 1730. Telles e Menezes 

chegaria mais de trinta anos depois, mas arrogou uma suposta nobreza pautada no 

tipo de atividade que ele exercia. É bom lembrar que Telles, em suas 

correspondências nunca negou a mercancia, pleiteou o Hábito de Cristo 

argumentando que era negociante do litoral e trouxe avultados negócios para essas 

minas. Portanto, a nobreza de Goiás não se pautava na antiguidade, mas em outros 

critérios que – embora não saiba dizer exatamente quais são – não deixavam de ser 

excludentes e reiterar a necessidade contínua de alianças políticas.  

Além desses aspectos, é possível verificar – apesar das ressalvas 

documentais – a variação significativa no quantitativo de escravos dessa família ao 

longo de cinquenta anos. Além do mais, os próprios discursos em torno de Antônio 

Gomes – um dos mais ricos vassalos do rei – e do cirurgião-mor Bartholomeu – 
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atlântico, sociedade agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia. Rio de Janeiro, c. 1790 
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desprovido de maiores bens – demonstram que com o fim do ouro, até algumas das 

famílias mais abastadas tiveram que se re-inventar. Mesmo que isso significasse 

continuar fazendo tudo igual: buscando alianças em vários “estratos sociais”. As três 

gerações dos Gomes de Oliveira usaram, sob diferentes aspectos, os laços 

familiares para garantir seus privilégios.  

Esse complexo reiterativo de privilégios que a família de Antônio Gomes 

buscou em redes de parentela se espraiará na senzala. Nem aquele “espaço”, por 

assim dizer, estava livre dos traços de Antigo Regime, com suas hierarquias e 

privilégios. Para demonstrar melhor como isso ocorreu, vejamos antes algumas 

características dos livros de batismo de escravos, ou os papéis e as cores que 

sobraram.  

 
 

 A DOCUMENTAÇÃO ECLESIÁSTICA – LACUNAS E ABORDAGEM 
 
 
De muitos escravos dos quais “sabemos” a existência a partir de outra 

documentação não há qualquer informação nos batismos. Mas muitos desses 

“invisíveis” serão referenciados aqui neste item. 

É possível que os primeiros aventureiros trouxessem seus escravos 

batizados. Porém, os livros de batismo de escravos de Meya Ponte (atual 

Pirenópolis) sugerem que isso não pode ser generalizado. Salvador, adulto, escravo 

de Fernão Bicudo de Andrade, foi batizado em 31 de março de 1732.538 O batismo 

de Salvador indica ainda que nem todos os cativos eram mantidos pagãos.  

Pode até ser que isso tenha ocorrido nos primeiros anos, pois em 1742 o 

segundo visitador eclesiástico – Jozé de Frias e Vasconcelos – recriminava os 

senhores por não mandarem batizar seus escravos. De acordo com o padre, “por 

dilatados tempos”, os senhores não “faz[iam] diligência alguma” para que os pretos 

tivessem instrução prévia ao batismo, deixando as almas dos escravos “expostas a 

evidente perigo de condenação”. Por isso, recomendou aos párocos que, na 

chegada de algum comboio de negros, buscassem informações de quem os 
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comprou, para onde eram levados, a fim de instruí-los no necessário e evitar “tão 

detestável erro”.539  

Poderia ser alegado que a prática fosse mantida ao longo do século XVIII e 

XIX. Mas não é uma justificativa convincente. Há que se ter em pauta que aquela 

era um sociedade com traços de Antigo Regime e, portanto, marcadamente católica. 

Ademais, ninguém mais acredita que a Igreja via os pretos como seres sem alma e 

passíveis de serem mandados para o segundo inferno na primeira oportunidade.540 

Apesar de alguns senhores incautos deixarem seus escravos sem o 

“conhecimento dos preceitos cristãos”, na hora da morte os sacramentos eram 

ministrados. Encontrei dois assentos de óbitos exemplificando isto. Na freguesia de 

Meya Ponte Jozé, preto mina, escravo de Antônio Alves de Castro, foi registrado 

como boçal. Não obstante, recebeu os sacramentos da penitência e extrema-unção. 

O outro Jozé, também preto mina, foi batizado in periculo mortis com a mesma 

justificativa: o batismo não ocorreu antes pelo fato de o escravo ser “boçal”.541 

O caso de Francisco, preto mina, escravo de Fradique de Araujo Aragão é 

emblemático. Francisco, apesar de ter sido levado diante da pia batismal em dois de 

novembro de 1782, não foi batizado por “não estar instruído nos mistérios da fé”.542 

O senhor de Francisco, Fradique de Araújo, poderia lá não entender muito bem o 

que os párocos consideravam o correto conhecimento dos mistérios da fé, mas é 

evidente que não planejava manter seu escravo pagão.  

Assim, é pouco provável que a prática de manter escravos pagãos possa ser 

generalizável a todo o período colonial. Saliente-se que, devido às constantes 

rusgas entre civis e eclesiásticos, fruto das taxas cobradas para o bem morrer, os 

párocos tratavam de se eximir de quaisquer “culpas” por deixar alguma alma sem 

sacramentos. Por isso, ao registrarem os óbitos é comum encontrarmos “faleceu 
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 IPHEBC: Cópia da Primeira e Última visita que fez o padre Alexandre Marques do Valle, visitador 
que foi das Minas dos Goyazes (1734-1824), p. 14.  
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 Para uma discussão pertinente sobre os esforços da Igreja em legitimar a escravidão e angariar os 
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 AGDG: Livro de assento de batismo de escravos, 1764-1787.  
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sem sacramentos por ser de repente”, ou “por não chamarem” e, no caso dos 

batismos, “por ser boçal”.543  

Ademais, uma das justificativas da escravidão era “converter” pagãos e salvar 

suas almas, sobretudo a partir da escravidão. Daí a responsabilidade da conversão 

dos cativos também recair sobre os senhores,544 numa sociedade preocupada com a 

salvação da própria alma, certamente esse fator deve ser levado em conta.  

Se, de acordo com os visitadores eclesiásticos, existiam senhores que não se 

apressavam em fazer seus cativos renascerem pelas águas do batismo, havia os 

que estabeleciam regras de conduta, como o casamento, para conceder a alforria. 

Foi o que fez Gaspar de Brito Peixoto. Em maio de 1737, ajustara a mulata Tereza 

Ribeiro para se casar com Pedro Afonso e impôs o pagamento de duzentas oitavas 

de ouro em até três anos. Aproximadamente um mês depois, em 26 de junho, 

novamente Tereza e seu senhor compareceram diante do tabelião invalidando a 

carta de corte anterior e o casamento “por cujo motivo só ele [Pedro era] obrigado [a 

pagar] e ella livre”.  

Parece que Pedro não ficou interessado em pagar a liberdade de Thereza e 

permanecer no cativeiro. Seja como for, Thereza e seu senhor Gaspar mantiveram a 

mesma quantia e prazo de pagamento. A mulata alegava querer ser forra e “senhora 

de si”. Mas as coisas não seriam tão simples. Tudo poderia mudar caso “o seu 

procedimento fosse notoriamente mau, amigando-se com alguém ou pondo-ce em 

termos de não poder pagar aquella quantia [...] por entender que fazia o dito seu 

senhor huma grande esmolla [...]”.545 Ora, se Gaspar condicionou a alforria de 

Thereza proibindo-a de amasiar-se com alguém, duvido muito que a tenha deixado 

sem o sacramento do batismo.  

Thereza Ribeiro e seu senhor Gaspar viveram em Goiás quase cem anos 

antes dos viajantes e, como ficou evidente, nem tudo era lascívia. Se Gaspar 

ouvisse os viajantes e os historiadores que postularam a ausência de famílias entre 

os cativos, certamente teria se defendido. Sobretudo se atentarmos para a data, 

1737. Período datado por Heliane Prudente Nunes como das “relações familiares 

instáveis, pautadas no compromisso informal entre as partes”546 
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Por fim, mas não por último, se as penas à condenação espiritual não eram 

suficientes para garantir que os escravos entrassem em contato com os mistérios da 

fé via Sacramento do Santo Batismo, as Ordenações Filipinas davam conta disso 

recomendando 

 
[...] que qualquer pessoa, de qualquer estado ou condição que seja, 
que escravos de Guiné tiver, os faça batizar e fazer cristãos do dia  
que a seu poder vierem, até seis meses, sob pena de os perder para 
quem os demandar [...] e as crianças, que em nossos reinos e 

senhorios nascerem das escravas que das partes da Guiné vierem, 
seus senhores as façam batizar aos tempos que os filhos das cristãs 
naturais do Reino se devem e costumam batizar, sob as ditas 
penas.547  
 

Expostos alguns poréns, chegamos, enfim, a alguns números (e outros 

poréns). Da freguesia de Vila Boa, analisei ao todo 4.261 batismos registrados nos 

livros de “escravos” entre 1764 e 1827. Nesta conta estão: 3.910 escravos, 21 

expostos, 39 alforriados na pia, nove índios; oito filhos de mãe coartada, dois cuja 

mãe foi declarada administrada, uma mãe registrada como bastarda.548 De 41 

batizandos não há qualquer indício acerca da condição, nem da dos pais. Em dois 

desses casos, a mãe teve algum antepassado escravo (uma era parda e a outra 

crioula, casada com um crioulo). Naquele total está incluso o registro de um anjinho; 

e o da pequena Maria, filha de pai escravo e “mãe índia”, mas da qual não consta a 

condição. Também consta o batizado de Floriano, pardo, filho natural de Maria, 

escrava do soldado José Claro dos Santos, mas sobre o qual havia comentários de 

uma suposta paternidade. O cura anotou “dizem ser filho do soldado dragão Antônio 

Joaquim”. Foi o único caso de “paternidade presumida”, isso em 1782.549 

Em 228 assentos, a mãe foi registrada como forra. Considerando o princípio 

do partus sequitur ventrem, essas crianças ingressavam no mundo colonial como 

livres. Portanto, deveriam ter sido anotadas no “livro dos brancos”. A única 

                                                
547

 SOARES, Márcio de S. A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos 
Campos dos Goytacazes, c1750-1830. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009, p. 37. 
548

 No assento não há menção se o coartamento ainda estava em curso. Se ainda vigia, os filhos 
seriam cativos. Por outro lado, “coartada” pode indicar não a condição do momento, mas o verbo no 
passado.   
549

 No segundo capítulo indiquei que nos livros de “brancos e demais livres” não consta nenhum caso 
desses. De fato, o batismo de Floriano é o único que chegou até nós. A questão é que o caso ocorreu 
em 1782 e é possível que houvesse outros. Tendo a achar que o padre que anotou o assento não o 
fez a partir da versão da escrava, mas da sociedade. AGDG: Livro de Assento de batismo de 
escravos 1764-1792. 
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explicação para essa “disposição indevida” é a confusão que os párocos faziam 

(darei mais alguns exemplos).  

Algumas crianças acabaram por “nascer de novo” ao terem seus assentos 

invalidados no livro dos cativos para serem registrados no livro dos “brancos e 

livres”, sinalizando a passagem da condição de cativo para a de liberto.550 Levando 

em consideração a condição cativa temos 816551 adultos, e inocentes,552 3.094.  

O mais antigo livro de Vila Boa que registra batismos de escravos é o “Livro 

de Registro de Batismo de Escravos de 1764-1792”, que contabiliza 2.400 cativos: 

1752 crianças e 646 adultos. Do ano de 1764 constam apenas 45 batismos; em 

1792, dezesseis. É o período em que há maior incidência de batismos de pretos, 

como eram chamados, à época, os “africanos”. Nele não há sequer um assento para 

1793.  

Apesar da capa, a data-limite do “Livro de Registro de Batismo de Escravos 

1794-1834” é 1829, ano do qual há apenas um batismo; efetivamente os dados 

estão anotados até 1827, nele os cativos batizados somam: 155 adultos e 1.173 

crianças. Para o ano de 1794, há apenas 28 batismos. A partir de 1821, os dados 

estão ainda mais fragmentados. Faltam as páginas 178, 180, 189 a 200 e 221 a 224. 

Considerando que, em média, cada página contém oito assentos, aproximadamente 

duzentos batismos – apenas neste livro – deixaram de chegar até nós. Neste livro 

não constam batizados para o ano de 1828. 

Também utilizei o “Livro de batizados de Goiás 1813-1829”, acerca do qual 

discorri no segundo capítulo. Deste retirei os assentos de acordo com os cabeçalhos 

“captivos baptizados na Capela de Curralinho”, ou “captivos baptizados em Ouro 

Fino.” Assim, extraí os dados de acordo com a condição.553 Os batismos de 

escravos somam 184: crianças, 169, os adultos, 15. Todos os batismos foram 

                                                
550

 Infelizmente, isso não é possível de ser averiguado para período anterior a 1805, por inexistirem 
livros de “brancos e livres”. Porém, nem todos os assentos sofreram essa alteração. 
551

 Optei por excluir os quatro “índios”, pois eles nunca eram registrados como cativos. 
552

 Quando a criança não era anotada como escrava de fulano de tal, considerei a condição da mãe 
haja vista que a escravidão pautava-se no princípio do “partus sequitur ventrem”. Considerei também 
crianças cativas aquelas em que o cura registra a mãe como “coartada” ou em litígio de liberdade, já 
que a coartação poderia, ou não, redundar na alforria. Também excluí cinco crianças “índias” que, 
não obstante estarem anotadas no livro dos escravos, pois suas mães não tiveram a condição 
registrada. Também excluí da contagem Maria e Thereza filhas legítimas do preto João angola e de 
Eugenia xavante. O pai era cativo de Luiza de Oliveira, porém, a situação da mãe foi oculta pelo 
pároco: sequer a designação “administrada” foi anotada, comum para se referir aos indígenas. 
553

 Os assentos dos “brancos e livres” existentes neste livro foram tratados no capítulo anterior. 
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registrados pelo cura Antônio Ribeiro de Abreu, à exceção das quatro últimas 

páginas, anotadas pelo cura João Pereira Cardoso.  

Acrescente-se ao desaparecimento dos livros anteriores a 1764 ao de 

dezenas de páginas à incompletude dos dados e à ausência dos assentos de 1793 e 

1828,554 o inveterado hábito dos párocos de fazer anotações em papéis soltos. Além 

do exemplo do livro de 1813-1829, no qual todos os assentos são feitos pelo mesmo 

cura e agrupados por local e ano, no livro de batismo de escravos de 1794-1834, 

João Pereira Cardozo anota, depois dos registros de 1824, dezessete batismos de 

1821. Justificava: “assentos que se encontraram entre os papeis do cura Francisco 

Silva Moraes Landim”.555  

Outro dado que aponta o sub-registro dos batismos é o fato de em alguns 

anos constarem apenas batismos que ocorreram na matriz de Sant’Anna, embora a 

freguesia de Vila Boa tenha sido composta por Vila Boa, Barra, Ferreiro, Curralinho, 

Ouro Fino, Anicuns, Rio Claro e Campinas.556 No livro “1813-1829”, os únicos 43 

batismos registrados para o ano de 1813, ocorreram na matriz. Considerando a 

distância entre a vila e os arraiais, é pouco provável que os senhores estivessem 

dispostos à incômoda e dispendiosa viagem em direção à vila para batizar seus 

cativos quando podiam batizá-los na capela do arraial. 

Os batismos que ocorriam fora de lugar sagrado, oratórios ou casas de 

família, eram permitidos apenas quando se tratava de batismo in extremis, quase 

sempre após o parto. Nesses casos, o cura fazia a observação: “batizado em casa 

por perigo de vida”, como ocorreu com Bonifácio, filho natural de Agostinha, escrava 

de João Soares da Silva.557 É possível que nem todos fossem devidamente 

registrados, sobretudo se a criança chegava a óbito. Neste caso, seu assento ia 

direto para o livro competente. 

Outro indicativo de que os curas e párocos foram pouco zelosos quanto aos 

assentos é exemplificado no assento de Leonardo, no qual além do erro na faixa 

etária, corrigido na glosa, falta o nome do senhor, ou o do padrinho.   

                                                
554

 Em cálculo raso, creio que estamos lidando com uma perda de mais de mil registros; isso sem 
contabilizar aqueles anteriores a 1764. 
555

 AGDG. Batismos de Goiás, Livro 3, p. 208.  
556

 Não contabilizei os dados de Campinas, pois eles só aparecem a partir de 1835. Aliás, os livros a 
partir dessa data são livros de registro de nascimento e batismos. Na parte central do livro é anotado 
o nascimento, hora, local, nome da criança, filiação, e ocupação dos pais, o batismo é anotado numa 
extremidade, e a cor/condição dos pais na outra.  
557

 AGDG: Batismos de Escravos, 1787-1794, p. 164. 
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Aos trinta dias do mês de Abril de mil oitto centos e quatorze na 
Capella de Nossa Senhora da Abadia do Curralinho filial da Matriz 
desta Freguezia de Vila Boa de Goyaz da Senhora Santa Anna, 
baptizou solemnemente, e poz os santos oleos o Reverendo Felippe 
Luis de Carvalho Capellão da mesma ao inocente Leonardo, de 
nasção Angola: forão padrinhos Joaquim Joze Correa de Sá, de que 
para constar mandei fazer este assento que assigney // O cura 
Antônio Ribeiro de Abreu558 
[anotação na glosa: Leonardo Adulto] 

  

Se é difícil para os pesquisadores lidarem com a incompletude e até ausência 

do nome dos senhores, como ficaria a situação de um liberto que, alforriado na pia, 

tivesse que comprovar a liberdade quando adulto? Obviamente recorria-se a 

testemunhas, mas a falta da documentação poderia trazer algum transtorno, 

sobretudo quando envolvia arraiais distantes. Não foi por acaso que libertos 

registravam suas cartas de liberdade nos cartórios para onde seguiam como fez 

João Leite, o pardo livre nascido no arraial de Meya Ponte e que registrou seu 

assento de batismo no cartório de Vila Boa, abordado no capítulo anterior. 

Além da “seleção documental” que o tempo e os homens se encarregaram, 

nessa exposição objetivei demonstrar que as lacunas informacionais contemplam a 

própria “realidade” de outrora. Ou seja, sinalizam o que era importante para os 

padres, seus esquecimentos e descuidos, anotações em papéis soltos. Giovanni 

Levi, ao trazer à baila os problemas documentais referentes a Santena, alertou “essa 

escassez e imprecisão dos dados estão bem de acordo com as características 

políticas e jurisdicionais deste lugarejo [...]”.559 No caso de Vila Boa os batismos 

apontam para a “remodelação” econômica. Apesar dos poréns da documentação, o 

maior número de escravos adultos encontra-se no livro de batismo mais antigo, 

1762-1794, totalizando 646 batismos de pretos. 1817 é o último ano em que há 

registros de batismo de pretos mina. Naquele ano foram batizados cinco ditos mina, 

quatro angola, um congo, um rebolo. Desde então, os mina desaparecem nos 

batismos da freguesia de Vila Boa para dar lugar aos rebolo, angola e Moçambique, 

porém, em número significativamente menor do que os mina.560 

                                                
558

 AGDG: Batismos de Escravos, 1794-1834, p. 131. 
559

 LEVI, Giovanni. A herança imaterial. Trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 94. 
560

 Segundo Márcio Soares, foi Charles Boxer quem difundiu a ideia de que os pretos que saíam de 
Angola saíam chegavam batizados na América. Mas, sobre isso, Soares alerta que a tarefa pode ter 
sido impossível haja vista o incremento substancial do comércio atlântico. Além disso, deve-se ter em 
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Ter em mente que a constatação do italiano pode ser aplicada a Vila Boa 

diminui (um pouco) a angústia de morrer de sede em frente ao mar. Afinal, quantos 

foram batizados, é uma questão que ficará sem resposta exata. Contudo, insisto, 

não são agregados de números que definem uma família. Ademais, neste capítulo, 

apenas tangencio as famílias escravas para apontar algumas características do 

plantel de Antônio Gomes de Oliveira.  Obviamente não estou dizendo que números 

são dispensáveis, ao contrário. Mas, a documentação eclesiástica de Goiás não os 

torna nada seguros.561 Por isso, reitero, mais uma vez, que aqui pouco se verá de 

dados quantitativos.  

 
 

A COR E SUAS AUSÊNCIAS 

 
 
 Tomando em consideração que a escravidão era regida pelo princípio do 

partus sequitur ventrem, tive como hipótese que entre as mães cativas houvesse 

maior incidência de registro da cor. Também suspeitava que a cor das crianças 

batizadas fosse registrada com maior regularidade entre as mães pretas e que, à 

medida que as mães se afastavam da procedência africana (crioulas, cabras e 

pardas), a incidência da classificação de cor nos registros também cairia entre seus 

filhos. Os dados relativos à cor das mães, porém, não permitem declarações muito 

enfáticas, sobretudo se estivermos diante de um quadro no qual, dos 3093 registros 

de mães escravas, em 1601 a cor não foi anotada. Elaborei o gráfico abaixo tendo 

em relevo apenas as mães cativas e suas cores. Portanto, refiro-me à quantidade de 

vezes que a cor das mães foi registrada, independente de ser a mesma mãe ou não.  

 
 
 

                                                                                                                                                   
conta o desinteresse dos traficantes batizarem os cativos para fugir ao pagamento das espórtulas ao 
clero angolano. De fato, se muitos foram batizados ao iniciarem a longa travessia, por outro, nem 
todos o foram. SOARES, Márcio de S. A remissão do cativeiro. Alforrias e liberdades nos Campos 
dos Goitacases, c. 1750 – c 1830. Tese (Doutorado em História). Niterói: UFF, 2006, p. 61. 
561

 Tenho ciência de que o triste estado da documentação não é exclusivo de Goiás. Sheila Faria 
constatou que em Campos raramente os párocos transcreviam a cerimônia para o livro competente. 
Nenhum livro pesquisado pela autora estava em ordem cronológica. Mas acho pouco provável que 
ela tenha se deparado com tantas faltas. Nadalin também averiguou que na vila de Curitiba os 
batismos foram sub-registrados, cronologia de anotação nem sempre respeitada. Segundo este autor, 
era normal o vigário transcrever apenas no final do ano os assentos dos batismos. De fato, até lá, 
muitos assentos feitos em papeis soltos se perderiam. NADALIN, Sérgio O. História e demografia: 
elementos para um diálogo. Campinas: ABEP, 5004, p. 59-60.  
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Gráfico 1: Cor das mães cativas – Vila Boa 1764-1827 

 
                        AGDG: Livro de batismos de escravos 1764-1842 

 

No total de assentos, nas 185 vezes em que mães foram classificadas como 

cativas em 171 vezes a cor da criança não foi registrada, nove foram ditos cabra, 

quatro pardos e um crioulo. Das 252 vezes em que as mães foram registradas como 

pretas, apenas catorze tiveram a cor dos filhos anotada: dois pardos, quatro cabras 

e oito crioulos. Nas 255 vezes em que as mães foram declaradas pardas: um filho 

“cabra”; dois crioulos e oito pardos. Entre as 725 mães crioulas cativas, a cor dos 

filhos “aparece” com maior frequência: 39 crioulos, dezesseis cabras, seis pardos; os 

outros 659 rebentos entraram no mundo cristão sem uma cor definida, ao menos 

não nesse primeiro momento.  

Quanto aos 816 adultos batizados, temos 689 pretos, do total, 119 não 

tiveram a cor registrada (presumo serem pretos por não haver nome da mãe); cinco 

crioulos (dois deles cativos do cirurgião Bartholomeu Lourenço da Silva: uma era 

Joaquina que nasceu em quilombo, filha do preto Manoel angola e Quitéria crioula; o 

outro era José, do qual não consta filiação, “nascido no mato”); o mulato Antônio 

(cuja mãe foi anotada como parda), Bartholomeu, filho de mãe parda; Manoel, filho 

de mãe crioula;562 e quatro “índios”. Por sua vez, entre as 3.093 crianças escravas, 

                                                
562

 No caso dos “adultos” – à exceção dos cativos de Bartholomeu Lourenço que nasceram no mato –
11 cujas mães foram registradas, não se pode descartar que tenha sido erro do cura na hora da 
anotação. Seja como for, seguem entre os adultos para nossa contabilidade. 
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141 crioulos, 59 pardos, 54 cabras, um mulatinho. Das outras 1.520 crianças cativas 

batizadas entre 1764 e 1829, não há referência à cor.563  

Em relação às 228 mães declaradas libertas (excluindo agregadas, coartadas 

e administradas), temos uma “cabra”, cinco crioulas, 28 pretas e 55 pardas. Das 

outras 139 mães libertas não há registro de cor.  Reitero que, não obstante as 

lacunas e sub-registros, esses dados reforçam o que tenho apontado nos capítulos 

anteriores acerca da maior importância da condição em detrimento da cor.  

A historiografia tem apontado que a cor desaparece à medida que os 

indivíduos se afastam de seu (ante)passado escravo. De fato, isso se verifica não só 

entre as mães forras – mais da metade não teve a cor declarada – mas também 

entre seus filhos. Nesse universo, das 228 vezes em que a mãe foi registrada forra, 

apenas quatro crianças tiveram a cor declarada: um “cabrinha” e quatro pardos.  

Por outro lado, talvez a ausência de cor nos registros das crianças livres e até 

entre os batizandos cativos seja reflexo das dúvidas que os párocos tinham em 

classificar essas crianças. Saint-Hilaire quando passou pelo sítio do Pari ficou 

impressionado com o resultado da mestiçagem 

  
Entre os numerosos moradores do Sítio do Pari, todos parentes uns 
dos outros, havia alguns que eram perfeitamente brancos, de 
cabelos louros, e faces coradas, e outros de tez parda e cabelos 
encarapinhados, que traíam a sua origem africana. Apesar da pouca 
simpatia existente entre brancos e mulatos, essas misturas não são 
incomuns nas famílias pobres, que não podem ser muito exigentes 
em seus casamentos ou ligações. Muitas vezes, também, algumas 

famílias onde houve miscigenação voltam a ter descendentes 
brancos em consequência de novos cruzamentos. Assim, um dos 
moradores do Pari era evidentemente um quarterão. Tinha casado 
com uma mulher da raça branca, e os cabelos do seu filho eram 
louros e lisos. De tantos e tão variados cruzamentos resulta muitas 
vezes que se torna difícil determinar se hum homem é realmente 
branco ou se deve ser incluído entre os mestiços.564 

 

No início do século XIX, havia arraiais inteiros em que os brancos eram 

“raríssimos” e talvez seja este o caso de Pari. Ora, se Vila Boa, capital da capitania, 

ainda era um lugar em que mais se encontravam “supostos brancos”, talvez o que 

Pohl e Saint-Hilaire classificavam como “mulatos”, passava por “branco” aos curas. 

                                                
563

 Nos outros 1.318 casos a mãe teve a cor declarada, das quais discorri acima. 
564

 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem à Província de Goiás. Belo Horizonte: Itatiaia, 1975, p. 107-
108. 
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Por outro lado, sendo a cor construída socialmente, ela não muda apenas 

mediante o distanciamento do (ante)passado escravo, mas também pela teia de 

relacionamentos e parentesco, e do comportamento, conforme indiquei no capítulo 

anterior. Dessa forma, essas crianças que entravam no mundo cristão sem uma cor 

definida, poderiam não ser referenciadas nunca, por outro, poderiam virar negros, 

como o pardo Joaquim Branco, ou mulatos, como os pardos livres que pleitearam 

cargos na Câmara; ou ter a cor silenciada, como dona Maria Joanna da Rocha, 

mulher do capitão João Pedro da Cunha. Mas isso era uma construção longa, às 

vezes levava toda uma vida, e amiúde, mais de uma geração, conforme demonstrou 

Guedes.565 

 
 

OS PRETOS DA SENZALA DE ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA  

 
 

o que parece, Antônio Gomes não se envolveu na atividade de mineração. 

Sem seu inventário ou testamento é difícil responder à pergunta de como ocupava 

seus escravos, pois é consenso haver menor emprego de mão de obra na pecuária. 

De acordo com a Notícia Geral, foi dono de um “engenho” e seu nome figura em 

primeiro lugar na relação dos que possuem “Engenhocas de Fazer Farinha”.566 O 

curtume e o açougue absorveram parte dos escravos, outros foram empregados nos 

serviços domésticos.  

Incompletudes à parte, Antônio Gomes mandou batizar 64 escravos entre 

1765 e 1786: 27 adultos, dos quais 19 eram pretos mina, dos outros não há 

informação sobre a procedência. 1773 é o ano em que mais registros há de 

batizados de adultos: treze;567 destes, nove foram batizados em dezembro, nos dias 

                                                
565

 GUEDES, Roberto. Sociedade escravista e mudança de cor. Porto Feliz, São Paulo, Século XIX. In: 
FLORENTINO, Manolo; FRAGOSO, João; JUCÁ, Antônio C.; CAMPOS, Adriana. (Orgs.). Nas rotas do 
Império – Eixos mercantis, tráfico e relações sociais no mundo português. Vitória: EdUFES, 2006, p. 447-
487; GUEDES, Roberto. De ex-escravo à elite escravista: a trajetória de ascensão social do pardo alferes 
Joaquim Barbosa Neves (Porto Feliz, São Paulo, Século XIX). In: FRAGOSO João; ALMEIDA, Carla; 
SAMPAIO, Antonio C. J. (Orgs.) Conquistadores e negociantes: história de elites no Antigo Regime nos 
trópicos, América Lusa, séculos XVI a XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p.337-376; cf. 
SOARES, M. S. Pretos e pardos na fronteira do império: hierarquias e mobilidade social de libertos na 
Capitania de Goiás (século XVIII). In: IV Seminário de Pesquisa do ESR, 2011, Campos dos Goytacazes, 
2011. Anais do IV Seminário de Pesquisa do ESR. Disponível em: 
http://www.uff.br/ivspesr/images/Artigos/ST08/ST08.3%20Marcio%20de%20Sousa%20Soares.pdf Acesso 
em: 02/02/2012. 
566

 BERTRAN, Paulo: Notícia geral da Capitania de Goiás. p. 106. Tomo 1 
567

 AGDG: Livro de Assento de Escravos, 1764-1787. 
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primeiro e dois, respectivamente. Desses adultos, 21 eram homens e seis mulheres. 

Malgrado a ressalva de lidarmos com dados tão incompletos, é expressiva 

prevalência masculina entre os cativos de Antônio Gomes.  

Esses números nos chegaram porque foram registrados nos livros de batismo 

de escravos de Vila Boa. Logo, esses cativos foram apadrinhados, embora seja 

difícil afirmar quanto tempo levou entre a chegada deles até que estivessem “aptos” 

a receberem o primeiro sacramento. O apadrinhamento de escravos revela uma 

intricada teia no interior das senzalas de Antônio Gomes. Vemos algo mais sobre 

esses arranjos. 

No caso dos padrinhos, à exceção de José Gonçalves Sette,568 suspeito que 

os demais eram escravos. Permaneço na suspeita, pois de nenhum deles há 

informação sobre a cor ou condição. Por outro lado, um indício de que se tratava de 

escravos – do próprio plantel – é a ausência de sobrenome, o mesmo ocorreu no 

caso das madrinhas. Dezesseis desses pretos novos tiveram uma madrinha 

escrava. Oito desses cativos tiveram uma madrinha do próprio plantel, com 

destaque para Narciza, madrinha de quatro desses pretos, e Joanna Maria, 

madrinha de três; Jozefa Maria e Mariana foram madrinhas apenas uma vez.569 Para 

as madrinhas (independente do mesmo plantel ou não), embora haja referências à 

condição, sobre cor ou procedência nada há.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
568

 Encontrei Sette apenas no livro de batismo como senhor e padrinho de alguns escravos. Procurei-
o em outra documentação, mas a busca mostrou-se infrutífera até o momento. 
569

 Infelizmente, no caso dos padrinhos, apenas o nome foi considerado pelos curas. 



 

256 

 

256 

Quadro 11: Adultos do plantel de Antônio Gomes de Oliveira batizados 

Ano Nome Padrinho Condição Madrinha Condição 

1765 Francisco Clemente - Narciza Escrava 

1765 Joaquim Pedro - Narciza Escrava 

1765 José Pedro - Mariana Escrava 

1765 Antônio Clemente - Narciza Escrava 

1768 Jacinta João - Roza Escrava 

1768 José Francisco - Maria Escrava 

1768 Faustino Manoel - Roza Escrava 

1769 Alexandre Ilegível - Simoa Escrava 

1770 João Bento - Quitéria - 

1773 Gracia José Gonsalves Sette - Felícia Carvalho - 

1773 Mariana José Gonsalves Sette - - - 

1773 Marcelina José Gonsalves Sette - - - 

1773 Feliciana José Gonsalves Sette - Josefa Maria Escrava 

1774 Lino Antônio - Ana - 

1774 Euzébio Bonifacio - Caetana - 

1773 Roberto Francisco - - - 

1773 Cristovam Antônio - Sebastiana Escrava 

1773 Custodio Paulo - Josefa Escrava 

1773 Florêncio João - Francisca Escrava 

1773 Brás Jacinto - Ana Maria - 

1773 Cypriano Mathias - Rozalia - 

1773 Crispim Manoel - Narciza Escrava 

1773 Elias Elias - Joana Maria Escrava 

1773 Feliciano Elias - Joana Maria Escrava 

1774 Romana José Gonsalves Sette - - - 

1774 João Manoel Gonçalves - - - 

1775 Vitorino Manoel - Luciana Escrava 

   AGDG: Livro de Batismo de Escravos, 1764-1792. 

 

Tratando-se de escravos recém-chegados, é sintomático que boa parte deles 

tenha sido apadrinhada por alguém do plantel de Antônio Gomes, indicando que um 

dos critérios de escolha dos padrinhos para um cativo “estrangeiro” estava 

relacionado à ambientação. Tornava-se fundamental para que aquele “estrangeiro” 

se sentisse “acolhido”. Do contrário, fugas seriam quase inevitáveis.  

Admitindo que um cativo “recém-chegado” deveria aprender os códigos de 

como ser escravo, até ganhar a confiança de seu senhor levava tempo,570 muito 

mais tempo levava conhecer o mundo fora daquela casa. Não duvido que os recém-

chegados pudessem escolher o próprio padrinho, quando se tratava de alguém da 

própria senzala, mas fora, certamente havia limites. 

Não creio que Gracia, Romana, Mariana e Feliciana, batizadas em dez de 

setembro de 1773, todas apadrinhadas por José Gonçalves Sette o tenham 
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257 

 

257 

escolhido, sobretudo porque se trata de um batismo coletivo. O batismo dessas 

quatro recém-chegadas sugere que a escolha dos padrinhos nem sempre era feita 

pelos próprios escravos adultos. Provavelmente estamos diante da ampliação ou 

consolidação da rede de compadrios de Antônio Gomes. Em outubro 1770, uma 

escrava de Sette, Rosa, também preta mina, foi apadrinhada por Lourenço Antônio 

da Neiva (genro de Antônio Gomes).571  

É pouco provável que escravos recém-chegados pudessem escolher os 

próprios padrinhos. Outro caso que aponta os limites da escolha nesse tipo de 

situação é o de Domingos, preto mina, batizado em onze de abril de 1804. Difícil 

saber quanto tempo Domingos demorou para aprender o Pai Nosso e a Ave Maria, 

mas é pouco provável que ele, um preto mina, escravo do “doutor intendente” 

Florêncio José de Moraes, tivesse livre arbítrio para escolher o capitão Francisco 

Jozé da Silva para apadrinhá-lo.572 Afinal, estamos diante de um contexto escravista 

e naquele mundo um escravo recém-chegado deveria ter maiores limites de 

mobilidade. 

Congregar os recém-chegados para o seio de uma “família” espiritual poderia 

contribuir para sua pacificação e seu aprendizado das complexas hierarquias na 

senzala. É nesse sentido que o cativo deveria aprender a ser escravo. Narciza era 

preta da Costa da Mina, assim como os 19 cativos de Antônio Gomes dos quais 

temos os batismos. Quem melhor do que um outsider para acolher outro e ensiná-lo 

a ser escravo?  

 
 

OS FILHOS LEGÍTIMOS DA SENZALA DE ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA 

 
 

O que apresentei acima são os batismos de adultos. Esse padrão de 

apadrinhamento, digamos assim, muda substancialmente quando se tem por base o 

apadrinhamento das crianças legítimas nascidas daquele plantel.  

Convém destacar que das 35 crianças da senzala de Antônio Gomes, 29 

eram legítimas, numa época em que supostamente inexistiriam famílias em Goiás. 

Se Pohl tivesse passado por uma das fazendas de Antônio Gomes, talvez reduzisse 

a acidez das palavras e tomaria mais cuidado com generalizações: 
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Entretanto, é dos escravos a culpa maior dessa desmoralização. Os 
seus filhos crescem como companheiros de brinquedo dos filhos da 
casa, e pervertidos como são, depositam o germe de todos os vícios 
nos corações juvenis. Mas, infelizmente, dada a escassez da 

população do país, os escravos são um mal necessário.
 573   

 

Pohl, quando passou por Goiás tirou duas conclusões. Primeiro que o 

casamento seria uma instituição inexistente. Segundo, e não menos importante, 

estava convencido que sabia de onde vinha a depravação e a  lascívia. Ora, se a 

“culpa” da libertinagem dos senhores era fruto da proximidade dos escravos, 

obviamente sequer passava pela cabeça do austríaco a existência de famílias 

formadas no cativeiro. Observemos o quadro abaixo 
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Quadro 12: Escravos legítimos do Plantel de Antônio Gomes de Oliveira 

Pais Ano Filhos Padrinho Madrinha 
Qualidade 
Condição 

Antônio e Maria 

1778 Anastácia Antônio Ângela - 

1784 Crispim Marcos Maria 
Escrava de Antônio 

Gomes 

Cirpriano e Maria da 
Cruz 

1781 Maria 
José da Silva 
Maldonado 

Joana 
Escrava de 

Lourenço Antônio 
da Neiva 

1785 Inocência Ignacio Botelho Nazaria 
Escrava de José 
Pinto da Fonseca 

Domingos Gomes de 
Oliveira e Francisca 

Gomes 

1779 João João de Nunes [?] 
Leonor 

Gomes de 
Oliveira 

- 

Francisco e Maria 
1778 Angelica Felix Luiza 

Escrava de Jozé da 
Silva Barbosa 

Jacinto e Anna 
1777 Martinha José Mendes - - 

Thomé e Páscoa 

1769 João Theodozio Machado - - 

1771 Laureana 
Francisco Xavier de 

Aguirre 
- - 

João e Clara 

1781 Felisberto Manoel de Souza Caetana - 

1782 Nataria Não consta - - 

José e Romana 

1778 Felizarda 
Thomás Ferreira de 

Carvalho 
- - 

1786 Estevão José Rosa Maria 
Escrava de Antônio 

Gomes 

João e Joanna 

1768 Euzebio João Maria - 

1773 Eugenia 
Manoel Vaz de 

Almeida 
- - 

1775 Nazaria 
Manoel Teixeira de 

Paiva 
Maria da 

Cruz 
Escrava de Antônio 

Gomes 

Manoel e Joana 1765 Maria Joaquim - - 

João e Claudiana 

1779 Severina Simão Ana Maria - 

1784 Anna Joaquim Augustinha 
Escrava de Antônio 

Gomes 

Manoel e Rosa 

1767 Brigida Agostinho - - 

1771 Vitoriano José Joaquim Thomazia 
Escrava de José 

Pedro 

1773 Joaquim 
Francisco Xavier da 

Costa 
Joana 

Marques 
- 

1777 Felicia 
José Rodrigues da 

Fonseca 
Narciza 

Escrava de Antônio 
Gomes 

1779 Vicente 
Lourenço [Antônio da 

Neiva?] 
- - 

1786 Anna 
Antônio de Mello 

Vasconcellos 
Narciza 

Escrava de Antônio 

Gomes 

Paulo e Joaquina  

1777 Martinho Francisco - - 

1783 Luiza  Narciza 
Escrava de Antônio 

Gomes 

1785 Pedro Manoel Narciza 
Escrava de Antônio 

Gomes 

Salvador Pires e Izabel 1770 Valentim 
Salvador dos Santos 

Baptista da Costa 
[padre] 

- - 

AGDG: Livro de Batismo de Escravos, 1764-1792. 



 

260 

 

260 

Enquanto a maioria dos padrinhos dos adultos parece ter sido cativa, entre os 

padrinhos das crianças daquela senzala já temos pelo menos um padre, Salvador 

dos Santos Batista da Costa. Ademais, algumas madrinhas pertencem à escravaria 

dos genros de Antônio Gomes, Lourenço Antônio da Neiva e José Pinto da Fonseca. 

Nesse sentido, pode-se dizer que há uma forte “endogamia”, por assim dizer, na 

“escolha” dos padrinhos. E não se trata de uma “endogamia” entre a escravaria 

daquele plantel, mas entre a família de Antônio Gomes. Mas, chamo a atenção para 

o fato de Narciza continuar a ser a mais requisitada.  

Apesar das lacunas em relação à condição dos padrinhos dos adultos, o grau 

de inserção dos pais das crianças naquele plantel parece fundamental para explicar 

porque, entre as crianças, a escolha dos padrinhos não era circunscrita ao plantel de 

Antônio Gomes. Narciza, Maria, Augustinha e Rosa Maria, eram escravas de 

Antônio Gomes; Nazaria era cativa de José Pinto da Fonseca; Joana era da casa de 

Lourenço Antônio da Neiva, genros do dito Antônio. Thomázia e Luzia eram 

escravas de José Pedro e José da Silva Barbosa, respectivamente, dos quais não 

consegui apurar notícias. 

“Francisco Xavier de Aguirre” não teve a condição patente ou dignidade 

citada, foi padrinho de Laureana, filha de Thomé e Páscoa. Dele tenho uma 

consideração a fazer. Se este indivíduo for “Francisco Ângelo Xavier de Aguirre”, 

Laureana teve como padrinho o escrivão da Fazenda Real. Francisco Xavier foi 

figura requisitada nos circuitos das senzalas da freguesia de Vila Boa. Foi padrinho 

de 91 escravos entre 1764 e 1780, isso sem contar os filhos de mães forras e dos 

libertos na pia, totalizando a impressionante soma de 108 apadrinhamentos. 

Da diferença entre os padrinhos têm-se que na senzala de Antônio Gomes as 

hierarquias se reproduziam. Ou seja, em consonância com o que vários 

pesquisadores têm demonstrado, escravos não eram todos iguais, não recebiam o 

mesmo tratamento e essas diferenças eram tidas e sabidas por todos. Vejamos, por 

exemplo, Narciza; neste caso, estou considerando que só havia uma escrava com 

esse nome naquele plantel. Narciza apadrinhou tanto os recém-chegados quanto as 

crianças de casais constituídos. Em ambos os grupos foi madrinha quatro vezes. 

Oito vezes não é um número absurdo naquele total de 64 batismos. Porém, é 

sintomático o trânsito dessa cativa entre os dois grupos. 
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João Fragoso, analisando as estratégias de escravos e a composição das 

elites na freguesia de Irajá, Rio de Janeiro, referiu-se à Efigênia angola, uma preta 

casada com um cabra que se destacava – juntamente com outras poucas famílias – 

entre os demais cativos tendo plantação de cana e ofício especializado. Em nota, o 

autor chamou a atenção para uma diferença nada desprezível entre a América lusa 

e o Caribe. Ao contrário da escravidão naquelas ilhas, “a novidade na América lusa 

é o fato de que a elite das senzalas ser constituída por crioulos e ainda por pardos: 

ou seja, por gerações, descendentes de africanos que conseguiram dominar os 

códigos sociais da nova sociedade”, caso do marido de Efigênia.574  

Na linguagem da época, os pretos que já haviam aprendido o português, 

algum ofício e conheciam esses “códigos” eram chamados ladinos. Sabiam o 

significado de ser escravo e, não raro apadrinhavam os escravos recém-

chegados.575 Ser ladino era, portanto, ter o conhecimento dos códigos, das 

hierarquias às quais estavam sujeitos os escravos. Para os “boçais”, como eram 

chamados os cativos recém-chegados, a vida era muito diferente. Antes de tudo, 

passavam pelo doloroso e lento processo de transformação de cativo em escravo576, 

no qual aprenderiam, sobretudo, em meio à dureza e (também) entre as sutilezas do 

cotidiano a melhor forma de minimizar as agruras do cativeiro. Certamente Narciza 

já havia aprendido algo destes códigos, por isso era tão requisitada. E pelo visto, 

muitos sabiam disso e procuravam se aproximar dessa preta mina, solteira. 

Se fôssemos pensar em um padrão para as elites das senzalas, seria de se 

esperar que Narciza fosse, se não crioula ou parda, ao menos casada com algum 

indivíduo nascido na América portuguesa, como a Efigênia, citada por João 

Fragoso.577 Porém, Narciza era preta mina. Ora, surpreende que uma “estrangeira” 

estivesse em situação tão privilegiada. Sua posição de estrangeira, e solteira, não a 

impediram de ser madrinha oito vezes.  
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OS FILHOS NATURAIS DA SENZALA DE ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA 

 
 
A distinção dessa preta mina não para por aí. A pergunta a ser feita é: o que 

levaria uma preta da Costa da Mina, solteira e, portanto, aparentemente sem laços 

familiares, a se destacar em meio aos demais escravos? Creio que uma boa 

resposta esteja no quadro abaixo. É sintomático que algumas crianças tenham sido 

apadrinhadas por algumas pessoas da elite.  

 
 
      Quadro 13: Escravos ilegítimos na senzala de Antônio Gomes de Oliveira 

Mães Ano Filho Padrinho Qualidade Madrinha 
Qualidade 
Condição 

Joana 1767 Maria 
Francisco 
Xavier de 

Lima 

Procurador da Coroa, bacharel, 
Visconde de Vila Nova de Cerveira, 

Promotor das Fazendas 
dos Defuntos e Ausentes 

Rosa 
Escrava de José 

de Carvalho  

Thereza 
Pareci 

1768 Romão Bento 
  

Maria  

Maria 1768 Adão Pedro 

 

Ignacia   

Joana  
Bastos 

1769 Francisca 
Manoel de 
Miranda 
Braga 

  

    

Narciza 1774 José 
Lourenço 

Antônio da 
Neiva 

Cirurgião-mor 
e genro de Antônio Gomes 

    

Anna 1776 Esteva   
  

Agostinha 
Escrava de 

Antônio Gomes 

Eufrázia 1779 Manoel 
Francisco 
Gomes de 

Oliveira   

Francisca 
Teixeira 

  

AGDG: Batismos de Escravos, 1764-1787. 

 

 Não obstante a qualidade e a nobreza de Francisco Xavier de Lima, padrinho 

de Maria, filho de Joanna, a única criança escrava a ter um padrinho entre os 

parentes de Antônio Gomes foi o pequeno Jozé, filho de Narciza, apadrinhado por 

Lourenço Antônio da Neiva.578 Somente seu filho Jozé, e Francisca, filha de Joana 

Bastos, foram alforriados na pia. Mas volto a frisar, Narciza foi a única escrava a ter 

o privilégio de ter um padrinho da casa grande. Essa singularidade só reforça o que 
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afirmei acima, a de que Narciza compunha a elite – quiçá era a própria elite – da 

senzala de Antônio Gomes de Oliveira. 

A política de Antônio Gomes em ter seus cativos apadrinhados por gente do 

próprio plantel, não foi seguida por todos os seus genros. José Ribeiro da Fonseca, 

por exemplo, escolheu apenas uma madrinha para todos os seus onze escravos 

adultos: uma certa Vitoria da Roza, parda forra que, por sua vez, foi dona de nada 

menos 28 escravos. José Ribeiro da Fonseca, genro do capitão-mor Antônio Gomes 

de Oliveira, era compadre de Vitoria da Roza. Essa parda forra, além do trânsito 

com gente importante e de mandar forrar quatro de suas “crias” na pia batismal, 

tinha outra característica que chama a atenção. Dentre os 28 cativos, sete foram 

adultos, e de todos sete foi madrinha.579 Destaco, Vitoria foi madrinha apenas dos 

adultos. Nem mesmo da pequena Liberata, filha de sua crioula Maria, em 1796; e 

dos outros três que alforriou na pia.580  

Vitoria da Roza, parda, na condição de forra, ou seja, de alguém que já viveu 

o cativeiro, sabia que rebelar-se contra um senhor era possível, mas rebelar-se 

contra uma madrinha poderia se tornar algo “desconcertante”. De Vitória gostaria de 

enfatizar ainda que ela foi a única madrinha dos onze escravos adultos de Jozé 

Pinto da Fonseca, um dos genros de Antonio Gomes.  

Mas voltemos a Antônio Gomes e suas gentes. 

 
 

AS FILHAS DA SENZALA 

 
 

Nas páginas iniciais deste capítulo afirmei que Antônio Gomes teve cinco 

filhas legítimas. Acrescento que as filhas com dona Gertrudes não foram as únicas. 
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 A historiografia tem apontado para a raridade dos casos de senhores apadrinhando seus cativos. 
Segundo Gudeman e Schwartz, isso porque o batismo criava laços espirituais incompatíveis com a 
escravidão. A solução para a contradição entre a moral e a escravidão foi o não apadrinhamento dos 
escravos por seus senhores. Os autores não encontraram nenhum caso de senhores apadrinhando 
os próprios escravos. cf. GUDEMAN, Stephen; SCHWARTZ, Stuart. Purgando o pecado original: 
compadrio e batismo de escravos na Bahia no século XVIII. In: REIS, João J. (Org.). Escravidão e 
invenção da liberdade: estudos sobre o negro no Brasil. São Paulo: Brasiliense, p. 33-59. Silvia 
Brügger encontrou 150 crianças apadrinhadas por seus senhores entre 1736 e 1850, totalizando 1% 
do total dos batismos analisados pela autora. Cf. BRÜGGER, Silvia M. J. Minas patriarcal. Família e 
sociedade (São João del Rei – séculos XVIII e XIX). São Paulo: Annablume, 2007, capítulo 5.  
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 Outros 36 senhores apadrinharam seus cativos, apenas um deles resultou em alforria no ato do 
batismo. De toda forma, chama a atenção para o fato de Vitoria da Roza apadrinhar os próprios 
cativos adultos tão frequentemente. Na conta dos quatro alforriados na pia incluo Luis, liberto na pia 
em 1824, mas que não está contabilizado no total geral.  
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O capitão-mor teve ao menos duas filhas naturais, – suspeito que o pequeno Jozé, 

filho de Narciza, alforriado na pia, também seja filho dele – com duas escravas 

diferentes. Uma dessas filhas naturais foi Francisca, filha de Joanna de Bastos, 

crioula, escrava do plantel do dito Antônio Gomes. Francisca foi batizada em sete de 

dezembro de 1769.581 Na ocasião, foi alforriada na pia, e dela, ao contrário da mãe, 

já não consta a cor.   

Não encontrei o testamento de Antônio Gomes de Oliveira, mas numa 

demanda entre a dita Joana Bastos e os herdeiros de Lourenço Antônio da Neiva, 

em 1814, Joanna comprovou uma doação apresentando parte do testamento e nele 

consta o item no qual reconhecia Francisca como filha. No documento de suas 

últimas vontades, Antônio Gomes deixava forra Joana de Bastos “minha escrava e 

may da mulatinha Francisca minha filha a qual deixo por esmola sessenta e quatro 

oitavas de ouro além de [trinta oitavas] que [ilegível] declaro tenho em meo poder 

[para] goardar, que lhe pertence [...]”.  

Infelizmente apenas este trecho do testamento foi transcrito, e o foi para 

provar que o escravo Cristovao, preto mina, preso nas cadeiras da cidade como 

parte das dívidas do falecido cirurgião-mor Lourenço Antônio da Neiva – era o 

mesmo que Joanna recebeu do testamenteiro e genro de Antônio Gomes, Antônio 

Botelho da Cunha, como pagamento das 94 oitavas de ouro citadas no testamento: 

64 oitavas de ouro de “esmola”, e outras trinta que pertenciam a Joanna e que ela 

deixara com seu senhor para que lhas guardasse.582  

De Joanna Bastos e sua filha Francisca é isso o que temos. Ora, se ele 

reconheceu a “mulatinha” Francisca reconheceu também a outra filha natural. Se 

dona Gertrudes Vaz de Almeida, mulher de Antônio Gomes de Oliveira faleceu em 

1774 ou 1775, Francisca era filha adulterina do capitão, pois a “mulatinha” foi 

batizada em 1769.  

Mas de Narciza há maiores informações, pois ela deixou testamento. Era o 

dia dez de junho de 1802 quando Narciza Gomes de Oliveira chegou diante do 

tabelião, o mulato Antônio Vidal de Ataíde, para registrar suas últimas vontades.583  
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582

 CFCG: 1816, Provedoria Geral de Execução, o Thezoureiro Geral Antônio Loureiro Gomes contra 
os herdeiros do falecido Lourenço Antônio da Neiva, 3ª Embargante Joanna de Bastos, p. 13v. 
583
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Narciza Gomes de Oliveira era preta da Costa da Mina. Em seu testamento 

não consta quando foi trazida a Goiás, tampouco quanto tempo permaneceu cativa. 

Compunha o plantel de Antônio Gomes de Oliveira, de quem granjeou o nome 

Gomes de Oliveira. Ela não aparece entre os 27 adultos batizados. É possível que, 

ou Narciza tenha chegado batizada; ou que seu assento esteja em um daqueles 

livros ou páginas que desapareceram; ou que os padres esqueceram ou perderam o 

papel no qual haviam anotado seu batismo. Seja como for, se houve apenas uma 

Narciza naquele plantel, ela foi bastante requisitada. Dos 27 adultos batizados, foi 

madrinha de quatro deles; entre as crianças legítimas, também figurou quatro vezes. 

Segundo Narciza declarou em seu testamento, era viúva do preto forro 

Francisco de Miranda Braga e que daquele matrimônio tiveram duas filhas, Angélica 

Gomes de Oliveira e Maria Vicência Gomes de Oliveira, as quais instituía herdeiras. 

Seu primeiro testamenteiro foi José Gonçalves dos Santos e, em segundo lugar, sua 

filha Angélica. No dispositivo de suas últimas vontades Narciza contou que,  

 
no tempo do matrimônio tivera uma filha Thereza Gomes de Oliveira 
parda que se acha cazada em segundas núpcias com o dito seu 
testamenteiro, a qual sua filha deve trinta e duas oitavas de ouro que 
lhe imprestou para a compra das cazas em que mora, cuja quantia 
se lhe [ilegível]. Declarou mais ter no tempo do mesmo matrimonio 
outro filho por nome Manoel [ilegível] pardo o qual tem hum cavalo 
escuro que lhe deu Antônio da Silva a este seu filho de menor idade 
[...] 
 

No testamento constam várias dívidas com escravos. Cabia ao seu 

testamenteiro liquidá-las. Narciza queria ser enterrada na Capela de Nossa Senhora 

do Rosário dos Pretos, na qual serviu de rainha, e rogava aos sacerdotes que 

acompanhassem seu corpo e dissessem missa de corpo presente.584 Ao contrário de 

Vitoria da Roza, Narciza não tinha muitos bens. Uma casa na qual morava e alguns 

escravos, aos quais devia algum dinheiro.  

Um dos genros, casado com Maria Vicência, abdicou da parte na herança no 

ano anterior. A outra filha, Angélica Gomes constava como falecida em 1813, mas 

deixara três filhos: Izidoro, Maria e Rufina, tutelados por João Baptista de Carvalho. 

Desses netos de Narciza não há referências, pelo menos até agora. Os autos de 

inventário de Narciza só seriam conclusos em 1814.  
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 CFCG: 1803. Juízo dos Orfaons, Inventário que se procedeu dos bens com que faleceu Narciza 
Gomes de Oliveira [...], p. 1v. 
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Não obstante o desfecho algo triste para esses descendentes de Narciza, 

dois aspectos devem ser ressaltados. Até as filhas que ela teve com Francisco de 

Miranda Braga, preto forro, carregaram o nome de seu senhor.  

Embora eu não possa afirmar com certeza se Narciza foi a única cativa com 

este nome naquele plantel, posso afirmar que ela não era uma cativa comum. Não 

apenas por ter sido madrinha de muitos cativos, mas pelos motivos que a levaram a 

ser tão requisitada. Antônio Gomes de Oliveira teve tratos ilícitos com Narciza e 

destes “encontros” – ou “tratos ilícitos” – entre a casa grande e a senzala nascia, em 

1777, Thereza Gomes de Oliveira.  

Como frisei ao longo deste capítulo, muito da documentação eclesiástica foi 

perdida. Não encontrei os batismos de nenhuma das filhas de Narciza a não ser de 

Jozé, do qual ela não fala no testamento. Nem no livro dos cativos, nem dos 

“brancos e livres” há alusão ao batismo das filhas dessa preta mina. Mas a história 

que passo a narrar a seguir, é para destacar que Thereza Gomes de Oliveira em 

raras vezes teve sua cor mencionada. Uma delas, no testamento da mãe.  

Thereza Gomes de Oliveira, filha do capitão-mor Antônio Gomes de Oliveira é 

outro caso de parda elevada à categoria de dona e que, por isso, me desautorizou 

empregar a qualidade “dona” como sinônimo de “branca” no segundo capítulo. Mas 

já vimos que a mulher do capitão João Pedro da Cunha, uma morena, também 

gozou desse estatuto privilegiado. Portanto, não é o silenciamento sobre sua cor o 

que mais chama a atenção na história de Thereza. É a forma como isso ocorreu. 

 
 

O ELO: THEREZA GOMES DE OLIVEIRA  

 
 
 Se compararmos Thereza Gomes de Oliveira à parda forra Vitoria da Roza, 

podemos dizer que, em termos econômicos, Thereza era “pobre”.585 Porém, como a 

mobilidade social não pode ser reduzida a aspectos econômicos, pode-se dizer que 

ambas tiveram algum prestígio social.  Entre as lacunas dos livros de batismos, 

encontrei Thereza batizando apenas um escravo. Foi a pequena Joaquina, em 1847, 

e que não teve a cor declarada como a da mãe, Bibiana cabra. Joaquina faz parte 

das nossas estatísticas pouco confiáveis. Figura entre as 78 crianças alforriadas na 
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testamentos do juízo municipal [...], p. 75-78V. 



 

267 

 

267 

pia, registradas no livro dos “brancos e livres” entre 1805-1820. Joaquina foi 

“agraciada” com sua liberdade, por conta dos bons serviços que sua mãe Bibiana 

dispensava a Thereza. Assim, temos a assinatura de Thereza no livro dos batismos 

de brancos e demais livres de 1816-1842.586 

Thereza Gomes de Oliveira casou-se nada menos que cinco vezes.  

 Conforme assinalei, pelos meus cálculos, Thereza nasceu em 1777. Era o 

ano de 1847 quando fez seu testamento e disse ter mais de setenta anos, 

achavando-se com saúde. Mas, como todos àquela época, “temia-se da morte que 

he certa e a hora incerta”. Declarou ser nascida em Goiás, filha natural do capitão-

mor Antônio Gomes de Oliveira e Narciza Gomes, ambos falecidos “há muitos 

annos”. Note-se que nem a cor nem a condição de sua mãe foram trazidas à baila.  

 Thereza declarou ter sido casada com quatro maridos. O primeiro foi 

Lourenço da Cruz Leal e dele não há informações. O segundo foi José Gonçalves 

dos Santos, com o qual estava casada em 1802-1803, José foi testamenteiro de 

Narciza, sua mãe, como indiquei acima.  

Em 1812 Thereza já era viúva de José Gonçalves dos Santos. Por essa 

época, estava com seu terceiro marido, João Baptista de Carvalho. Naquele ano, 

encontrei ambos num registro cartorial para que João, “por cabeça de sua mulher”, 

passasse procuração a alguns distintos de Vila Boa e na Corte do Rio de Janeiro.587 

Em 1814, o casal batizou três escravos legítimos: Rita, filha de Manoel preto angola 

e Josefa crioula; e Adão e Esteva, gêmeos, filhos legítimos de Ricardo e Maria 

crioula.588 Conforme ditou em seu testamento, Thereza nunca teve filhos. Sobre 

isso, Thereza foi discreta. 

João Baptista de Carvalho deve ter falecido em julho de 1816, pois seu 

testamento foi aberto em dois de agosto de 1816. A partir do testamento anexo, 

ficamos sabendo maiores detalhes do motivo pelo qual o casal não teve filhos. 

Assim como Thereza, João era natural de Vila Boa. Ao contrário de Thereza, João 

foi filho legítimo. Seus pais foram Joaquim Teixeira de Carvalho e Anna Fernandes 

de Mattos, esta ainda viva e a quem instituiu como herdeira universal, por não ter 

filhos; de acordo com o inventário, a mãe de João Baptista contava com mais de 

cem anos. Mas não recebeu parte alguma da herança. 
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 AGDG: Livro Batismos de Goiás 1813-1842, p. 58 
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 CPOCG: Livro de Notas 1811-1812, p. 55v-56v. 
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João Baptista declarou que era casado com Thereza “de cujo matrimonio não 

tive filhos em razão de nunca ter cópula carnal com ela por me ter dizamparado a 

natureza”. Não obstante, Thereza foi instituída sua testamenteira, seguida do irmão 

de João, José Teixeira de Carvalho e, em terceiro lugar, o tenente Bento José de 

Souza. João Baptista deixou uma morada de casas em Vila Boa; no Engenho da 

Caxoeira constavam: uma morada de casas de vivenda avaliada em cem oitavas, 

um paiol coberto de telhas, doze oitavas; uma casinha onde estava a tenda do 

ferreiro, uma casa de engenho com moendas e pertences, cinquenta oitavas; fornos 

de pedra, trinta oitavas; uma sesmaria de matos, cem oitavas.589 

O quarto marido de Thereza foi o capitão Jozé Antônio de Oliveira, não 

consegui descobrir por quanto tempo ficaram casados, e dele não obtive maiores 

informações (até o momento). Em 1826, Thereza já era viúva novamente. Era nove 

de dezembro quando chegou diante do escrivão para passar uma procuração e no 

cabeçalho consta como dona. Entre os citados para representá-la estavam o 

presbítero Lucas Freire de Andrade, o padre Luis Bartholomeu Marques, o advogado 

Zeferino Pereira Pedrozo, em Meya Ponte recorreu ao poderoso coronel Joaquim 

Álvares de Oliveira, entre outros espalhados pela então província de Goiás.590 

Em agosto de 1833, dona Thereza Gomes de Oliveira e seu marido 

Estanislau Xavier de Assunção revalidaram a escritura de compra de uma casa sita 

no Largo do Chafariz, cujos primeiros donos foram, Manoel de Arruda e Sá e dona 

Anna Simoa da Silva. Segundo consta na escritura, a revalidação foi necessária, 

pois apesar de o negócio ter sido fechado, tiveram dificuldades de se “ajuntarem 

todos nesta cidade em razão de morarem cada hu em seus sítios”.591 Dona Thereza 

morava para as bandas de Curralinho e já estava casada pela quinta vez.  

Em 17 de agosto de 1832 compareceu diante do tabelião, juntamente com 

Estanislau Xavier da Assunção para firmarem um “contrato de arras”, pois estavam 

“contratados para se casarem”, a fim de que “não haja prejuízos” para os herdeiros 

de parte a parte.592 É interessante destacar que, um contrato de arras é um 

documento “frio”, destituído de grandes revelações a não ser na própria natureza: a 
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manutenção de bens para os parentes. Nesse sentido, era também, uma estratégia 

no mundo dos casamentos entre “os iguais”, para retomar Silvia Brügger.593  

Voltando ao testamento de Thereza, quando se casou pela quinta vez já tinha 

mais de sessenta anos. Embora não fosse entendida das leis, deixou claro que 

sabia das limitações de um casamento nessas circunstâncias. E declarou que ela e 

Estanislau se casaram e fizeram o contrato de arras. No testamento, dona Thereza 

explicitou melhor os porquês desse tipo de precaução. É no testamento que está 

transcrita a experiência de que nem sempre o casamento era uma escolha feliz. O 

contrato de arras foi feito, para que ambos partilhassem apenas  

 
[...] o uso e fructo do que trabalhamos, digo do que trabalhássemos 
elle nada fez, e antes serviu para esbanjar, só se demorava neste 
sitio enquanto arranjava alguma cauza de minha lavoura, logo seguia 

para a cidade enquanto durava aquelle dinheiro producto do que 
levava para dispôr, aqui não punha os peis, alguns lavrados poucos 
que eu possuhia elle os vendeo, e comeo o dinheiro, por isso nada 
lhe devo, e neste prazo de tempo muitas misérias passei por sua 
cauza, por que tudo quanto se fazia era pouco para elle esbanjar 
[...]594     

 
Como não tinha herdeiros ascendentes ou descendentes, bem sabia ela que 

poderia dispor de seus bens “conforme seu arbítrio”. Por isso, instituía seu sobrinho 

João Baptista de Carvalho como seu herdeiro. Do exposto, fica mais fácil 

compreender porque deixou seus bens ao seu sobrinho João Baptista de Carvalho, 

homônimo do seu terceiro marido.  

  
a quem criei, e devo-lhe muitas obrigaçoens, e he com quem tenho 
me achado na minha velhice, que se não fora elle talves já não 
houvesse a minha existência, judiada pelos Escravos, e mizéria em 
que me via sempre foi quem tem me socorrido com toda sua 
pobreza, o qual meu herdeiro depois de pagar as minhas dividas, e 
cumpridos meus legados, ficará de posse dos bens que possuo, sitio, 
escravos, e mais bens que possuo [...]595  

 

 Thereza também deixava forros alguns escravos. Maria Thereza receberia 

carta de liberdade por recompensa do amor com o qual sempre prestou os seus 

serviços. Além dela, confirmava a liberdade de Francisca cabra, forrada por carta; a 

Sabino, pardo também havia passado carta, mas ele deveria servir ao seu afilhado 
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por quatro anos após o falecimento dela Thereza, “e ponho-lhe esta condição 

porque ainda não o acho com sufficiencia de viver sobre si”. A Eduvirgem e 

Estanislau, cabras e a João pardo, forrava por serem “crias da casa” e por querê-los 

“longe de qualquer escravidão”. A situação mais desfavorável ficou com Joaquim 

cabra, que deveria servir a João por mais quinze anos, quando então receberia a 

carta de liberdade.  

 Embora Thereza alegasse “ter sofrido misérias”, tinha sítio e escravos e, 

como se pode observar, o produto da lavoura era vendido, possivelmente, na então 

capital Cidade de Goiás. Obviamente, o que cultivava – e um sem número de outros 

trabalhadores – não tinha o mesmo peso que o ouro tão saudoso na memória dos 

governadores, mas nenhum “roceiro” vivia ocioso. 

  Mas, o aspecto que mais interessa da trajetória de Thereza não é o fato de 

ter se casado cinco vezes e enviuvado quatro. O que mais interessa aqui é a criança 

que foi exposta quando estava casada com João Baptista de Carvalho. Segundo 

consta no Livro de Batismos e Óbitos das Capelas Filiaes de Vila Boa  

 
Aos trinta e hum dias do mês de março de mil oitocentos e doze 
annos na Cappella de Nossa Senhora da Abadia de Curralinho, filial 
da Matriz desta Freguezia de Vila Boa baptizou solemnemente e pôz 
os Sanctos Oleoc o Reverendo Fellipe Luis de Carvalho, capellão da 
mesma cappella ao innocente João exposto em casa de João 
Baptista de Carvalho e forão padrinhos o mesmo João Baptista de 
Carvalho e Thereza Gomes de Oliveira.596  

 

Poderia ser alegado que esta criança foi exposta em casa de ambos por não 

terem filhos. Sheila Faria apresentou um caso em que um casal recebeu nada 

menos que seis expostos, outro recebeu oito expostos.597 Alguns autores sugerem 

que a exposição das crianças esteja relacionada à pobreza598 Contudo, de acordo 

com Silvia Brügger, há que se ter em conta a existência de fatores de ordem moral, 

pois não raro famílias de elite se viam diante de situações como um nascimento “não 

esperado”, digamos.599 
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De fato, nem sempre a exposição de crianças era fruto da pobreza. Além das 

tantas peculiaridades de Thereza, a maior delas é que o enjeitado que ela e João 

Baptista acolheram e apadrinharam era filho natural de Lourença Antonia da Neiva, 

a filha “mentecapta” do cirurgião-mor Lourenço Antônio da Neiva.600 Portanto, nada 

mais “natural” que dona Thereza chamasse o dito seu afilhado João de “sobrinho”. 

Depois de tantos poréns e ressalvas quanto à documentação, algum leitor 

também poderá duvidar de que o João Baptista do qual (d)escrevo como filho de 

Lourença, seja o mesmo “exposto” em casa de Thereza Gomes de Oliveira e de seu 

marido. Embora eu não tenha encontrado o testamento de Lourença Antonia da 

Neiva (se é que esta filha de Lourenço Antônio da Neiva chegou a ter bens em seu 

nome), a prova de que João Baptista de Carvalho era filho da dita Lourença, é que, 

por vezes, João Baptista assinava “João Baptista de Carvalho da Neiva”. Ademais, 

quando se casou em 20 de julho de 1828, com Anna Pereira de Oliveira – por sinal 

viúva de um certo Antônio dos Santos – consta “João Baptista de Carvalho filho de 

Lourença Antonia da Neiva, baptizado na Matriz desta Villa”.601  

Sobre o avô de João Baptista, o cirurgião-mor Lourenço Antonio da Neiva, 

ainda uma nota. Ele mudou o padrão familiar da senzala do finado Antônio Gomes 

de Oliveira, tendo sido a maioria das crianças fruto de uniões legítimas. Com 

Lourenço, os naturais passaram a ser maioria: 32 naturais e 24 legítimas. No total de 

67 escravos dos quais chegaram os assentos, apenas onze eram adultos, todos 

batizados no século XVIII, indicando que havia mudanças em curso quanto ao 

padrão da escravaria em Vila Boa. 

Mas o reconhecimento de Dona Thereza Gomes de Oliveira como parte da 

família de Antonio Gomes não está visível apenas na sua relação de parente 

consanguínea e espiritual por ser filha do capitão-mor Antônio Gomes de Oliveira e 

madrinha do sobrinho exposto, João Baptista de Carvalho. A trajetória de dona 

Thereza foi mais longe.  

Conforme afirmei, Dona Thereza foi madrinha junto com seu terceiro marido, 

João Baptista de Carvalho, sete vezes entre 1812 e 1815, nos arraiais de Curralinho 
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e Anicuns, cujos batismos estão registrados no livro dos “brancos e demais livres”. 

No livro dos escravos, Thereza aparece uma vez alforriando uma escrava na pia.  

Nessa longa teia de parentesco que se espraiou entre a casa grande e a 

senzala o ponto principal é que, não obstante os tratos ilícitos que havia nesses dois 

espaços, os tratos ilícitos, entre Antônio Gomes e a preta Narciza, mãe de Thereza, 

não foram óbice para que Thereza transitasse por esses dois espaços, tão distintos, 

mas tão próximos, irremediavelmente ligados pela escravidão e pela mestiçagem. 

O reconhecimento desta parda, transformada em dona pelos vários 

casamentos que teve, ou quiçá por seu antepassado ilustre, um capitão-mor, 

ocorreu não apenas quando Thereza e seu marido João Baptista adotaram o filho 

natural de uma de suas “irmãs”. Muito antes de receber João Baptista como afilhado, 

Thereza ajudou a consolidar a escravidão – ou essa face do Antigo Regime nos 

Trópicos – ao voltar para a senzala de seu cunhado, o cirurgião-mor e apadrinhar 

duas crianças nascidas “naturais”. Em 1804 ela e seu então marido José Gonçalves 

dos Santos apadrinhavam a pequena Eva, filha da crioula Maria.602 Mas talvez 

alguém dissesse que esse retorno se dava pela via de seu marido, José Gonçalves 

dos Santos.  

Mas, o que me permite insistir no trânsito de dona Thereza, entre tantos 

aspectos aqui narrados, foi o apadrinhamento de Ricardo, cuja cor não consta no 

assento, em doze de fevereiro de 1790.603 Ela não estava acompanhada de nenhum 

marido, mas do irmão Manoel Gomes de Oliveira, outro fruto dos “tratos ilícitos” 

entre um marchante eleito capitão-mor e uma preta da Costa da Mina.  

O longo itinerário de Thereza Gomes de Oliveira, filha de uma preta mina, que 

alcançou o status de dona, ao contrário do que se possa imaginar, não indica o fim 

de uma sociedade escravista. O sentido é diametralmente oposto.  

 O que quero destacar aqui é o papel estruturante da mestiçagem na 

constituição de uma sociedade que, por muito tempo, foi interpretada como ausente 

de valores familiares. Mas, mais importante é que sendo Vila Boa – e poderia 

facilmente estender isso a toda a capitania – uma vila/cidade marcada pelas 

mestiçagens, a cor ia desaparecendo à medida que se “incorporavam” esses filhos 

de “tratos ilícitos”. Nesse sentido, famílias (legitimadas ou não), trabalho e 
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mobilidade social (seja ascendente ou descendente) foram primordiais para que a 

escravidão seguisse – se não forte, mas firme – até os últimos anos do século XIX.  

  Gilberto Freyre afirmou que “Das famílias agrupadas em torno de pais 

naturais e sociais – a ou simplesmente sociais – o prestígio variava mais com o 

poder econômico e as condições regionais de espaço físico do que com a origem 

social e étnica”.604 Além disso, tendo em consideração que se trata de uma 

sociedade com seus valores hierárquicos, é Thereza quem segura os valores morais 

da família ao tomar para si a criação de um dos filhos de sua meia-irmã 

“mentecapta”. 

Apesar de Thereza ser um caso limite de uma filha natural de um capitão-mor 

com uma escrava preta, que apadrinhou o sobrinho e outros escravos da senzala na 

qual nasceu, entre outros aspectos, ela permite, continuar o exercício do primeiro 

capítulo: reavaliar a própria ideia de que a pobreza rondava inexoravelmente a 

todos.  

Gostaria de evocar outra vez a parda forra Vitoria da Roza, aquela que foi 

madrinha de seus sete escravos adultos e que também rondou a senzala de um dos 

genros de Antonio Gomes, José Ribeiro da Fonseca, tendo sido a única madrinha de 

seus onze negros. Até aí, poderíamos dizer que estamos diante de outro caso em 

que os libertos buscavam alianças “para cima”. Não duvido. Mas, no jogo das 

estratégias familiares, algumas eram sutis, as quais as mães poderiam nunca tornar 

públicas. Parece-me sintomático que os filhos de Vitoria da Roza carregassem o 

nome: Ribeiro da Fonseca, como está indicado no testamento dessa parda forra 

que, conforme demonstrei no primeiro capítulo, passou a “investir” algo de sua 

fortuna em vários apetrechos religiosos como imagens de santos e santas, talvez 

porque, ao longo da vida, já tivesse investido bom tempo tecendo redes de 

compadrio e parentesco.605 

Destaco ainda que ao tentar evidenciar as várias estratégias de uma família, 

não procuro criar um modelo de interpretação nem para as famílias, menos ainda 

para a economia de Goiás pós-aurífero. Mas, retomando o ensinamento de Roberto 
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Guedes acerca da mobilidade social, a ideia central foi evitar cair na tentação de 

reduzir a mobilidade social ao enriquecimento, ou empobrecimento.606   

No caso de Thereza – e aqui incluo dona Maria Joanna da Rocha, mulher do 

capitão João Pedro da Cunha apresentados no segundo capítulo – é provável que a 

mudança de cor esteja estreitamente relacionada à teia de relações nas quais cada 

um/uma estava incluído. Elas tiveram a cor silenciada porque foram reconhecidas 

como donas tanto no seio de sua família, mas também no âmbito da sociedade. 

Mas, continua o autor, “a mobilidade social, não acessível a todos, e manifesta na 

mudança de cor, contribuía para a manutenção das hierarquias sociais, das regras”.  

E isso, dona Thereza fez muito bem ao apadrinhar cativos na senzala na qual um 

dia, ela nasceu.  

Thereza deve ter sido alforriada por Antônio Gomes quando fez seu 

testamento, tal como ocorreu com a outra filha, ou mesmo no momento do batismo. 

Tenho fortes suspeitas de que ela tenha recebido de herança o sítio no Curralinho, 

onde viveu. De toda forma, até agora Thereza foi o único “caso” que encontrei de 

filha natural, nascida na “senzala”, apadrinhando um filho de uma de suas “irmãs” da 

casa grande, e retornando à senzala na qual nasceu para ser madrinha de alguns 

cativos.  

Casou-se com cinco homens e, por esses e outros casos, torna-se cada vez 

mais difícil acreditar que o casamento aqui era motivo de mofa e que a “preferência” 

era pelo concubinato ou pelo desregramento moral.  

Dona Thereza é um daqueles casos em que a mobilidade social é construída 

ao longo de uma vida.607 Certamente não foi a única que conheceu as diferentes 

espaços do Antigo Regime nos trópicos: primeiro Thereza conheceu o que era uma 

“senzala”, depois o que era ser “senhora” de escravos. Contudo, sua trajetória foi 

escolhida para esta tese porque melhor ilustra como a mestiçagem promovia trocas, 

das mais diferentes formas, não obstante a distância social e jurídica entre atores 

sociais tão diferentes como senhores e escravos. 
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Resta ainda dizer que, não foram apenas os filhos da preta mina que 

adotaram o nome Gomes de Oliveira. Outro preto, Domingos, ainda escravo naquele 

plantel já era “Gomes de Oliveira”.  Nesse sentido, o nome atuava não apenas como 

um elemento de distinção social e “reconhecimento” pela “dádiva da alforria” – para 

tomar emprestada a análise de Márcio Soares.608 Outros escravos daquele capitão-

mor assumiram o nome Gomes de Oliveira, inclusive um certo Felix, que havia sido 

pajem naquela “casa”. Aliás, um preto mina, que morava na rua “detrás da cadeia”, 

liberto, tinha o sugestivo nome de seu antigo senhor: Antônio Gomes de Oliveira.609  

O pertencimento a uma família, a manutenção dos laços e o bom 

comportamento ligavam definitivamente, diferentes agentes sociais. E isso pude 

perceber seguindo o mais fino fio que encontrei: o nome.  

Herança para os libertos. Esperança para os escravos.  
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276 

 

276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 



 

277 

 

277 

 

 

 

 

Às primeiras interpretações acerca da história de Goiás devemos muito. Muito 

do que está aqui só foi possível porque outros se debruçaram antes de mim. Tais 

escritos, como esta tese, estão em consonância com o contexto de sua escrita. 

Sobre isso, gostaria de frisar que as críticas que elaborei, não desmerecem aquelas 

pesquisas. Pelo contrário, foi gratificante reencontrar, em leituras mais “antigas”, 

várias pistas do que me propus. Mas aqueles caminhantes nas terras de Cronos 

também me permitiram praticar outro ensinamento que aprendemos com o ofício de 

historiador: o exercício de duvidar. Praticar continuamente esse exercício me 

distanciou de muitas daquelas abordagens, interpretações e “conclusões”, mormente 

as assentadas no tripé “ócio, ausência de famílias e pobreza generalizada”.  

Um dos resultados que se espera de uma tese é que contribua, de alguma 

forma, para a compreensão de um tema em determinada área de conhecimento. 

Sobre isso, desde já afirmo que não trato de um único tema, mas temas que se 

cruzam: trabalho, família e mobilidade social numa sociedade cuja interpretação gira 

em torno da ideia de decadência em suas diferentes acepções: econômica, aurífera 

e moral. Vila Boa, meados de 1770 a 1847. 

O objetivo foi mais modesto do que investigar o trabalho, ou as famílias, ou a 

mobilidade social, ou as outras atividades para além do ouro. O que eu quis, desde 

o começo, é entender como essas “partes” poderiam ser juntadas. Por isso, apenas 

tangenciei as atividades além do ouro, apenas tangenciei as famílias e a mobilidade 

social. Nenhum deles era um exclusivo, mas me pareciam fundamentais para 

compreender como a decadência recebeu diversas abordagens e como adquiriu um 

tom moralizante. 

Não obstante as constantes mudanças naquela sociedade – seja no período 

aurífero quanto no pós-aurífero – a opinião mais largamente difundida é de que nela 

pouco ou nada acontecia. As “pequenas cotidianidades” pouco espaço tiveram 

nessas obras, pois o agente oculto dessas interpretações tem no papel do Estado o 
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agente de transformações. Esse viés conservador permanece até nas interpretações 

relativamente recentes que, apesar da distância que quiseram estabelecer dos 

primeiros historiadores, não deixaram de referenciar o marco de 1930 para as 

grandes transformações. Ou seja, a distância entre Chaul, Palacin, Teixeira Neto e 

Funes, por exemplo, é pequena. 

À essa visão conservadora – que conserva, deixa imóvel e pouco dá espaço a 

mudanças – delimitei alguns “discursos” na documentação para ajudar a estabelecer 

e compreender os diferentes significados que a palavra decadência assumiu 

naquele tempo. Em pleno auge do ouro, várias famílias foram à bancarrota; 

posteriormente, em meio à crise, constatei vários homens e mulheres doando 

fortunas nada desprezíveis a seus filhos e afilhados.  

Assim, constatei que a maioria das interpretações sobre decadência pouco 

atentou para as diferenças entre decadência aurífera e decadência econômica, 

menos ainda da decadência moral. Ademais, ao detectar as diferenças entre os 

vários discursos relativos à decadência, tornou-se ainda mais óbvio que eles 

respondiam a diferentes interesses. O rareamento do ouro nas entranhas da terra 

demandou readequação que, por sua vez, não pode ser confundida com decadência 

econômica. Em meio à má ou boa fortuna, encontrei famílias prósperas e “pobres” 

trabalhando no comércio de longa distância, no amanho da terra e na lida com o 

gado e seus derivados. Encontrei também famílias que, fragmentadas pela ausência 

de um componente, trabalhavam diretamente com escravos na lavoura e pouco 

tempo parecia sobrar para se preocuparem com certos ideais de nobreza. A 

preocupação em garantir a própria sobrevivência e deixar à prole alguns recursos foi 

maior nesse cenário de incertezas.  

E por falar de coisas que não podemos explicar, permanecerá, talvez, sob os 

escombros da matriz muito da(s) história(s) que poderiam ser contada(s) a partir dos 

batismos. Não obstante a relevância de uma demografia histórica e a inequívoca 

importância dos dados quantitativos para a compreensão de cenários de outrora, foi 

possível constatar a existência de famílias e compadrios. Para tanto, tive como 

fundamento que valores familiares e sentimentos de pertencimento não são 

vivenciados em termos numéricos. Podem até ser medidos em doações, mas família 

não se define pelo tamanho da prole, por exemplo, menos ainda pelo tipo de união. 
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Nesse sentido, erros conceituais, por assim dizer, podem levar a muitos 

equívocos. Refiro-me à adoção pouco problematizada de conceitos como 

“representações” quando se pautam apenas numa tipologia documental. Sem refletir 

sobre os agentes que produziram aquela documentação, e sem cruzá-la com outras 

possibilidades interpretativas, parte dos historiadores acabou consagrando as 

leituras que intentaram desconstruir. O “exclusivo documental” – leia-se relatos dos 

viajantes – tornou fácil a reprodução de chavões como “casamentos foram 

extremamente raros em Goiás”. E esqueceram de que numa “sociedade com traços 

de Antigo Regime era a partir da família que construíam as teias de relações”, 

conforme demonstraram autores como Brügger, Guedes, Faria, e tantos outros. Por 

isso, tornam-se um tanto quanto anacrônicas as assertivas de que casamentos por 

interesse seriam exclusivos de Goiás. Compreender esses mecanismos a partir da 

noção de escolha e estratégias de mobilidade social – independente do nível 

hierárquico – permite releituras menos moralizantes e mais enriquecedoras do 

social, conforme ensina Sheila Faria. 

Aliás, esta tese trouxe dois aspectos fundamentais sobre a suposta 

inexistência de famílias: uniões legitimadas não foram tão raras, pois 51% das 

crianças registradas nos livros de batismos de “brancos e demais livres” (1805-1822) 

foram registradas como tal; o concubinato, malgrado o tom de desregramento moral 

que recebeu dos viajantes e da historiografia, também era uma união legítima, pois 

assim o vivenciaram muitos homens e mulheres.    

Outro ponto que causou equívocos para a construção de uma história das 

famílias em Goiás foi a errônea sinonímia entre patriarcalismo e família extensa, com 

direito a data de nascimento: 1850. Nesse caso, dois aspectos correlatos são 

subjacentes a essa lógica reificadora: o primeiro é que, ao desconsiderarem, ou 

desconhecerem, a existência de atividades como pecuária desde os anos iniciais da 

colonização europeia, Nunes e Tristão conferiram um viés etapista e evolucionista 

ao surgimento das famílias. Torna-se, portanto, necessário romper com um 

raciocínio binário pautado no exclusivismo de uma atividade sobre outra. O segundo 

ponto correlato é o, também, necessário rompimento com a ideia de que em regiões 

de economia predominantemente aurífera, inexistissem valores familiares.  

Mas, região de mineração, Goiás seria “terra sem lei” e, portanto, pouco 

afeitas a afetos e amores. “Tudo giraria em torno do sexo”, conforme afirmou Chaul. 
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Aliás, a aversão a sentimentos seria a chave interpretativa para compreender a 

mestiçagem, ou, nas palavras dos conservadores, o “desregramento moral”. 

Ausência de uniões não legitimadas pela Igreja (o que não passa de mito), e o 

grande número de concubinato seriam responsáveis pelo “relaxamento dos 

costumes, aqui mais forte que em Minas Gerais”, diria Chain.  

Em certo sentido, a historiografia apenas referendou o que os viajantes e as 

elites do século XVIII afirmavam. A mestiçagem, fruto das trocas sexuais e culturais, 

recebeu o ônus da decadência moral. Os mestiços frutos dessas uniões não 

passavam de vadios e ociosos, sem se preocuparem em melhorar a condição. Por 

nascerem de uniões ditas ilegítimas e “contrárias até às leis da natureza”, foram 

vistos como insubmissos e pouco humildes. Nada mais errôneo. Os pardos bem 

souberam manter “a boa ordem da República”. 

Diante disso, pode-se dizer que naquela sociedade havia alguns alquimistas. 

Afinal, muitos dos que afirmavam que ainda existia ouro – muito ouro – conseguiam 

a estranha alquimia de transformar pardos em mulatos, e também crioulos e pardos 

em negros. A estes, livres, libertos ou cativos, restava a mancha da escravidão que 

a cor da pele nem sempre fazia esquecer, como ocorreu com o “capelão mulato” e o 

“crioulo muito humilde, Jozé da Rocha”.  

Assim, os frutos do “ajuntamento proibido de huma e outra qualidade de 

gente”, que vieram para Goiás em busca de oportunidades, garantiram sua teia de 

amizades colocando em prática o que aprenderam no cativeiro: o exercício da 

humildade. Sem isso muitos teriam dificuldades para obterem estima social, 

conforme demonstraram Roberto Góes e Marcio Soares.  

A mobilidade social, hoje reduzida ao enriquecimento, era um complexo 

interdependente de variáveis, dentre as quais, além de prestígio, humildade, algum 

cabedal, estava o tecer “redes” “para cima” e o tecer “redes” para baixo, pertencer a 

uma “linhagem”, a uma família. Ao contrário do que se possa pensar, essa 

conjunção não era empregada apenas à gente de poucas posses. Várias gerações 

de uma mesma família se utilizaram dos laços com outras famílias para garantir 

privilégios e mercês, permanecer no poder, sua distinção numa terra na qual a 

“pequena nobreza” disputava cotidianamente status. Era um mundo cheio de 

incertezas diante da vida, do mercado, dos ataques indígenas, da morte, do 



 

281 

 

281 

nascimento de filhos, da ingratidão, de acusações infundadas e, sobretudo, quanto à 

própria liberdade. 

Aliás, em meio a tudo isso, a mais almejada das mobilidades, para muitos, era 

a própria liberdade. De ir e vir, de poder escolher os próprios padrinhos, para si ou 

para seus rebentos. A mobilidade social era fruto da aceitação, do reconhecimento 

social de pertencer a uma família, não obstante a cor. Nesse caso, a mestiçagem – 

em suas várias possibilidades de compreensão – foi responsável por esconder a cor, 

torná-la ausente em muitas situações diferentes, mas que, por outro lado, fez 

prevalecer o status.  

Maria Joanna da Rocha – filha de um capitão, embora morena – sempre foi 

dona. Thereza Gomes de Oliveira – só foi referenciada como parda no testamento 

da mãe, registrado em cartório por Antonio Vidal de Ataíde – casou-se cinco vezes e 

também foi qualificada como dona. 

Sobre isso convém destacar que a mestiçagem contribuiu para que houvesse 

uma singular tendência ao desaparecimento da cor até no batismo de escravos 

“inocentes”, ou seja, crianças. Disso resulta, por sua vez, que como tem apontado 

ampla historiografia, “a cor de uma pessoa naquela época não era construía sobre 

caracteres biológicos, ainda que estes tivessem sua parcela”, mas era construída 

socialmente segundo ensinou Hebe Mattos.  

A ampla mestiçagem, da qual nem os padres escaparam, tornou ainda mais 

movediço o terreno das generalizações acerca das classificações cromáticas. Isso 

demandou cautela para lidar com uma documentação extremamente desfalcada. A 

cor era determinada socialmente, a partir de estratégias complexas de troca entre 

desiguais, podendo produzir negros ou transformar filhas de libertas em donas.  

São, ainda, estratégias em busca de status a acumulação de terras, os 

casamentos e compadrios de Antônio Gomes de Oliveira e seus genros. O assunto 

não se encerra aqui, ao contrário. Por enquanto tentei demonstrar que em Goiás, 

como em regiões de mineração, havia uma complexa cadeia de atividades paralelas 

à mineração desde o auge do ouro, e que elas só puderam existir porque foram 

familiares, como em todo o restante da América portuguesa. Outro aspecto a ser 

ressaltado é, embora parte da historiografia aponte que a economia desde os 

primórdios esteve assentada na mineração e na pecuária, como isso ocorreu, 

afetando o cotidiano de muitas famílias, ainda não havia sido explorado. 
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Giovanni Levi definiu, com sua elegância peculiar, que estratégia é fazer 

alguém acreditar que estamos num lugar, quando estamos em outro. Talvez essa 

narrativa, mesmo toscamente, tentou se valer desse princípio. Fazer com que o leitor 

seja constantemente instigado a problemáticas paralelas que apenas aparentemente 

estão desconexas, mas que se dão as mãos no quarto capítulo.  

Lá estão todos: Antonio Gomes de Oliveira e sua parentela, suas terras, gado 

e gente, tornando-o um poderoso capitão-mor cujo prestígio foi construído sobre a 

sólida base dos casamentos. Nele também consta sua neta casada com um 

cirurgião-mor empobrecido pelo exercício da caridade; as sutilezas que envolvem o 

silêncio da cor que o tabelião Ataíde tão bem representou no terceiro capítulo; as 

complexas teias parentais que definitivamente ligam a casa grande e a senzala 

mediante o compadrio, a aceitação de parentes com sangue de “preto”. Estão 

presentes os afetos e a gratidão, as vontades que movem os homens a imitarem 

outros, levando-os a retroalimentarem a maior das diferenças: a escravidão. 

Um dos objetivos do quarto capítulo é demonstrar que uma estratégia comum 

dos parentes de Antônio Gomes de Oliveira estava assentada na criação e 

manutenção de laços familiares.  O reconhecimento de parentes na senzala e sua 

incorporação à família certamente contribuíam para que, num mundo de muitas 

incertezas, houvesse amparo e reciprocidade sempre que necessário. Isso não 

significa ausência de sentimentos de afetos. Mas, se conseguirmos distanciar nossa 

mente de um raciocínio binário, talvez possamos caminhar para compreender 

melhor as sociedades de outrora. 

Por fim, mas não por último, essa releitura leva-me a destacar que para 

matizar a decadência não basta apenas relativizar a distância do “olhar que olhou” a 

realidade sobre a qual escreveram. O constante exercício da dúvida levou-me a 

adentrar camadas subterrâneas pouco exploradas. “Vi” e “encontrei” homens e 

mulheres em diversas atividades e situações de trabalho que me autorizam a afirmar 

que aquela sociedade amorfa, imóvel e ociosa, destituída de “vontade de melhorar a 

condição” e de valores morais, existiu apenas na tinta dos letrados. Dito de outra 

forma, o reino da ociosidade habitado por homens sem parentesco, valores e 

sentimentos de pertencimento não passa de ilusão de ótica ou, no campo da 

historiografia, de histórias ainda não contadas.  
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Em certo sentido, são os historiadores – e não os viajantes – que se 

encantaram “mais com a rede que com o mar”. Se os viajantes não viram nada além 

de decadência e ociosidade, por seu turno alguns historiadores pouco viram e 

perceberam além do olhar dos viajantes. 

E assim, termino esta história, de teias cruzadas, tecida no centro de um 

labirinto. 
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para o arraial do Pilar. Anterior a 22/11/1763. 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 22, D. 1336. Requerimento de Antônio Gomes de Oliveira, 
ao rei [D. José], solicitando a entrega do gado que lhe pertence e que havia vendido 
a João Carvalho da Rocha, por cujo falecimento não se pagou a quantia referente à 
dita venda. Anterior a 22/02/1766 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 22, D. 1361 – Ofício do [governador e capitão-general de 
Goiás], João Manuel de Melo, ao secretário de estado [da Marinha e Ultramar], 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a ordem para se dar logo o emprego 
de ensaiador da Casa de Fundição de Vila Boa a Manuel José da Silva; e acerca de 
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Antônio Delgado de Carvalho que substituiu o seu pai, Domingos Delgado de 
Carvalho, no ofício de ensaiador da dita Casa de Fundição. 4/07/1677 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 23, D. 1425 - Requerimento do advogado dos auditórios de 
Vila Boa de Goiás, bacharel José Pinto Ferreira, ao rei [D. José], solicitando provisão 
para advogar nos auditórios da capitania de Goiás e nos outros fora da corte, uma 
vez que tendo sido preso pelo Tribunal do Santo Ofício em 1760, foi penitenciado a 
arbítrio e pode retornar àquela capitania. Anterior a 14/03/1767. 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 27, D. 1725 – Carta Patente do governador e capitão-
general de Goiás, [barão de Mossâmedes], José de Almeida Vasconcelos [de 
Soveral e Carvalho], provendo o cabo de esquadra da Companhia de Dragões de 
Goiás, José Pinto da Fonseca, no posto de alferes da dita Companhia. 12/04/1773. 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 27, D. 1782 – Requerimento do alferes da Companhia de 
Dragões da guarnição de Vila Boa, José Pinto da Fonseca, ao rei [D. José], 
solicitando a mercê do Hábito da Ordem de Cristo, com vinte mil réis de tença. 
Anterior a 02/09/1781 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 28, D. 1800. Requerimento de Antônio Gomes de Oliveira, 
morador em Vila Boa, ao rei [D. José], solicitando licença para acompanhar quatro 
filhas donzelas e entregá-las a algum convento da América ou do Reino ou mandá-
las com pessoa que faça as suas vezes no referido transporte. Anterior a 
16/03/1775. 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 28, D. 1824 – Ofício  do  [governador  e  capitão-general  
de  Goiás,  barão  de Mossâmedes], José de Almeida Vasconcelos [de Soveral e 
Carvalho], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o descobrimento de uma nação de índios menos hostis; o envio do 
alferes da Companhia de Dragões, José Pinto da Fonseca para entrar em contato 
com os ditos índios e solicitando remuneração para o executor das diligências dos 
contatos com esses índios. 25/08/1775. 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 29, D. 1862 - Ofício do [secretário de estado dos negócios 
Estrangeiros], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], ao 
[governador e capitão-general de Goiás, barão de Mossâmedes], José de Almeida 
Vasconcelos [de Soveral e Carvalho], sobre o sucesso das diligências organizadas 
para atrair os índios Carajás, Javaés e Xacriabás; a organiza ção da aldeia Nova 
Beira; a atuação dos jesuítas que lesaram a Fazenda Real nos estabelecimentos 
indígenas; os prêmios concedidos ao oficial José Pinto da Fonseca e ao ouvidor 
Antônio José Cabral de Almeida pela atuação em Goiás, e a permissão para se 
utilizar os recursos da Fazenda Real, com moderação e economia, nas suas 
diligências em Goiás. Anterior a 27/01/1777 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 29, D. 1863 - Carta Régia da rainha regente D. Mariana 
Vitória, ao [governador e capitão-general de Goiás, barão de Mossâmedes], José de 
Almeida Vasconcelos [de Soveral e Carvalho], nomeando José Pinto da Fonseca, 
capitão de Dragões agregado à Companhia da capitania de Goiás e ordenando que 
lhe seja passada a sua patente, confiando aos seus cuidados a conservação e a 
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civilização dos novos habitantes e concedendo permissão para a utilização dos 
recursos da Fazenda Real com moderação e economia. 29/01/1777. 
 
AHU_ACL_CU_008, cx 29, doc. 1884; Carta do bacharel Antônio de Sousa Teles e 
Meneses, ao rei [D. José], sobre o procedimento da Junta da Fazenda Real de 
Goiás concedendo a Joaquim Pereira Gaia Peçanha o direito de abrir uma fábrica de 
sola; acerca da ilegalidade do dito contrato que o tem prejudicado enquanto 
procurador e administrador do contrato das entradas da comarca de Vila Boa, e 
solicitando a sua extinção e o fim da coleta da carne seca para o subsídio literário. 
10/08/1777 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 29, D. 1900 – Carta do [governador e capitão-general de 
Goiás, barão de Mossâmedes], José de Almeida Vasconcelos [de Soveral e 
Carvalho], à rainha [D. Maria I], sobre não ter recebido nenhuma instrução acerca de 
como prover a falta de sargento-mor do Regimento da Cavalaria Auxiliar de Goiás; 
acerca das nomeações do ajudante de ordens Tomás de Sousa para o dito posto, e 
para o lugar de ajudante, o tenente da Companhia dos Dragões José Pinto da 
Fonseca, e solicitandoconfirmação das patentes dos novos providos. 20/12/1777. 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 30, D. 1931. Consulta do Conselho Ultramarino, ao rei D. 
José, sobre a licença concedida pela Junta da Fazenda Real de Goiás, informada 
por carta pelo então governador e capitão-general da capitania de Goiás, [barão de 
Mossâmedes], José de Almeida Vasconcelos [de Soveral e Carvalho], acerca do 
estabelecimento de uma fábrica de sola em Vila Boa por Joaquim Pereira Gaia 
Peçanha, em atenção ao vexame e monopólio com que Antônio Gomes de Oliveira, 
único curtidor, tratava aquele povo. 09/07/1778. 
 
AHU_ACL_CU_008, cx. 30; D. 1938 - Carta do vigário colado na Igreja de Nossa 
Senhora de Santa Ana de Goiás, João Antunes de Noronha, à rainha [D. Maria I], 
sobre a sua indigência devido ao baixo valor das pensões recebidas pelo seu ofício; 
a falta de licença que lhe impossibilita retornar à corte, e acerca 
dos vícios, profanações e a desordem da sociedade de Vila Boa.; 1/10/1778.  
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 30, D. 1939 – Consulta do Conselho Ultramarino, à rainha 
[D. Maria I], sobre a representação dos oficiais da Câmara de Vila Boa de Goiás, 
expondo os excessos com que os párocos da freguesia daquele distrito cobram os 
direitos paroquiais, e solicitando que sejam determinadas as quantias que se devem 
pagar aos vigários pelas suas benesses e conhecenças. 09/10/1778. 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 30, D. 1954. Carta do [governador e capitão-general de 
Goiás, Luís da Cunha Menezes], à rainha [D. Maria I], remetendo seis certidões 
pelas quais provam os motivos que levaram seu antecessor a mandar dar baixa a 
José Rodrigues Freire; solicitando suspensão nas execuções das provisões do 
Conselho Ultramarino que lhe mandam dar alta no dito posto, e justificando o porquê 
de não ter dado baixa no posto de tenente a José Pinto da Fonseca. 9/12/1778 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 31, D. 1961 – Carta dos juízes ordinários do julgado da 
Meiaponte, à rainha [D. Maria I], solicitando que se crie Vila, Câmara inteira e 
Conselho no arraial de Meiaponte, com as respectivas obras públicas que necessita 
aquela comarca para se transformar em vila, ficando-lhe anexados 
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arraiais e julgados vizinhos. Anterior a 29/01/1779 
 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 32, D. 1992. Ofício do [governador e capitão-general de 
Goiás], Luís da Cunha Menezes, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, solicitando que seja deferido o pedido de reforma do 
capitão da Companhia de Dragões da Guarnição de Goiás, José de 
Melo e Castro de Vilhena e Silva, concedendo-lhe o posto de tenente- coronel, e que 
o posto de capitão seja ocupado pelo cadete, José da Silva Maldonado de Eça. 
10/02/1780 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 33, D. 2041 - Carta do vigário da Vara e da Igreja de Vila 
Boa, João Antunes Noronha, à rainha [D. Maria I], solicitando providência contra a 
opressão em que se acha a jurisdição eclesiástica, canônica e privativa,em Goiás, 
devido aos procedimentos administrativos do governador e capitão-general, Luís da 
Cunha Meneses, protegendo os que desrespeitam o clero, mandando demolir 
templos, entregando os bens dos eclesiásticos, em desacordo com as leis reais. 
29/05/1782 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 34, D. 2084 Ofício do [governador e capitão-general de 
Goiás], Luís da Cunha Meneses, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sobre o estado socioeconômico de Goiás, a contínua 
decadência da mineração e a necessidade de escravos negros para impulsionar a 
dita empresa., 15/02/1783. 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 34, D. 2124 – Carta de Antônio de Sousa Teles e Meneses, 
à rainha [D. Maria I], sobre as queixas contra o governador e capitão-general de 
Goiás, Tristão da Cunha Meneses, por o ter preterido da sua nomeação no posto de 
capitão-mor da comarca de Vila Boa, conferindo-o a Antônio Gomes de Oliveira. 
22/09/1783 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 36, D. 2180 – Requerimento de José da Silva Maldonado 
de Eça, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente no posto de 
ajudante da ordens do governo de Goiás.30/05/1785 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 36, D. 2195 – Carta dos oficiais da Câmara de Vila Boa de 
Goiás, à rainha [D.Maria I], sobre o critério para a escolha dos integrantes do 
governo interino de Goiás, propondo que o seja pela antiguidade da patente, e 
solicitando que por esse motivo, seja excluído do dito governo o coronel mulato do 
Regimento dos Mulatos. 31/12/1785. 
 
AHU_ACL_CU_008, cx 36, D. 2234 – Requerimento do [bacharel] Antônio de Sousa 
Teles e Meneses, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente no 
posto de capitão-mor das ordenanças de Vila Boa, capitania de Goiás. Anterior a 
19/06/1787. 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 36, D. 2246. Requerimento de Lourenço Antônio da Neiva, 
à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente no posto de cirurgião-
mor do Hospital de Vila Boa, capitania de Goiás. Anterior a 22/09/1787  
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AHU_ACL_CU_008, Cx. 37, D. 2282. Requerimento de Ana Joaquina, à rainha [D. 
Maria I], solicitando confirmação da carta de sesmaria na paragem chamada 
Ribeirão dos Bois, distrito de Vila Boa, capitania de Goiás. 09/10/1788. 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 37, D. 2283. Requerimento de Maria Lourença da Neiva à 
rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta de sesmaria na paragem 
chamada Riacho Grande, capitania de Goiás. Anterior a 09/10/1788. 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 37, D. 2284. Requerimento do cirurgião-mor, Lourenço 
Antônio de Neiva, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta de sesmaria 
na paragem chamada de Boa Vista, capitania de Goiás. Anterior 9/10/1788. 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 37, D. 2285. Requerimento do [cirurgião-mor], Lourenço 
Antônio da Neiva, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta de sesmaria 
no sítio da Serra Dourada, capitania de Goiás. Anterior 9/10/1788. 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 37, D. 2286. Requerimento de Gertrudes Antônia da Neiva, 
à rainha [D.Maria I], solicitando confirmação da carta de sesmaria na paragem 
chamada Tapera, capitania de Goiás. Anterior 9/10/1788. 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 37, D. 2287 Requerimento de D. Lourença Antônia [da 
Neiva], à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta de sesmaria na 
paragem chamada o Burití, capitania de Goiás. Anterior 9/10/1788. 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 38, D. 2346. Ofício do [governador e capitão-general de 
Goiás], Tristão da Cunha Meneses, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, solicitando proteção para o ajudante de Ordens do 
governo de Goiás, José da Silva Maldonado de Eça, o qual saiu de licença para o 
Reino. 29/05/1760 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 38, D. 2354 – Requerimento do capitão da Companhia de 
Dragões de Goiás, José Pinto da Fonseca, à rainha [D. Maria I], solicitando 
prorrogação do tempo de licença concedida para acudir às várias dependências que 
têm no Reino. Anterior a 24/09/1790. 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 45, D. 2650. Carta dos oficiais da Câmara de Vila Boa, ao 
príncipe regente [D. João], sobre as arbitrariedades e comportamentos despóticos 
do governador e capitão-general de Goiás, D. João Manuel de Menezes, 
nomeadamente nas prisões abusivas e perseguições violentas cometidas contra 
magistrados e pessoas de bem da capitania, protegendo as piores e dignas de 
reparos, como os pretos, mulatos e cativos, para grave prejuízo e desordem das 
fábricas e de seus senhores, assim como da Fazenda Real, e solicitando, por isso, a 
sua substituição e a aplicação das Leis de proibição da incorporação de mulatos e 
homens brancos casados com mulatas, em cargos públicos e militares, em particular 
nas Companhias de Dragões, Milícias e Ordenanças de Goiás. 02/03/1803. 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 47, D. 2700. Consulta do Conselho Ultramarino ao príncipe 
regente D. João, sobre a representação dos Homens Pardos da capitania de Goiás, 
solicitando a admissão ao serviço das Câmaras da capitania, em qualquer emprego 
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público, por possuírem as habilitações necessárias, não obstante a sua cor. 
07/01/1804 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 56, D. 2941. Ofício do [governador e capitão-general de 
Goiás], Manuel Inácio de Sampaio, a Carlos Frederico de Caula, sobre os 
procedimentos do padre Lucas Freire de Andrade, ao qual se dá autoria das 
proclamações contra o governo e a provocação entre portugueses e brasileiros, 
e a sua expulsão de Goiás por exigência da população. 01/09/1821. 
 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 56, D. 2942. Carta patente do presidente do Governo 
Provisório da Província de São João das Duas Barras, Joaquim Teotónio Segurado, 
ao alferes, João Vidal de Ataíde, promovendo-o no posto de capitão de Infantaria de 
Milícias da mesma Província. 12/10/1821 
 
 
CARTÓRIO DE FAMÍLIA DA CIDADE DE GOIÁS – CFCG 
 
1803, Juízo dos Orfaons, Inventário que se procedeu dos bens com que faleceu 
Narciza Gomes de Oliveira [...] 
 
1803. Autos civis de Agravo feito por João Pedro da Cunha contra o alferes 
[mutilado] 
 
1809. Justificação de Joaquim Branco contra os Fiscais do Juízo pela Herança do 
Falecido Antônio Joze de Castro 
 
1811, Provedoria Geral dos Auzentes, Manoel Lourenço de Bessa, justificante 
1812. Autos cíveis de emancipação e habilitação João Gualberto de Oliveira.  
 
1813, juízo dos órfãos, autos cíveis de habilitaçam e emancipaçam de Francisco 
Antônio de Souza [...] 
 
1813, Autos cíveis de habilitaçam e emancipaçam de Antônio Manoel Gomes da 
Silva 
 
1814, Autos de Anna Joaquina da Neiva contra o cirurgião-mor Bartholomeu 
Lourenço da Silva. 
 
1824. Traslado do testamento e inventário com que faleceu Vitoria da Roza 
 
1816, Provedoria Geral de Execução, o Thezoureiro Geral Antônio Loureiro Gomes 
contra os herdeiros do falecido Lourenço Antônio da Neiva, 3ª Embargante Joanna 
de Bastos. 
1816, Manoel Camelo Pinto contra D. Anna Jacinta Alves Costa. 
 
1818. Libelo Cível de Bonifácia Duarte Teixeira contra Clara Maria Leite. 
 
1822. Libelo Cível Antônio Álvares Costa contra Jozé Mamede Botelho da Silva 
 
1827. “Requerimento de Vicente Jozé”. 
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1828, Juízo de órfãos. Autos cíveis de embargo de terceira pessoa. Maria Thereza 
de Camargo contra Anna Luiza Rodrigues da Silva. 
 
 
CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DA CIDADE DE GOIÁS – CPOGC 
 
Livro de Registro de Notas 1745-1749 
 
Livro de Registro de Notas, n. 61, 1790 
 
Livro de Notas 1800-1804 
 
Livro de Notas 1807 
 
Livro de Notas 1811-1812 
 
Livro de Notas, 1823 
 
Livro de Notas, 1826 
 
Livro de notas n. 49 
 
Livro de Notas  n. 66 
 
Livro de Notas n. 67  
 
Livro de Notas 56, 1820 
 
1802. Translado dos autos de devassa que mandou fazer Joaquim Branco 
 
1805 Autos de requerimento de Clara Maria Leite contra Aleixo José de Carvalho 
 
1808, Autos de devassa que mandou proceder o Juiz Ordinário Actual o Capitão 
Joaquim Manoel de Passos, sobre os extravios de diamantes na forma da Carta 
Régia. 
 
1812, Justificação cível e crime, partes, João Fernandes de Gouveya contra Jozé da 
Rocha 
 
1814, libelo de Dona Ana Souza de Oliveira contra Francisco mina 
 
 
INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS HISTÓRICOS DO BRASIL CENTRAL - IPEHBC  
 
Cópia da Primeira e Última visita que fez o padre Alexandre Marques do Valle, 
visitador que foi das Minas dos Goyazes (1734-1824), 
 
Livro de Batismo de Pirenópolis. 1732-1747, 
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Livro de Registro de Denúncias 1753-1794, 
 
Livro de assento de óbitos de Meya Ponte, 1760-1776 
 
Livro que há de servir para Registro dos Testamentos do Juízo Municipal [...]. 1842-
48 
 
Livro que há de servir de registro de testamento nesta Provedoria, 1829-1841. 
 
Catálogo de Verbetes dos documentos manuscritos avulsos da capitania de Goiás. 
Brasília: Ministério da Cultura; Goiânia: Sociedade Goiana de Cultura, Instituto de 
Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, 2001. 
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