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RESUMO

A pesquisa tem como a tema as formas de vida familiar na Cidade 

de Goiás da mineração, ou seja, o período colonial analisando as 

transformações dessa  instituição no momento da transição da mineração 

para à pecuária, período Imperial. Trata-se da análise das narrativas dos 

viajantes europeus e brasileiros que passaram por Goiás no século XIX, 

incidindo sobre os espaços urbano e rural, comparadas com os documentos 

referentes especificamente à família: testamentos, inventários e provisões 

de casamento.  

Ao longo da pesquisa são analisadas as relações familiares 

estabelecidas pela comunidade, dos diferentes períodos, dentro dos 

aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais. Confronta as práticas 

familiares, nesse contexto, com a observação dos viajantes europeus, 

principalmente, com a mentalidade dos mesmos.

Além disso a pesquisa busca evidenciar o esforço dos políticos 

locais em adotar novas práticas para a vida familiar, inserindo as relações 

familiares dentro das normas valorizadas e padronizadas pela nova 

mentalidade do contexto nacional, visando a organização, normatização e 

bem-estar físico, dentro de uma conduta mais disciplinar. Essa postura era 

fruto das novas idéias surgidas com a criação do Estado brasileiro, sob o 

domínio patriarcal das oligarquias latifundiárias, que somente ganham 

espaço em Goiás a partir das três primeiras décadas do século XIX.      
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APRESENTAÇÃO

O presente trabalho tem por finalidade rever os conceitos de 

família no Brasil, principalmente o de Gilberto Freyre, Oliveira Viana e 

Antonio Candido, sobre a família patriarcal, realizando uma  discussão com 

o mesmo, para um estudo sobre as formas de vida familiar em Goiás dos 

séculos XVIII e XIX. 

Partindo do suposto, que até o presente momento não existe 

nenhum trabalho específico sobre esse tema realizado pela historiografia 

goiana. a proposta desta pesquisa é a de iniciar esses estudos, tornando-a 

objeto de uma análise histórica. Para desenvolver e concretizar a  presente 

proposta, a pesquisa visa um estudo comparativo entre as abordagens 

historiográficas, sobre Goiás no período, a literatura e crônicas dos 

Viajantes europeus e brasileiros, que passaram por Goiás no século XIX.

Os espaços que a análise buscará para verificação das formas de 

vida familiar em Goiás, durante os séculos XVIII e XIX, serão os rurais e 

urbanos das regiões da Cidade de Goiás, antiga Vila Boa, e as regiões de 

seu distrito no período: Ouro Fino, Anta, Ferreiro e Barra.

Quando escolhemos estudar famílias, partimos da idéia, de que as 

instituições constituem uma necessidade para a manutenção das relações  e 

convivências sociais entre os seres humanos, e que,  elas  determinam os 

valores e normas que dão sentido, significado e organização à vida social. 

Entre as várias formas de instituições, que constituem organizações sociais, 

o presente trabalho destacará e analisará a instituição “família”,  uma  vez 

que essa, possui uma função específica na sociedade, qual seja de 
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estabelecer normas ou valores, repassando-os de geração para geração.  As 

situações que envolvem a relação entre os indivíduos do núcleo familiar é 

que proporciona subsídios para suas relações com outros indivíduos e com 

outras organizações institucionais: casamento, estado, religião, sistema 

econômico, etc.

O tema trabalhará com formas familiares, por estarmos 

embasados teoricamente, na historiografia mais recente sobre o assunto, a 

qual defende uma multiplicidade de conceitos e categorias de família, não 

acreditando que os mesmos possam ser convertidos em uma única forma ou 

modelo, como ocorre com a interpretação de Gilberto Freyre e o seu 

modelo de família patriarcal. Nossa idéia é a de que, na verdade não existe 

uma única forma familiar, mas várias, convivendo mutuamente.

“...Mergulhar no passado buscando 

reconstituir a família é enveredar por muitos 

caminhos, é o encontro de uma gama variada 

de composições ora simples, ora complexas, 

que vão da unidade conjugal à 

extensa...”.(MENDES, 1987:31)

O assunto família, ao se tornar um objeto de estudo pode ser 

abordado, portanto sob diversos prismas e expresso através de diferentes 

interpretações dentro da produção histórica. A proposta de abordagem 

escolhida para realização deste trabalho, parte da teoria e metodologia, 

inspiradas nas mais recentes pesquisas sobre temas, que a partir da década 

de 80 começaram a ser trabalhados e resgatados pela história e sociologia: 

Cotidiano, Família, Mulheres. Para trabalhar família em Goiás do século 
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XVIII e XIX, recorremos a Eni de Mesquita Samara, Mariza Corrêa e 

Angela Mendes, dentre outros autores, por eles, em seus estudos sobre 

família, reconstruírem o conceito de família no Brasil. 

Segundo as linhas de interpretação dessas autoras, os dados das 

fontes documentais, contrariam o modelo tipificado por Gilberto Freyre, ou 

seja, o de família patriarcal. Como modelo de família brasileira esse

modelo, freyriano foi incorporado pela produção historiográfica  e 

sociológica nacional desde a década de 30 do corrente século,  

prevalecendo até os finais de 70.

O presente estudo contempla as vertentes de estudo sobre família  

com a mesma proposta metodológica dos autores, que trabalham família 

dentro dos estudos da mentalidades. Essa opção justifica-se pelo fato de 

não termos optado  para uma análise das estruturas familiares, já que em 

Goiás o levantamento das fontes que fornecem elementos para uma análise 

estrutural da família, ainda está por ser feito. Justifica-se também  pelo 

interesse causado pela observação do cotidiano familiar, sua vida privada e 

as relações pessoais que a envolvem. 

Ao optarmos por trabalhar família em Goiás, dentro da linha 

teórico-metodológica das mentalidades, pensamos ainda, na questão da 

originalidade do tema, ou seja, que este é de certa forma, um estudo 

pioneiro em Goiás, do ponto de vista historiográfico. Apesar de utilizarmos 

fontes já tão estudadas, a literatura dos viajantes europeus e brasileiros, 

pretendemos com este trabalho, buscar nessas fontes, os elementos ainda 

não explorados pelos historiadores goianos, e, compará-la com documentos 

inéditos que fornecem dados para a compreensão da família goiana: 

testamentos, inventários e provisões de casamentos.   
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A discussão com o conceito ou modelo de família freyriano, 

torna-se necessária, por ser o mesmo, uma matriz clássica para o estudo de 

família no Brasil. É dele que partiremos, não com o intuito de  encaixar no 

mesmo, a realidade familiar em Goiás, mas a fim de verificação, de 

semelhanças e dessemelhanças, com as regiões nordestinas açucareira do 

século XIX. 

O intuito desta pesquisa é o de recuperar, principalmente através 

dos relatos e crônicas dos viajantes, o funcionamento das formas de vida 

familiar,  na primeira região a tornar-se cidade em Goiás, isto é,  Vila Boa 

de Goiás dos séculos XVIII e XIX, analisando as transformações ocorridas 

na forma de vida familiar depois da mineração.

As fontes selecionadas para a verificação das formas de vida 

familiar em Goiás dos séculos XVIII e XIX, foram relatos de viajantes 

europeus e brasileiros: Saint-Hilaire, Pohl, Matius, Gardner, Castelneau, 

Taunay, Cunha Matos, Alencastre, Couto Magalhães, J. A . Leite, Oscar 

Leal, Victor Coelho de Almeida.

Também serviram como fontes, os Jornais: Matutina 

Meiapontense e Correio Official. Sendo uma das principais fontes, a 

Notícia Geral da Capitania de Goiás, de 1836. Esses documentos foram 

comparados, quando possível, com testamentos, inventários e provisões de 

casamentos. 

A metodologia para trabalhar com as fontes foi a do  método 

comparativo entre os  casos de Goiás, com de outra região historicamente 

similar: Minas Gerais. Lembrando sempre que similitudes e coincidências, 

segundo Marc Bloch, têm limites. (BLOCH, 1974). 

Quanto ao marco cronológico, o século XVIII, foi escolhido 

devido ter sido o período em que iniciava-se o povoamento do interior da 
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colônia em função do descobrimento do ouro, o que leva a hipótese de que 

as formas de família nessas regiões seriam pioneiras no Brasil. O século 

XIX foi escolhido, devido ter sido a nível nacional, à época em que nascia 

o Estado brasileiro,  propriamente dito, onde os potentados locais eram  

representados  pelas Câmaras Municipais, que por sua vez, eram ocupadas 

pelas famílias proprietárias, às quais se sujeitavam ao poder central, não 

por força coercitiva, mas por relações estratégicas, concretizadas não pelo 

poder jurídico, mas pelas contínuas práticas  de interesses mútuos, onde 

valia mais o grau de parentesco, o nome, a genealogia, uma 

interdependência conveniente, que as elites, à medida que lhes era 

necessário, econômica e politicamente, estendiam aos setores mais pobres 

da sociedade. Percebe-se aí, uma transformação nesse período, nas formas 

de relações familiares.

A linha de pesquisa se enquadra na tendência historiográfica 

da História Regional, isso porque a historiografia regional permite uma 

análise das múltiplas diferenças, e o principal objetivo desta pesquisa é 

comprovar a multiplicidade das formas de familiares em Goiás, no período 

recortado para análise. A vantagem de se trabalhar com o regional, é 

também a oportunidade de aprofundar-se na análise, tendo como meta as 

especificidades.

A noção de região possui várias interpretações. Segundo Roberto 

Damatta, quando se estuda uma região deve-se tomá-la como uma porção 

do espaço dos homens em sua relação com a natureza. “Produzir é produzir 

espaço”. (DAMATA, 1987:31). 

Para Ciro Flamarion Cardoso, o conceito de região pode ser 

proposto em escalas distintas, um estado, um país, um continente, uma 

cidade. (CARDOSO, 1982:3)
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A história regional não se objetiva a ser partes que compõem o 

todo da história nacional, é antes ela, indicadora das variações desse todo. 

É o que esta pesquisa pretende demonstrar com o estudo de família em 

Goiás.(SILVA, 1990:49). Para não corrermos o risco de uma abordagem do 

tipo “bairrista”, utilizaremos sempre as semelhanças e diferenças com 

outras regiões, uma história comparativa, considerando as relações da  

região em estudo, o Estado de Goiás, na sua semelhança com a região 

mineira do mesmo período, e finalmente com o seu contexto macro,  o 

Brasil.

Esperamos, com esta proposta, contribuir, ainda que 

modestamente, para acrescentar algo sobre família na historiografia goiana.
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CAPÍTULO I

CONCEITOS SOBRE FAMÍLIA
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DIFERENTES CONCEPÇÕES DE FAMÍLIA

A história da família começou a ser objeto de estudo a partir do 

desenvolvimento da história demográfica. Essa parte do estudo da história 

permitiu, através do levantamento quantitativo, o desenvolvimento de 

idéias referentes ao assunto família, demonstrando ainda, que o mesmo 

pode ser abordado como tema, sobre diversos prismas, pela história, e 

dentro dela ser analisado de muitas formas, graças as inúmeras fontes 

disponíveis para trabalhar o assunto, bem como as diversas metodologias.

Do ponto de vista historiográfico, a nível mundial, o assunto 

família vem sendo trabalhado de duas maneiras diferentes, quais sejam, 

uma dentro do Grupo de Cambridge, na linha de Peter Lasllet e outros 

estudiosos do assunto família. Essa forma de abordagem utiliza-se de dados 

quantitativos, enfatizando a estrutura e organização familiar, ou seja, 

tamanho, crescimento e mortalidade dos grupos familiares. 

A outra linha de pesquisa sobre famílias, segue os historiadores 

da escola francesa, ou História Nova, iniciada no início do corrente século, 

na França, por Marc Bloch e Lucien Febvre. Essa escola aborda assuntos 

na história, que até antes do seu advento, eram considerados como 

elementos sem importância do ponto de vista historiográfico, como por 

exemplo, o cotidiano, o negro, a mulher, etc. 

Dentre os historiadores da História Nova, que abordam família, 

como objeto de análise em seus estudos, destaca-se Philippe Ariès, com o  
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método de análise seguindo a linha teórico-metodológica da história das 

mentalidades. A história das mentalidades, segundo Philipee Ariè, nasceu 

logo após a Primeira Guerra mundial no grupo de Bloch, Henri Pirenne e 

outros. O grupo inspirou-se nos Annales de 1929. 

Além dos autores que inspiraram-se na primeira geração da 

Escola dos Annales, outros também trabalharam dentro da linha das 

mentalidades como o holandês Huizinga, o alemão Norbert Elias e o 

italiano Mario Praz. Todos esses autores reconheciam na história um 

domínio diverso daquele a que estivera limitada, o das atividades 

conscientes, voluntárias, orientadas para a decisão política, a propagação 

das idéias, a conduta dos homens e dos acontecimentos. 

Para os historiadores das mentalidades, além das histórias 

políticas e econômicas, deve-se tornar importante o estudo do imaginário, 

dos sentimentos para a compreensão da história da civilização. Os dados 

econômicos, o número das populações são importantes, como também o 

são a beleza, as ilusões, que para esses autores “tem para os 

contemporâneos o valor de uma verdade”. (ARIÈS,1993:154,173).

O presente capítulo tem por finalidade trabalhar rapidamente os 

diferentes conceitos sobre família, através de uma análise historiográfica 

sobre essa instituição no Ocidente, nos séculos XVIII e XIX, chegando 

com o tema família no Brasil, visto pela historiografia e literatura no 

período recortado para a análise e à aplicação desses conceitos na realidade 

do Estado de Goiás. 
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FAMÍLIA NOS SÉCULOS XVI E XVII

A família medieval e a renascentista, até o final do século XVII, 

caracterizava-se por agrupamentos sociais correspondentes às divisões 

verticais, como ocorria com a própria divisão da sociedade feudal e do 

Antigo Regime. As divisões dentro da família, ocorria através das 

diferentes faixas etárias: crianças, adultos e velhos. A família não 

alimentava, segundo Philppe Ariès, sentimento profundo entre pais e 

Filhos. (ARIÈS,1981). Os pais se apegavam aos filhos, mas isso era reflexo 

do valor que o mesmo tinha enquanto estabelecimento social da família, ou 

seja, importava a contribuição que o filho daria para a família.

Esse contexto fazia da família medieval e renascentista, um eixo 

em torno do qual girava a realidade social, e não os sentimentos. A família 

nobre e a burguesa,  já existindo nos séculos XVI e XVII, confundiam sua 

linhagem e nome com seu patrimônio, os sentimentos familiares refletiam 

tal realidade, por isso se inspiravam, não nos laços de  afeição e sim nos de 

relações sociais.

Com relação ao casamento, era realizado através de acordos e 

barganhas, interesses mútuos entre as famílias dos consortes, segundo 

Good, em Londres do século XVI, ocorreu um verdadeiro mercado de 

casamentos, em âmbito nacional.(GOOD, 1996:41).

As família desse período, pelo menos as mais abastadas, 

habitavam as casas grandes. A casa grande, era muito povoada, nos séculos 

XV, XVI e XVII, segundo os historiadores demográficos, 17,4 por cento, 

da população viviam em casas grandes. Um nobre possuía em média, 25 

pessoas em sua casa. Abrigavam-se nela: clérigos, empregados, aprendizes, 
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caixeiros, auxiliares, etc. A casa era composta por vários quartos, cômodos, 

vários aposentos, dando para a rua, pátio ou jardim. Sozinhas, segundo 

Ariès, as casas formavam um vasto grupo social.

Ao lado das casas grandes, haviam as pequenas casas, que 

abrigavam apenas um casal com um ou mais filhos pequenos. Essas casas 

eram quase que uma extensão da casa grande, não podendo servir de lar 

confortável para o abrigo das famílias pobres, dado sua condição de 

penúria, essa realidade acontecia tanto no mundo rural quanto no urbano.

O equilíbrio e o papel fundamental da família como centro social, 

começou a ser alterado na segunda metade do século XVII, quando novos 

valores foram abordados pelos teóricos moralistas, educadores, quando 

começaram a escrever tratados, que substituíram os costumes familiares. 

Aliadas à essas teorias, vieram as transformações econômicas, causadas 

pelas novas descobertas, incrementadas pelas Revoluções Burguesas do 

século XVIII, que eliminaram por vez os resquícios da sociedade feudal.
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FAMÍLIA NOS SÉCULOS XVIII E XIX

Dentro dos novos valores, da sociedade moderna, são destaques 

as novas organizações familiares, regidas principalmente pela educação, a 

ética moral e a saúde. A partir do século XVIII o modelo familiar do 

Ocidente começou a se transformar rapidamente e de forma mais 

percebível, segundo Mark Poster, aí nascia a família moderna, no seio da 

burguesia européia. (POSTER, 1979:185)

A família tornou-se confinada, reduzida em pais e filhos, isso é 

claro para a nobreza e burguesia. O modelo da casa também alterara-se: 

independência e especialização dos cômodos, corredor de acesso, etc. As 

relações familiares passaram a manter distância do resto da sociedade. Os 

criados também ocupavam lugares separados da família. 

Novo código de normas sociais vigorou, substituindo o costume 

social. A intimidade individual e da família tornou-se valorizada. As 

crianças tornaram-se o centro das atenções dos pais e seu futuro passou a

interessar-lhes muito, porém não como ocorria nos séculos anteriores, ou 

seja, para fins de ascensão social pelos acordos matrimoniais entre as 

famílias nobres, e sim, porque os pais passaram a pensar no filho, enquanto 

indivíduo com vontades próprias.

Com relação ao planejamento familiar, Poster afirma, que a 

família moderna nuclear foi a primeira a realizá-lo. 

Podemos concluir que, a família tornou-se nuclear, quando 

pôde gozar de intimidade doméstica, enquanto ela vivia aberta para o 

mundo exterior e este fazia parte da família, o sentimento familiar como o 

conhecemos, não tinha como desenvolver-se. A ética moral proposta pelo 
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capitalismo burguês, imbuída de organização, higiene e disciplina, foi 

fundamental para o surgimento da família nuclear moderna.

A modernização ocorrida com A Revolução Industrial e a 

conseqüente modernidade cultural, trouxeram novos valores sociais, 

necessários para a formação e estruturação da classe burguesa européia. 

Modernização e modernidade, portanto foram fundamentos essenciais para 

a mudança da família Ocidental. Consideramos, como Berman, que 

modernização é um conceito que aplica-se ao progresso material das 

sociedades atingidas, direta ou indiretamente pelas transformações da 

Revolução Industrial. Enquanto que o conceito de modernidade, refere-se à 

evolução cultural, transformações de valores não materiais, porém, surgidas 

a partir dessa transformação material. (BERMAN, 1996).   

Os valores do mundo feudal, bem como os do longo período de 

transição do feudalismo para o capitalismo moderno, não serviam mais 

para expressar a mentalidade da nova ordem social. Dentro dessa ordem, 

destacamos as transformações na família. 

A nova composição social, do Ocidente modernizado, gerou 

grupos antes inexistentes, provenientes sobretudo da zona rural, 

extremamente heterogêneos e fragmentados, acarretando dessa forma, 

dúvidas quanto à sua definição e seu papel social, tornando seus 

comportamentos contraditórios, instáveis, variados e diferentes de todo o 

universo social precedente.

As grandes mudanças introduzidas pelos novos critérios 

produtivos no velho contexto social, incrementadas pela mecanização, 

determinaram o enfraquecimento dos antigos privilégios, mesmo entre os 

grupos sociais mais tradicionais ligados à terra, como os artesãos, 

comerciantes, camponeses e a nobreza feudal. Quase que de improviso se 
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viram todos como ex-habitantes rurais, que em massa afluíram para as 

novas cidades industriais.

Nesse ambiente de crises, transformações, onde as relações 

seculares entre coisas e pessoas, a própria cultura dos homens é 

subitamente interrompida e amadurece a formação de novos grupos, mais 

específicos, mais particulares, conquanto a rapidez do crescimento 

numérico da população é o mais excepcional dado registrado. A população 

urbana atinge proporções absolutamente insólitas em relação ao passado. A 

própria geografia das regiões sofre transformações radicais, as 

concentrações demográficas existentes, tornam-se os lugares privilegiados 

para a implantação da nova protagonista da Revolução Industrial: a fábrica.

William Good, analisa essas transformações de valores do mundo 

Ocidental moderno e seus reflexos nas transformações ocorridas na família. 

Segundo ele as migrações geográficas da indústria procurou novas formas 

de vida e sociedade. (op. cit. GOOD, 1979:41,42). Essa requalificação do 

trabalho agrícola refletiu na dinâmica global da sociedade. O autor afirma, 

ainda, que a mobilidade geográfica, causada pela modernização mundial, 

transformou a família, até no aspecto de sua formação, porque ampliou a 

área onde se pode encontrar consortes elegíveis, embora isso não 

significasse ruptura entre as classes sociais. Segundo ele esse é um dos 

aspectos que caracteriza a família moderna.  Ampliou-se também as formas 

de barganha nos casamentos, ou seja, antes no mundo medieval e 

renascentista, os noivos deveriam pertencer a mesma classificação social. 

No mundo modernizado e industrializado, as opções para a 

constituição da família, ampliaram-se. Novas formas de barganha, até 

mesmo para as camadas mais pobres, através da compensação, já que 
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entraram no rol dos novos elementos valorizados para o casamento: a 

beleza, inteligência, profissão, dentre outros.

As novas situações geradas pelo mundo moderno, evidenciou a 

necessidade de se adotar procedimentos novos e estratégicos para resolver 

problemas criados com as enormes aglomerações, tornando-se enfim, 

teorias para a “vida moderna”, com as quais se propunham novas leis e 

regulamentos capazes de controlar o desenvolvimento do mundo capitalista 

moderno. Estas deveriam limitar e disciplinar a instabilidade da sociedade, 

criando ambiente físico e social apropriado para as pessoas se fixarem de 

forma adequada. (BERMAN, 1986:16,18).

Desenvolveu-se também uma intervenção sucessiva do Estado, 

que sancionava à época, os critérios econômico-jurídicos, e sobretudo, as 

referências culturais das novas formas familiares. O segundo elemento 

fundamental para a organização da nova ordem social, encontra-se 

intrínseca na nova composição social criada, caracterizada como grupo 

social empreendedor: a burguesia.

O desequilíbrio numérico e a diferença radical entre as formas 

culturais representadas respectivamente, pela burguesia e a massa popular, 

contribuíram para estimular uma série de realizações de obras de orientação 

social, destinadas a diminuir o atrito e a disciplinar a sociedade. Somente o 

Estado, com a normatização não era capaz de realizar tal proeza. Tão pouco 

os teóricos liberais com suas teorias para a modernidade: os sociólogos, 

filósofos e teólogos. A própria burguesia, junto com a intervenção de 

especialistas, os profissionais liberais, urbanistas, arquitetos, juristas e 

médicos, junto com o Estado, é quem conseguiu a adequação social, 

criando dessa forma os cânones do mundo moderno.   
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Dentre as categorias e instituições empreendedoras, que foram 

objeto de cuidado por parte daqueles, destaca-se a casa e a família. O 

discurso por eles utilizado, para a organização da vida familiar privada, dos 

tempos modernos foram o da racionalidade, bem ao gosto do cientificismo 

do século XIX: a saúde, a higienização dos espaços e a educação.

Essas bandeiras foram idealizadas, concebidas e postas em 

prática, inspiradas no novo modelo de modernização oriunda da Revolução 

Industrial. Começam a ser utilizados novos supostos científicos, novos 

modelos de vida, introduzidos novos critérios operativos, numa difícil 

reavaliação dos poderes e do papel do Estado, junto com a interferência 

profissional, através de um eficaz planejamento.

Uma das características fundamentais desse período histórico é a 

contínua incerteza que se desenvolve por todas as camadas sociais, isso 

valia tanto para as novidades e benefícios que a modernização trazia, como 

também para a composição dos novos grupos sociais, das categorias e 

instituições que foram se formando na nova situação.

Consequentemente, não é exato falar de sociedade moderna, do 

século XIX, composta por massa de trabalhadores ou burguesia, como 

entidades ou grupos determinados e homogêneos. Ocorre que nessa 

sociedade estava presente categorias sociais de posições e realidades nada 

estabilizadas. A fluidez da composição social é forte e se agrava pela 

contínua incerteza do sucesso da luta entre a velha aristocracia, que ainda 

sobrevivia e as novas e complexas forças sociais.

Se por um lado a burguesia havia consolidado seus novos valores 

para si, tinha que enfrentar a sobrevivência da aristocracia e algumas 

memórias, alguns resquícios de um passado longo e de uma memória 

histórica, da tradição, do costume, que se tornava confusa para a massa, 
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que se via ao mesmo tempo diante de novos valores, aos quais atribuíam 

vários significados. As regras impostas eram logo repelidas, expressão de 

uma "juventude” social, que embora resistente, também estava aberta a 

tudo, e portanto podendo ser impelida para qualquer direção. Essa parte 

tinha que ser bem conduzida. Uma massa que ainda não era uma sociedade 

definida mas transitória, onde fenômenos como estupro, incesto, 

prostituição, infanticídio, furto, atentado, assumiam significados diferentes, 

dos que atribuem os observadores de outros tempos, porque não percebem 

que grande parte de tudo isso era gerado, um tanto por necessidade, 

desespero, miséria, confusão e outro tanto em razão do desequilíbrio social, 

o que fazia com que ninguém considerasse tudo isto anormal ou 

extraordinário.

Este era o palco onde a nova cultura deveria ser aplicada para 

realizar completamente sua hegemonia, para demonstrar a validade do seu 

sistema revolucionário e também prevenir involuções dramáticas bastante 

prováveis naquelas condições. A crise de identidade social e cultural, 

vivida pela população, acabou acometendo também à burguesia e aos 

grupos conservadores da moralidade e religião, pois nenhum dos 

acontecimentos sociais, havia sido predisposto e nem previsto de forma tão 

extraordinária.

A composição heterogênea da sociedade, toda a desorganização 

social, era um ponto a ser solucionado pela burguesia, pelos grupos 

politicamente conservadores, que auxiliaram indiretamente, graças a 

absorção que foi feita de seus discursos moralizantes e a sua valorização 

dos costumes e tradição; finalmente pelo Estado, contudo principalmente, 

quando esse já havia e vinha representando os interesses da classe burguesa 
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moderna. Em outras palavras, em conjunto, todos deveriam definir e 

organizar o novo papel daquela sociedade tão diferente da precedente.

Com essa atitude, a burguesia mostrava claramente a 

complexidade mas também a fragilidade da sua estrutura monolítica. Dessa 

forma, enquanto uma parte da burguesia reivindicava o total alheamento do 

Estado da vida política e econômica, outra parte invocava essa intervenção 

direta para controlar e direcionar o comportamento da sociedade, 

estabelecendo normas e leis oportunas, inerentes ao processo econômico.

A burguesia moderna tinha em sua essência duas partes: uma 

primeira liberal, com conceitos inovadores que competia com a velha 

aristocracia e por isso mesmo, repleta de motivações culturais e políticas; 

uma segunda de caráter empreendedor que revela seu estado social e a sua 

capacidade flutuante, em contínua evolução, ligada à mobilidade dos ciclos 

produtivos, às conjunturas econômicas e à capacidade de organização 

social, estando disponível para realizar mediações e interferências com as 

instituições e categorias sociais. Estas últimas características denotam que a 

burguesia estava em contínua agregação, não tendo princípios particulares, 

do tipo ético, moral ou econômico, favorecendo um forte laço de 

“parentesco” com o Estado, na nova coalizão social, de onde toma forma a 

iniciativa para o vasto movimento de reformas sociais.

O nexo que une o processo de formação desta união, burguesia 

moderna e Estado, com a consolidação do modelo da família moderna 

ocidental, extensivo ao todo da sociedade, é muito consistente e de 

particular relevo, pelos motivos econômicos e ideológicos, dos dois 

elementos, que moldaram o padrão familiar nuclear de todo o Ocidente, até 

os dias de hoje.
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No século XIX a burguesia consolidou para si e para a 

sobrevivente nobreza, o modelo da família nuclear, tido como ideal, nos 

séculos seguintes, ainda precisou estender esse modelo ideal, para as 

famílias de classes médias e pobres, para manter sua hegemonia 

econômica, com o auxílio dos profissionais liberais. Conseguiu estender 

ideologicamente, seus valores para a massa popular, proletários, 

marginalizados da sociedade, os quais, se não absorveram as condições de 

bem estar, que a família nuclear ideal deve gozar, pelo menos adotaram 

enquanto padrão a ser seguido.        



29

29

ESTUDOS SOBRE FAMÍLIA NA

EUROPA E NO BRASIL

A família começou a ser vista como sendo instituição histórica e 

social, elementos importantes para o estudo da sociedade, somente a partir 

do século XIX, com os trabalhos de Morgan e Engels. Segundo esses 

estudiosos a família possui estrutura determinada pelo grau de 

desenvolvimento da sociedade global.

Na França com o advento da Escola dos Annales, em torno das 

propostas de L. Febvre e Marc Bloch, a história passou a abordar os 

aspectos mais amplos da sociedade, através da denominada história social. 

Essa forma de trabalho interessava-se pela massa social e suscitava o 

auxílio das ciências novas do presente, sociologia, psicologia, etnologia e 

antropologia. Isso fazia parte de um contexto histórico, amplo, de 

transformação mundial, do ponto de vista da modernização e da 

modernidade. A história se associava às outras ciências e resgatava 

elementos que antes não interessava-lhe como objeto de estudo, como o 

coletivo e os humildes. Estes começaram a ser observados a partir da 

segunda metade do século XVIII, ante as transformações trazidas pelos  

fatos econômicos, políticos e sociais, a nível mundial, momento em que 

essas transformações  repercutiram de forma relevante na vida cotidiana 

dos povos.

A história econômica tornou-se a primeira a tratar dos eventos ou 

das manifestações coletivas, estabelecidas numa duração mais longa que a 

do evento. Essa história, por ser científica, precisou de métodos e práticas 

interdisciplinares. Uma das disciplinas que mais auxiliou a história, nesse 

aspecto, permanecendo até os anos pós Segunda Guerra Mundial, foi a 
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economia. O estudo das conjunturas tornou-se elemento importante para a 

análise das transformações econômicas, espaciais e sociais. A análise da 

coletividade, ou das instituições que a formava, ficava por conta da história 

econômica e das disciplinas, com as quais a história relacionava-se, como a 

demografia, por exemplo. 

Os estudos sobre família, nesse contexto, ganham importância. 

Os mesmos eram feitos pelos historiadores que utilizavam-se dos mesmos 

métodos dos demógrafos, ou seja, quantificavam, analisavam as variações 

numéricas das populações, relacionando-as com o seu contexto global. Essa 

forma de investigação, porém não explicava os fenômenos subjetivos que 

envolvia a família, tais como sua cultura e a mentalidade, nem tão pouco, 

os diferentes padrões e relações familiares, existentes nas diversas regiões.  

A partir da Segunda Guerra Mundial, novamente abalada pelas 

transformações mundiais, a história viu-se frente a necessidade da busca de 

métodos para explicar melhor o social, o psicológico. Fazia-se necessário, 

por parte dos estudos históricos, o resgate, principalmente dos elementos 

sociais e culturais que envolviam os povos. Para tanto, havia-se, que 

considerar os aspectos econômicos, e principalmente, os demográficos, ou 

a conjuntura populacional.

Entre os anos de 1944 e 1956, o historiador que mais contribuiu 

para a historiografia social, segundo Jacques Le Goff, foi Pierre Goubert. 

(LE GOFF, 1995:29,37). A história demográfica, conseguia, assim, subtrair 

da história econômica a tradição das variações exclusivamente econômicas, 

passando também a valorizar a conjuntura populacional, proporcionando-

lhe uma base documentária estatística, ao mesmo tempo que instigava 

números e variações, realizava a interpretação dos dados que os números 

por si só, não forneciam. Essa nova forma de abordagem histórica da 
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sociedade, valorizava o papel da mentalidade, dos elementos subjetivos, 

presentes no cotidiano das pessoas.   

Os números que as estatísticas propiciavam, através da história 

demográfica, permitiram uma evolução nos estudos sobre família, já que 

desde o advento do materialismo histórico, essa instituição foi considerada 

como parte da estrutura global da sociedade. Porém, a estatística tinha seus 

limites no momento da interpretação, que fazia surgir questionamentos, que 

a mesma não poderia responder. Assim os estudos sobre família, antes 

feitos apenas a partir da análise demográfica, na Europa e nos Estados 

Unidos, passaram a utilizar os métodos de investigação da antropologia, 

etnologia, sociologia e psicologia.(SAMARA, 1988 – 1989).

Os temas de estudos, que antes pareciam não pertencer aos 

historiadores, foram “descobertos” por estes e revelados mais ainda a partir 

do dados sobre o comportamento demográfico e o nível de recursos que a 

demografia histórica propiciava, para pesquisar a imagem do real sobre 

uma ótica que até então não era área observada pelos historiadores, ou seja, 

as mentalidades.

Nos anos 60 houve o fortalecimento da história das mentalidades 

e na década de 70, segundo Jacques Le Goff,  ocorre um declínio dos temas 

sócio-econômicos, simultâneo à invasão de temas desconhecidos: família, 

sexualidade, morte, etc. Os testamentos tornaram-se fontes para o estudo 

das mentalidades. A análise dos métodos contraceptivos, conhecidos nos 

século XVIII mas só utilizado no XIX, foi outra estratégia par estudar as 

sociedades indo além da demografia, uma vez que os historiadores 

relacionavam o não uso desses conhecidos métodos, com as questões 

religiosas, a vigilância e proibição, por parte da igreja do seu uso.
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Podemos concluir que a história demográfica e econômica, foi 

que preparou o terreno para a família ser trabalhada do ponto de vista da 

história, valorizando os elementos não palpáveis pelo historiador: os 

costumes, regras, deveres, direitos e relações pessoais.

Dentre os autores  europeus que trabalham esse tema, destacam-

se os franceses: Philippe Ariès, George Duby. O inglês Peter Lasllet, 

embora trabalhe família num período mais recente, sua linha permanece 

dentro da demografia. 



33

33

ESTUDOS SOBRE FAMÍLIA EM PORTUGAL

Ao analisar os estudos sobre família na Europa, deixamos 

Portugal, em último lugar por ser a família brasileira derivada desse país, 

sob as vias da colonização. Também foi a família portuguesa que deu 

subsídios para Gilberto Freyre escrever e criar o tipo da família patriarcal 

brasileira.

A família portuguesa, desde os momentos do surgimento de 

Portugal como Estado, século XIII, até a colonização do Brasil, sofreu 

pouquíssimas alterações.

Em Portugal medieval, a população era dividida por casais. O 

conceito de casais não referia-se a um par formado por homem e mulher, e 

sim a um conjunto de bens considerados bastante para o sustento de uma 

família. O tamanho do casal variava muito e era motivo de grande 

desigualdade social, entre as famílias. O casal era constituído por terras 

dispersas, onde eram construídas casas, que eram dominadas por uma casa 

central: a do senhorio, ou do senhor. O quotidiano das famílias que viviam 

da terra, habitando os casais, estava sujeito à autoridade do senhor, ou de 

um “homem bom”, componente da burguesia.

Apesar das famílias viverem sob a autoridade senhorial, seus 

membros eram livres e lutavam constantemente para a manutenção dessa 

liberdade. Podiam mudar de localidade, eram assalariados, escolhiam os 

senhores a quem queriam servir. Exploravam as terras dos senhores por 

contratos ou por vias hereditárias, o que os ligavam com um vínculo 

contínuo às propriedades, aos lugares e aos senhores. Encontravam-se em 

uma constante dependência.
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Além dos casais, haviam também as Quintas, prédios rústicos de 

maior importância, que incluíam sempre mais de um agregado familiar. 

Essas Quintas eram de proprietários não lavradores e dispunham de várias 

moradas, para o senhorio, caseiros, contendo um ou mais fogos e 

abrangendo até mais de um casal.

Haviam ainda, os pardieiros, compostos por casas ou cabanas, 

habitados por famílias de lavradores ou jornaleiros. As famílias dos casais, 

pardieiros ou Quintas, habitavam fogos independentes.

Segundo Angela Mendes, as obras dos séculos XVI e XVII que 

podem nos dar indicações a respeito da mentalidade dos portugueses sobre 

família, podem ser agrupadas em diversas categorias, mas ela considera 

que os três manuais de casamento, por ela analisados, constituem, os que 

mais diretamente tocam na questão familiar. Esses manuais são, segundo 

essa autora, um filão para reconstruir a visão sobre a família portuguesa 

desse período. Trata-se de obras escritas por leigos, mas que situam na 

fronteira entre os textos religiosos, dedicados ao comportamento ideal do 

homem na corte, procurando fixar as regras de cortesia e civilidade diante 

das novas condições criadas na Europa pela urbanização em torno da corte. 

A autora analisa os três manuais, respectivamente são eles: Espelho de 

Casados (1540), do Doutor João de Barros; Casamento Perfeito (1630), de 

Diogo de Piva de Andrada; e Carta de Guia de Casados (1651), de D. 

Francisco Manuel de Melo. São três textos com mais ou menos a mesma 

estrutura, escritos para indicar os defeitos femininos que devem ser 

evitados na escolha da esposa, ou reprimidos depois do casamento.

O contexto em que essas obras foram produzidas, é mencionado 

pela autora, tratava-se do século XVI quando Portugal já era uma potência 

colonial e as rotas das descobertas haviam transformado a sociedade, mais 
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urbanizada em torno da corte. Havia terminado a política conciliatória da 

dinastia de Avis com relação aos judeus. A Inquisição, com desígnios 

diferentes dos propostos por Roma, em Portugal visava perseguir os judeus. 

Esta viria a Ter um papel determinante na vida cultural e moral do país nos 

séculos XVI e XVII. A divulgação das idéias humanistas que vinha sendo 

difundida na Europa, foi de certa forma neutralizada em Portugal, em seu 

sentido renovador, pela instalação da Companhia de Jesus.

Algumas décadas mais tarde Portugal alcançaria a passagem do 

reino ao domínio da Espanha até 1640. Os três manuais de casamento, 

portanto, tiveram como pano de fundo acontecimentos cruciais para 

Portugal. Eles estão norteados pela preocupação de convencer os homens 

de que vale a pena casar-se. O horizonte que os envolve é totalmente 

dominado pelos mandamentos da Igreja católica, entre eles a 

indissolubilidade do sacramento do matrimônio. Era preciso o homem 

escolher bem, casar certo, já que o erro poderia levar a uma situação-limite 

insuportável, cuja solução, a separação, não era vista como solução, 

sobretudo para o homem. E não era solução porque implicava, ou na 

“continência”, o abster-se de relações sexuais não sacramentadas, e 

portanto, pecaminosas ou na “desordem do pecado e da paixão”. O 

casamento era, portanto, equivalente à ordem e ao conforto e bem estar.

Para esses três autores, casar era um dever social, para com os 

pais, um dever político e um dever religioso. (ALMEIDA, 88/89:192-207).    

Ao estudarmos as formas de vida da família portuguesa 

percebemos, de onde Gilberto Freyre retirou sua idéia de família patriarcal 

extensa, composta por um chefe, onde a mulher e os filhos eram-lhes, 

submissos e onde havia ainda lugar para um grande número de agregados. 

Porém, devemos questionar um pouco Freyre, com relação às semelhanças 
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entre a família portuguesa e a brasileira, do período por ele estudado, já que 

em Portugal, as relações entre os agregados, que no caso eram os 

lavradores ou jornaleiros que viviam em torno da propriedade senhorial, 

estavam em constantes lutas com seu senhor para garantir seus direitos, e 

sabendo ainda, até onde lhes eram submissos, por conhecerem claramente 

seus deveres. (COELHO, 1990:25).

Na análise de Freyre é ressaltada a constante dependência dos 

agregados com relação ao senhor, porém por vias que não eram as do 

contrato de trabalho, ou seja, Freyre deixa claro, que os agregados eram de 

certa forma parte da família numa relação de troca entre agregado e senhor, 

enquanto que em Portugal, essa relação ocorria através da forma contratual 

de trabalho, não propiciando a criação de vínculos de parentelas, entre o 

senhor e seus dependentes.                    
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ESTUDOS SOBRE FAMÍLIA NO BRASIL

SÉCULOS XVIII - XIX

No Brasil, os estudos sobre família, só recentemente, começaram 

a ser desenvolvidos, mais precisamente falando, no início do século XX, 

com a análise sociológica de Gilberto Freyre, Casa Grande & Senzala,

sendo que outros autores o seguiram nesta linha, durante as décadas de 40 

até 60, também abordando família dentro da mesma linha 

sociológica/antropológica, como por exemplo Oliveira Viana, Antonio 

Candido e Alcântara Machado.

A partir dos anos 70, com o advento das novas linhas e 

metodologias de pesquisa da história, propostas pela escola francesa e pelo 

o marxismo britânico, que valorizavam muito os aspectos  culturais das 

sociedades, novas formas de interpretações começaram a ser realizadas 

sobre o assunto aqui abordado, família. No Brasil esta influência vai se 

fazer, a partir da década de 80, com a revisão de conceitos, criando ou 

incorporando, novos métodos de investigação, bem como utilizando outros 

tipos de fontes, que não só as fontes quantitativas, como varas de família e 

testamentos, inventários, censos, registros civis, listas batismais, de 

casamento e ainda a técnica da história oral. Dentro dessas novas formas de 

abordagens, no Brasil, destacam-se os trabalhos de Eni de M. Samara a 

Angela Mendes de Almeida, dentre outros.

Os trabalhos sobre família no Brasil, nas últimas décadas 

apontam questões e métodos de análise e investigação até então inéditos, 

revendo conceitos, trabalhando de forma comparativa, utilizando uma vasta 

bibliografia e um amplo leque de fontes.
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Os trabalhos pioneiros de Gilberto Freyre e Oliveira Viana, 

permitiram resgatar a relação entre família, sociedade e poder local. 

Seguindo o modelo da literatura, dos períodos romântico e modernista 

brasileiros, esses autores trataram a família como instituição, que moldara 

os padrões de colonização e das relações sociais brasileiras, reforçando e 

justificando um perfil nacionalista, presente desde Varnhagen em nossa 

historiografia.   

Segundo esses autores, pertencer a uma família de nome e 

prestígio, era traço do brasileiro, que por sua vez, era uma característica da 

herança ibérica, mais precisamente falando, do português. A família era 

patriarcal, paternalista, formando uma teia de relações entre si, articuladas 

sobre a autoridade e dependência do chefe, ou seja, o pai.

O delineamento desse perfil familiar, feito para a análise das 

famílias nordestinas, acabaram servindo como matriz para os estudos de 

família no Brasil, desconsiderando diferenças regionais, tempo, grupos e 

segmentos sociais diferentes. Gilberto Freyre ao analisar a família 

patriarcal, guiou-se pela problemática da busca da identidade nacional, 

criando o mito da “democracia racial”.  

O modelo de família patriarcal de Gilberto Freyre, foi tão bem 

aceito e divulgado no Brasil, porque segundo Angela Mendes, ele 

conseguiu fazer a passagem do tradicional para o moderno, conservando a 

essência do tradicional, na busca da identidade ele não rompeu com o 

tradicional, graças ao movimento regionalista das décadas de 20 e 30 

(ALMEIDA, 1987:25,26). O aburguesamento das famílias brasileiras foi 

apenas um verniz superficial que atingiu parte dos hábitos das elites 

urbanas, coexistindo com o substrato da nossa formação anterior ao século 

XIX.
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O trabalho sobre família, realizado por Gilberto Freyre, foi 

pioneiro. Esse autor conseguiu, ao analisar a típica família patriarcal 

nordestina, desvendar seu caráter poligâmico. Além disso esse autor 

desvendou o perfil da mulher brasileira, pertencente a esta família, 

retratando-a como oprimida, submissa. Freyre destaca-se ainda, pela 

maneira como viu a mistura das raças no Brasil, analisando-a como uma 

democracia, sem preconceitos, onde cada uma das raças, a branca européia, 

a nativa do gentio e a do negro escravo, contribuíram, cada qual com sua 

cultura, para a formação da nação brasileira, eliminando teoricamente dela, 

o preconceito racial.

A mulher na família patriarcal pertencia ao marido, mas não era 

vista como um objeto sexual e nem como mãe, mas como reprodutora da 

descendência legítima. Por isso a poligamia era tão aceita, sem censuras, 

nem por parte da igreja.

Outros aspectos a serem destacados, no trabalho de Gilberto 

Freyre, são as formas que as relações sociais se estabeleciam, dentro do 

ambiente familiar. O ciclo de obrigações mútuas, uniam os indivíduos, 

desde escravos, passando pelos agregados, indo até os parentes. Os laços de 

sangue uniam e os de solidariedade também, tornando-se parte da trama 

social. O mundo da família patriarcal era uma articulação entre parentesco, 

trabalho e dependência.

Outro autor que trabalhou família, na mesma época que Gilberto 

Freyre, foi Oliveira Viana em sua obra Populações Meridionais do Brasil.

Segundo esse autor, a vida familiar no Brasil, influenciou o caráter e a 

mentalidade da “nobreza rural”, tornando-a uma classe doméstica, em seus 

hábitos e moralidade. O pai era o chefe da família, cuidadoso dos negócios 
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e preservava a honra da família com autoridade sobre a mulher, filhos e 

outros dependentes.

As linhas gerais da análise, sobre a família patriarcal, de Oliveira 

Viana, são quase as mesmas de Gilberto Freyre, ambas visões 

permaneceram aceitas como modelo, pela historiografia brasileira até 

poucas décadas atrás. Foram modelos aceitos como matriz, para as relações 

familiares no Brasil, desconsiderando as diferenças regionais, econômicas e 

de tempo. A historiografia, não costumava questionar a respeito da 

coexistência de outras formas familiares, nem tão pouco, se o modelo 

patriarcal havia sido, em dado momento, ou lugar, sido substituído por 

outros, ou sofrido transformações.

O primeiro autor a romper com o modelo tido como unânime, 

para o Brasil, ou seja, o de família patriarcal, foi ainda na década de 30 e 

envolto nas influências do regionalismo, Alcântara Machado em Vida e 

Morte Bandeirante, onde analisa a família da região paulista do tempo dos 

bandeirantes, discordando com a aplicação do modelo patriarcal colocado 

pelos autores acima citados. A família vicentina, não era extensa, e nem 

vivia nas casas grandes. O instinto de conservação fazia da família colonial, 

desta região uma família pequena, sem agregados ou dependentes. A 

maioria da população era livre e pobre e sua vida sociocultural era 

fundamentada exclusivamente no ambiente familiar, em relações, 

aparentemente estáveis.

Outro autor que analisa de forma diferente a vida familiar 

brasileira, do século XIX, é Antonio Candido, na década de 50. Esse autor 

buscou novas formas de investigação mas seu estudo continuou sendo 

sociológico, ao analisar a família brasileira numa perspectiva histórica. Sua 

tese é de que a família é o núcleo doméstico central de produção. Sua 
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proposta de análise, diferente das de Freyre e de Oliveira Viana é a de 

estudar as estruturas e funções morais da família. Como os outros autores, 

Candido afirma que as tradições que envolvem a família brasileira foram 

herdadas de Portugal em toda a sua estrutura conservadora, patriarcal, isso 

para a família rural, que segundo ele era diferente da urbana.

Antonio Candido, embora proponha uma análise diferente, apoia-

se muito em Gilberto Freyre. Também, como aquele, acredita na influência 

da miscigenação na composição de uma família e sociedade democrática 

brasileira. Busca suas raízes na Península Ibérica, quando acontecia esse 

fenômeno em função da ocupação moura. A tendência é transferida para o 

Brasil, só que aqui sofre transformações, constituindo famílias pela 

miscigenação com índios e negros. Repete-se o que ocorrera em Portugal 

quando da ocupação moura. O concubinato, vai persistir por um fator 

cultural, mesmo depois de grande parte do território brasileiro já ter sido 

ocupado.

Antonio Candido diferencia-se dos autores de 30, ao trabalhar o 

preconceito, percebendo que esse era muito mais social do que racial. Na 

família patriarcal, percebeu que o pai não reconhecia socialmente o filho 

ilegítimo, porém dava-lhe condições para viver; era esse o fato que acabava 

dando-lhe condições a uma ascensão social, ou seja, uma vida melhor e não 

o fato de ser filho bastardo de alguém importante. Com relação ao 

casamento, analisa que só ocorria, sob forma legítima, entre brancos e 

mestiços.

A autoridade paterna, vista por Candido, coincide com as 

análises de Viana e Freyre, pois a mesma era absoluta e incontestada, 

enquanto o pai fosse vivo. 
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Um grande salto dado por Antonio Candido, diz respeito à 

mulher. Em sua revisão historiográfica, sobre a família, ele percebeu uma 

situação feminina bem diferente dos autores de 30. As mulheres, 

principalmente no Sul do Brasil, tinham diversas atividades e isso não 

significa que elas tivessem algum tipo de poder, embora numa situação de 

submissão muitas regras eram quebradas por estas mulheres. O domínio do 

homem nem sempre era absoluto porque, quando esse domínio era tímido, 

as mulheres assumiam as rédeas. Quando viúvas, era comum às mulheres 

assumirem o papel do marido.

Antonio Candido analisou também o casamento e a escolha do 

cônjuge, encontrando uniões que representavam muito mais o interesse de 

grupos políticos e econômicos, do que os das pessoas e nesse aspecto sua 

análise não é inovadora. O parentesco, para ele era fundamental na 

sociedade; também já trabalhada pelos autores de 30. Valia mais na 

sociedade do século XIX, o título, o grau de parentesco ou de compadrio, 

com as famílias importantes. A inovação de Candido, está no fato de que, o 

sobrenome materno também era muito valorizado, inclusive, se a mãe fosse 

de família mais importante, que a do pai, o sobrenome materno antecedia o 

paterno, em hierarquia.

Na periferia da família patriarcal, estavam os agregados, servos,  

filhos ilegítimos e eles não eram misturados com o núcleo da família onde 

estavam o casal, filhos e parentes próximos. Este é outro aspecto da análise 

de Candido que se torna original em relação às anteriores. As 

irregularidades sexuais, não eram tão aceitas como afirmam os autores de 

30. Elas eram parcialmente toleradas em função do papel econômico e 

político de quem as praticavam. A prova disto, segundo o autor, é o fato do 

não reconhecimento dos filhos ilegítimos.
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Concluindo podemos afirmar, que a tese de Antonio Candido não 

é muito inovadora em relação as análises sociológicas sobre a família 

brasileira, principalmente porque sua idéia central é idêntica a dos autores 

de 30, ou seja de Freyre e Oliveira Viana. Candido, como eles, via como 

primeiro plano nas relações familiares o estabelecimento de interesses 

econômicos e políticos, enquanto o lado afetivo ficava sempre em segundo 

plano.

A família na historiografia brasileira, não apareceu como estudo 

específico antes do século XX. Os trabalhos sobre esse assunto começaram 

a ser feitos pelos historiadores à partir da década de 80, como fruto de uma

evolução das abordagens demográficas, sociológicas e antropológicas que 

se encarregaram até então, de estudar essa instituição. O tema passou a ser 

interesse dos historiadores brasileiros, quando os mesmos se viram 

inspirados por historiadores europeus e norte americanos, que já vinham 

tratando dessa instituição. O interesse pelo tema também aumentou, quando 

os historiadores perceberam que família é uma instituição duradoura e 

fundamental para a sociedade e esta passou, então a fazer parte do 

entendimento da estrutura das sociedades e de seu desenvolvimento 

econômico, político, contribuindo para a análise social.

Além disso, houve a necessidade de trabalhar família, além da 

abordagem quantitativa da história demográfica. A análise dos números 

deixava muitas lacunas sem interpretações e o historiador que trabalha com 

o social e cultural encarregou-se de preencher essas lacunas e ao mesmo 

tempo, tentava sair do empirismo dos primeiros trabalhos sociológicos 

sobre família no Brasil, como os de Gilberto Freyre e de Oliveira Viana. 

Durante o século XVIII, muito foi escrito sobre a sociedade 

brasileira, mas sempre do ponto de vista dos relatórios, de bispos ou de 
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governadores. As letras e as idéias intelectuais do período colonial no 

Brasil, segundo Alfredo Bosi, se manifestaram sempre sob o signo da 

religião e da transfiguração, até a segunda metade do citado século. Os 

intelectuais escreviam sobre a terra com um espírito ao mesmo tempo 

ingênuo e prático, um veio místico com o qual uniam o real à fé. Essa 

forma de transfiguração iniciou-se com os missionários da Companhia de 

Jesus, em seus escritos catequéticos, que são documentos, informes que 

retrataram a colônia, que a partir de José de Anchieta ganharam essa 

conotação mística. (BOSI,1997: 22,23). 

O momento histórico que fundamentou as obras de Gilberto 

Freyre, Oliveira Viana, sobre família, foi o do Romantismo. Esse momento 

aparece também, nos viajantes europeus naturalistas que visitaram Goiás 

do século  XIX. As idéias de Gilberto Freyre e Oliveira Viana,  sobre a 

nação, a família patriarcal nordestina, como elemento democratizante e 

civilizador, lhes antecedem. Ela está em Varnhagen, e seu complexo 

ideológico, o índio como fonte de beleza e nobreza nacionais, seria análogo 

ao bárbaro do medievo, está em José de Alencar e em Machado de Assis. 

(BOSI, 1997). 

Os trabalhos recentes sobre família no Brasil seguem as mesmas 

linhas dos estudos sobre o assunto, realizados na Europa e Estados Unidos, 

ou seja, a abordagem das mentalidades e demográficas.

A partir da década de 70, com o advento da história social e sua 

influência nos historiadores brasileiros, o assunto família foi retomado sob 

um ponto de vista bem diferente dos trabalhos realizados até a década de 

70. Estes, além dos que foram mencionados anteriormente, eram realizados 

apenas por demógrafos ou por sociólogos. Os trabalhos recentes se 

encarregaram de rever as interpretações feitas por aqueles estudiosos, 
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utilizando novos métodos de abordagens, novas fontes e novos recursos 

para pesquisa. A família foi, a partir de 70, revista através de uma análise 

histórica e crítica.

Seguindo as mesmas tendências, da vanguarda internacional, da 

demografia histórica, a produção nacional sobre família, sofreu impulso e 

ampliando o interesse para estudos na área da história social, e nesta, o 

assunto família, passou a ser objeto de maior interesse. Isso se deu por 

vários fatores, dentre os quais deve ser destacado o ineditismo do assunto e 

das fontes para trabalhá-lo. As abordagens, tornaram-se mais intensas na 

década de 80.

Da mesma forma como ocorreu nos Estados Unidos e na Europa, 

a década de 80, foi significativa para o estudo sobre família no Brasil. Este 

assunto tornou-se ramo específico do conhecimento e da pesquisa, 

passando a ter uma área própria de atuação, enquanto que a demografia 

passava a ser uma ciência auxiliar como ocorria com a sociologia e 

antropologia. A produção sobre família no Brasil, seguiu os mesmos 

métodos das tendências norte-americanas e européias e isto porque não foi 

possível ainda, formular um suporte teórico e metodológico, para o estudo 

específico da realidade familiar brasileira, dado a desconexão da 

bibliografia sobre o assunto, a dispersão das fontes e falta de estudiosos que 

se especializem no assunto. A fim de se perceber as especificidades do caso 

brasileiro, recorrem, sempre os historiadores, aos modelos comparativos.

O estágio atual das pesquisas sobre família no Brasil, permite a 

elaboração de modelos específicos, que podem ser comparáveis aos 

internacionais, sem que o caso brasileiro corra o risco de perder sua 

especificidade e singularidade. Desta forma é possível a realização da 

revisão dos conceitos formulados anteriormente, para o Brasil, ou seja, 
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família extensa, patriarcal, poligâmica, etc. Através da percepção de que 

historicamente, não havia um único modelo de família capaz de abarcar o 

todo complexo e extenso da realidade brasileira, os estudos vêm sendo 

realizados em perspectivas, que consideram as especificidades e diferenças 

regionais, sociais, econômicas e culturais de cada local onde se resolve 

estudar família, seja sob a ótica demográfica ou das mentalidades.

Portanto não existe um consenso conceitual sobre família 

brasileira, o que verifica-se através dos estudos recentes é uma gama 

diversa de modelos familiares, diferentes no tempo e no espaço e entre os 

grupos sociais. As análises vêm demonstrando que a família brasileira 

possuía vastos modelos e se expandiam tanto de maneira horizontal quanto 

vertical, através da miscigenação e pelos casamentos de interesses 

econômicos e políticos. Demonstram que as famílias extensas do tipo 

patriarcal foram predominante no nordeste monocultor e escravocrata. No 

Sul do país nos séculos XVIII e XIX, as família típicas eram as pequenas, 

simplificadas em suas redes de relações.

A descoberta dos estudos estendem-se ainda, há várias formas de 

organização familiar, em uma pluralidade de modelos e as famílias 

extensas eram características apenas de um segmento que era minoria na 

população, segundo Eni de Mesquita Samara (op. cit. 25,36). 

A utilização do conceito família, para os estudos desse assunto 

no Brasil, também levam em consideração o significado do termo na época 

ou região que está sendo pesquisada, quando família significa laços de 

sangue, ou núcleo doméstico, ou grupos aparentados e afins. 

Devemos questionar a utilização do conceito, quando as uniões 

consensuais, eram consideradas ou não, como realidade familiar. Muitas 

vezes um grupo familiar não era considerado pelas autoridades do período, 
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como sendo uma família, porém o próprio núcleo assim se considerava, 

mas não foi registrado pelo censo dessa maneira. É preciso esclarecer, 

portanto, que o conceito família, aqui empregado, leva em consideração a 

pluralidade das organizações familiares, afim de não correr o risco das 

generalizações conceituais.  

Outros aspectos considerados pelos estudos recentes, que buscam 

a revisão de alguns conceitos estabelecidos, analisam  o papel feminino, 

dos filhos, do casamento, das relações de solidariedade, de compadrio, etc. 

O estudo das formas de vida familiares, buscam ainda perceber como as 

regras e normas estabelecidas pela sociedade são seguidas ou quebradas, 

até que ponto os grupos familiares tornam-se subversivos dentro da 

sociedade, ou como os núcleos familiares podem ser reprodutores da ordem 

social vigente.

Dentre os trabalhos recentes, sobre família, que expressam-se 

através destas linhas mais recentes, estão os de Eni de Mesquita Samara, 

Mariza Corrêa e Angela M. de Almeida.

As duas primeiras autoras mencionadas, trabalham sobre família, 

mulher e cotidiano, numa linha de abordagem que verifica através das 

fontes que o modelo erigido por Gilberto Freyre, Oliveira Viana e Antonio 

Candido, a família patriarcal, não era a única forma familiar existente no 

Brasil, portanto estas autoras não utilizam o trabalho de Freyre e dos outros 

sociólogos, como ponto de partida para suas análises.

Já o trabalho de Angela M. de Almeida, considera o trabalho de 

Gilberto Freyre, utilizando seu modelo como matriz histórica. Enquanto as 

duas primeiras autoras identificam-se mais com a linha de trabalho de Peter 

Lasllet e o grupo de Cambridge, atuando mais dentro da demografia e 

verificando mais a estrutura e organização familiar, a autora aqui 
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mencionada, analisa a família dentro da área das mentalidades, como 

Philippe Ariès, verificando os valores e padrões dominantes, que envolvem 

as famílias. Pelo fato da história das mentalidades utilizarem o recurso do 

pensamento da classe dominante, por ter sido ela que encarregou-se de dar 

a versão sobre as fontes conservadas. Consideram-se, como modelo ideal 

de família, constituem também uma rede de poder de papel determinante.

Sendo assim justifica-se a escolha de Angela Almeida, ao 

trabalhar partindo do conceito de família patriarcal, célula, segundo ela, de 

todo a sociedade colonial, endossando a visão clássica de Gilberto Freyre e 

de Oliveira Viana. É uma matriz, segundo Sérgio Buarque de Holanda, em 

Raízes do Brasil, “que permeia todas as esferas do social”.      

Apesar desta metodologia de trabalho a autora enfatiza que esse é 

apenas um ponto de partida e seu objetivo é ir além da visão dos primeiros 

estudiosos sobre família no Brasil.

O presente trabalho, como já foi dito, opta especificamente pelo 

método de análise dentro da linha de Ariès, uma vez que a principal fonte 

para realização da presente pesquisa é a literatura dos viajantes. Será 

utilizado, ainda o conceito de família patriarcal de Gilberto Freyre, da 

forma como é utilizada por Angela Mendes, ou seja, partindo desse 

conceito, pelo mesmo ser uma matriz histórica para os estudos de família 

no Brasil. 
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FAMÍLIA NA HISTORIOGRAFIA GOIANA

O primeiro cronista de Goiás foi Luís Antônio da Silva e Sousa 

(1764 a 1840), veio de Minas Gerais, foi político, clérigo, historiador e 

poeta, em Goiás. Sua forma de escrever, do ponto de vista literário estava 

bem próxima à de Cláudio Manoel da Costa, ou seja um misto de Barroco 

com Romantismo, porém em suas obras históricas, quase nada mostra da 

sociedade goiana, por tratar nelas, mais dos feitos políticos dos 

governadores. Segundo Gilberto M. Teles: 

“os poucos versos que nos ficaram 

desse ilustre sacerdote  nos dão conta de um 

homem verdadeiramente integrado na vida 

da época”, (TELES, 1983:40).

Segundo Gilberto M. Teles, dentre a literatura e poesia em Goiás, 

do período de 1725 a 1822, a única que pode retratar a realidade social é a 

literatura oral, ou o folclore:

“...a literatura oral reflete bem os 

aspectos da coletividade, perpetuando os 

acontecimentos da vida social, as crises 

econômicas e políticas, tudo o que... interfere

na vida do homem”. (op. cit. p. 195).

A valorização do folclore, é algo próprio do Romantismo, não 

apenas nacional, como também europeu. As manifestações tradicionais do 
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povo, tornaram-se elementos das primeiras pesquisas sistematizadas no 

Brasil, porém estas, do ponto de vista da história, ignoravam a vida 

material, a organização social, prendendo-se em alguns aspectos mais em 

voga, ou seja, elementos nacionais, a paisagem e o índio, não preocupando-

se tanto com as manifestações culturais da população em geral. 

O folclore em Goiás é rico em informações sobre a forma de vida 

social goiana. Os primeiros estudiosos a recolherem e registrarem dados 

sobre as estórias do povo goiano, sua forma de vida, cultura, etc., foram os 

viajantes europeus e brasileiros que passaram por Goiás logo no começo do 

século XIX. Seus relatos constituem fontes de informações importantes 

para o estudo sobre as formas de vida da sociedade goiana, principalmente 

por retratarem o quotidiano, os usos e costumes, valores materiais e morais, 

dentre os quais aparecem as relações familiares. 

Dentre esses viajantes, os que mais  destacam-se por suas 

contribuições e legados,  para a história social de Goiás são: Saint-Hilaire, 

Pohl, Matius, Cunha Matos, Gardner, Castelneau, Taunay, Couto 

Magalhães, Alencastre, Oscar Leal, Victor Coelho de Almeida. 

Os dois últimos viajantes, passaram por Goiás no final do século 

XIX, porém em seus relatos aparecem ainda, as mesmas formas de vida 

societária narrada pelos primeiros viajantes. Como é o exemplo de duas 

observações, uma de Oscar Leal, feita em 1889 e outra de Saint-Hilaire, em 

1813, ambas falando sobre casamento. 

“O cônego marinho tinha terminado o 

seu último sermão, contra o casamento civil, 

cuja conseqüência é a falta de cobres, e um 

padre que é um homem como os outros, 
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precisa de dinheiro para viver folgada e 

milagrosamente”. (LEAL, 1989:152).   

Nos relatos de Saint-Hilaire, ele menciona que o casamento em 

Goiás, não era praticado, e sim o concubinato, o casamento era motivo de 

mofa devido ao seu alto custo, e além disso as pessoas tinham o costume de 

juntar, desde os primórdios da região. (SAINT-HILAIRE, 1975).

Embora no relato do primeiro, o autor menciona o padre fazendo 

propaganda contra o casamento civil, percebe-se que o motivo para se 

abster de fazê-lo, era o mesmo do início do século XIX e de todo o século 

XVIII, ou seja, o preço. Antes da República, a não ser as pessoas da elite, 

em Goiás a maioria da população não tinha o hábito de se casar no 

religioso, isso porque um vigário da Vara, não o realizava por menos de 15 

ou 18 oitavas de ouro. Se compararmos esse valor cobrado por um 

casamento religioso, com o preço de um animal de transporte da época, 

uma égua, a mesma custava 14 oitavas de ouro, segundo o inventário dos 

bens  do Capitão Feliciano Fagundes Curado, livro de Tombo nº 186, 

pacote 6, de 1816, (cartório de órfãos de Pirenopólis). 

Os trabalhos produzidos em Goiás durante os séculos XVIII e 

XIX, em nível historiográfico, quase nada mencionam sobre as formas de 

vida familiares em Goiás, para os respectivos períodos. O que se tem de 

fonte para trabalhar esse assunto, são as obras dos  viajantes, o folclore ou 

literatura popular oral, da época. Estas foram pesquisadas e registradas nos 

trabalhos de Câmara Cascudo, Vaqueiros e Cantadores; Antologia do 

Folclore Brasileiro, de Sílvio Romero, Cantos Populares do Brasil, esses 

autores falam do folclore em todo o país, portanto incluem Goiás. 
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Importante fonte para pesquisar história social em Goiás, é o 

trabalho de Ático Vilas Boas da Mota, Provérbios em Goiás. Essa obra é  

um estudo sistematizado sobre folclore goiano, proporciona subsídios para 

percebermos os valores que circulavam dentro da vida familiar goiana, pois 

nos provérbios são tratados dentre outros elementos da sociedade, o que 

Ático denomina a “vida humana”:               

“nascimento

  morte

  estado civil

  solteiro (estado civil transitório)

  celibatário (estado civil definido)

  casado

  desquitado 

  viúvo  

amancebado” (MOTA, 1974:67).

Dentre os autores e obras goianas, que retrataram os costumes de 

Goiás dos séculos XVIII e XIX, através do levantamento da literatura oral 

ou estudo do folclore temos: Antônio Americano do Brasil, Cancioneiros 

de trovas do Brasil Central, escrito em 1925; José Aparecido Teixeira,

Folclore Goiano e Linguagem de Goiás, publicados respectivamente em 

1941 e 1944;  Maria Augusta Calado de S. Rodrigues, A Modinha em 

Goiás, na década de 80.  Nas obras de todos esses autores, existe subsídios 

relacionados com o tema aqui trabalhado: família, como a vida em 

sociedade, as relações familiares, o tratamento que era dado as mulheres, 

etc., servindo como base para ter-se uma idéia sobre os modos e relações de 

vida  da sociedade goiana  no período aqui recortado para estudo.
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Com relação as obras literárias de cunho erudito, não nos 

serviram de fontes para trabalhar família em Goiás, isso porque nenhuma 

foi escrita no século XVIII ou XIX.  Os autores que retratam a sociedade 

goiana do século XVIII e XIX são todos escritores do século XX,  e caso 

fossem utilizados como fonte direta poderia levar-nos ao risco de cometer 

anacronismos. Portanto, tais autores só foram utilizados quando suas obras 

permitiram a observação dos valores familiares, enquanto continuidades 

que chegaram ao século XX . 

Segundo  Gilberto Mendonça Teles, a literatura em Goiás, só foi 

criada a partir de 1830, quando se deu a instalação da Academia de Direito 

e a produção do primeiro jornal da Província de Meia-Ponte, e o primeiro 

de Goiás. Até o ano de 1930, foram criados o Gabinete Literário Goiano e 

o Lyceu de Goyaz. Fundada a Academia de Letras por Eurídice Natal e 

Silva, um efervescente momento para a produção intelectual em Goiás. 

O predomínio do Romantismo, nas composições poéticas e 

romances, fizeram com que os autores, desse período, escrevessem muito 

sobre a realidade de Goiás. Além do que, muito fizeram para a divulgação 

de seus trabalhos em outros estados, como foi o caso de Henrique Silva, 

que fundou em 1910, a Informação Goiana, no Rio de Janeiro, com o único 

objetivo de divulgar as coisas de sua terra.

A literatura romântica, de tendências eruditas, com um acréscimo 

de regionalismo, se dedicava às novela regionais, onde era trabalhada, além 

da história, o espaço físico, os costumes, o quotidiano da terra. Essa forma 

literária, em Goiás começou com Hugo de Carvalho Ramos e suas obras,

Tropas e Boiadas e Gente de Gleba. Nelas é possível observar o elemento 

social, o tropeiro e sua família, e também todo o complexo da sociedade 

rural de Goiás. Outro autor a se destacar, nesta forma de abordagem 
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literária, que tornou-se rica fonte para o estudo da história social em Goiás 

foi Pedro Gomes e seus diversos contos, destacando-se a novela, Na 

Cidade de Goiás, de 1924.

Gilberto Mendonça Teles, analisa as obras desses autores, como 

sendo um: 

“superior tratamento artístico 

dispensado à temática regional. Mesmo 

material de cunho folclórico e popular é 

recriado numa linguagem culta...” (TELES, 

1983:201). 

Com relação a sociedade goiana dos séculos XVIII e XIX, 

especificamente falando das formas de vida familiar, podemos concluir que 

tudo o que existe entre obras literárias e historiográficas goianas, pertencem 

aos séculos XIX e XX, deve ser ressaltado porém, que nenhum dos 

trabalhos é  específico sobre o assunto, abordando-o sempre de forma 

muito indireta, portanto todo esse material, historiográfico e literário foram 

utilizados única e exclusivamente, como fontes possíveis de serem 

comparadas com outras fontes tais como testamentos, inventários e com 

outras realidades de vida familiar dentro do contexto nacional.     
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CAPÍTULO II

FAMÍLIA ENTRE A SUBVERSÃO E A NORMA 

(VILA BOA  1720-1820)
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FAMÍLIA ENTRE A SUBVERSÃO E A NORMA

(Vila Boa 1730 – 1830)

A estrutura econômica, política e social do Brasil, no século 

XVIII pode ser esboçada nos seguintes traços. O papel desempenhado pela 

produção açucareira, nas zonas antigas e tradicionais do Nordeste e na área 

campista; no início do século ocorreu a descoberta das minas de ouro no 

interior da colônia, surgindo a Capitania de Minas Gerais, logo depois as de 

Goiás e finalmente Mato Grosso. Ascendia, no entanto, com um papel 

secundário no conjunto, a pecuária sulina, na fase das charqueadas e 

existiam ainda outras formas de atividade, como as da economia amazônica 

e do algodão maranhense. Do ponto de vista econômico, era a forma 

tradicional de exploração e guardava mais ou menos intactos, os traços 

coloniais em que se desenvolvera.

Também ocorria, por esse tempo, uma permanência das formas 

administrativas da metrópole, afim de controlar a colônia, através da 

legalidade das Ordenações e das estratégias políticas e administrativas, com 

uma jurisdição punitiva e genérica. O poder político era exercido pelas 

Câmaras Municipais, que se estruturava no momento da criação de uma 

vila e exerciam funções administrativas, atuando também, em defesa dos 

interesses locais. Do poder só poderia participar as pessoas que fossem 

capazes de assegurar o interesse da Metrópole e dos senhores. Segundo 

Gilberto Freyre, não podiam participar como membros da Câmara,

trabalhadores livres, mercadores, judeus, soldados ou degredados, mas 

somente reinóis ou filhos destes, segundo alvarás e carta régias de 1643 até 

1747 (FREYRE, 1972:372).
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Dividiam entre si os poderes, a metrópole, através de seus 

representantes nas Câmaras Municipais, famílias detentoras de terra e 

escravos e portanto de prestígio social e o clero. As relações entre as 

famílias e o clero eram mais uniformes e coerentes em função de seus 

respectivos interesses. As relações entre o clero e a metrópole eram tensas. 

A distância do reino, facilitava a gestão dos senhores de terra, numa 

autonomia política, porém o confronto entre esses senhores com os 

presidentes das províncias, representantes direto do rei, geravam grandes 

tensões e conflitos na colônia. Vezes por outra, ocorriam tensões, também, 

entre os senhores e o clero, quando os últimos defendiam a não 

escravização dos indígenas, porém havia mais pontos em comuns entre o 

clero e as famílias, do que entre clero e Estado, ou Estado e senhores.

Não existia uma classe trabalhadora livre, mas junto com o 

trabalho escravo, simultaneamente ocorria o trabalho de uma massa de 

trabalhadores livres, exercendo atividade no campo, na cidade, sem direitos 

nem capacidade econômica. Lentamente, porém, começava a se ampliar o 

espaço destinado ao trabalho livre, ao trabalho remunerado, embora 

naquele período, essa ampliação se restringisse quase exclusivamente às 

áreas urbanas.

Durante toda a fase colonial, os senhores proprietários do poder 

político e econômico, representara o seu papel de mandatário da metrópole, 

pois os seus interesses se confundiam. Eles estavam empenhados em 

colocar a produção no mercado externo, auferindo disso o máximo de 

lucros. A mineração veio altera esse quadro tradicional, porque não gerou 

um grupo dominante que caracterizasse e firmasse a posição dos 

proprietários territoriais, concedendo-lhes ponderável parcela na 

exploração da riqueza. 
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A atividade agrícola gerou um tipo, o do senhor de engenho, 

patriarca da família e de sua região. A atividade mineradora não deu 

origem, ou pelo menos não generalizou nenhum tipo específico que a 

caracterizasse. Não houve nela o correspondente do senhor de engenho, ou 

chefe político patriarcal. A espoliação fiscal da metrópole não permitia que 

fosse gerado aquele tipo. A mineração, também afetou a própria atividade 

açucareira, que passou a segundo plano, inclusive quanto à atenção 

administrativa da metrópole. Afetou, também, no preço do escravo, 

gerando perda de lucro para o senhor de engenho.

Surgia profunda diferença entre os interesses da metrópole, junto 

com os da atividade tradicional da agricultura canvieira, que permitia 

associar os interesses dos donos de terra, que eram os mandatários, 

procuradores, representantes do poder metropolitano, e os da atividade 

mineradora e seus agente, pela elevada taxa do fisco, pela espoliação, 

clausura, que afastara-os da camada dominante colonial. 

Essa diferença de interesses entre as regiões, ocorria em outros 

locais da colônia, não ligadas à mineração, como é o caso dos motins dos 

Beckaman, no Maranhão, na luta da Guerra dos Mascates, entre Olinda e 

Recife. Porém estava mais representada por aqueles elementos ligados ao 

crescimento do aparelho administrativo, que recebeu singular impulso com 

a mineração, aumentando enormemente as milícias, a magistratura, os 

órgãos fiscais. Estava ainda, representada no clero, que, desde a expulsão 

dos jesuítas, recrutava elementos na colônia e predominantemente, na 

camada insatisfeita. Padres, letrados, magistrados, milicianos, trabalhadores

livres, faiscadores ou comerciantes urbanos, servidores públicos, podem ser 

aí agrupados. É fácil perceber a atuação dos mesmos, na conjuração 
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mineira, na conjuração baiana, sob forma de participação intensa pela 

formulação política de reformas.

Dentro dessa estrutura econômica, política e social, na segunda 

metade do século XVIII, cria-se na colônia um mercado interno importante. 

As necessidades de consumo cresciam e se diversificavam. A ausência de 

manufaturas impunha a importação de quase todos os utensílios de bens de 

consumo. O comércio, entretanto, permanecia sob o regime do monopólio 

imposto por Portugal e o ouro caracteriza nitidamente essa realidade. O 

ouro acabaria por se constituir no mais importante fator de ocupação do 

interior da colônia, sendo responsável por uma forma de vida, 

verdadeiramente urbana, que até então não existira na colônia. 

O ouro, depois de proporcionar vertiginosa fase de fastígio, 

declinara rapidamente e denunciava esse declínio no desespero das 

populações mineiras, em função da cobrança de impostos e no 

depauperamento da imensa área geográfica onde foi explorado.

Com relação ao controle metropolitano, Portugal instalara desde 

os primórdios da colônia uma administração que era exercida em todas as 

instâncias pelo senhores de terra, escravos e títulos. Os interesses destes 

coincidiam com os interesse políticos e econômicos da metrópole. Essa 

realidade favoreceu o domínio dos senhores de engenho em toda a área 

produtora de cana-de-açúcar, ou seja, Nordeste brasileiro e uma parte do 

Sudeste. Esses garantiam seu poder e sua continuação através das ligações 

que estabeleciam entre seus parentes, agregados e clientela, favorecendo 

assim, a formação da família patriarcal, razão primeira da vida colonial no 

Brasil.

A partir da descoberta do ouro a metrópole precisou controlar 

melhor a saída do metal para Portugal, evitando o contrabando e para isso 
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teve que reorganizar a estrutura administrativa da colônia, especificamente 

nos núcleos urbanos, recém formados pela descoberta do ouro: Minas 

Gerais, Mato Grosso e Goiás. A forma administrativa, totalmente a cargo 

dos senhores de engenho, era totalmente inócua para a sociedade mineira.

Portugal interviu na estrutura organizativa das regiões mineiras, 

reorganizando a ordem jurídica e policial, não mais exercida pelos títulos 

dos senhores de engenho e escravos, porém por um corpo complexo e 

racional, vindos de fora. (Palacin, 1992). Os antigos membros das câmaras, 

os nobres que eram eleitos através dos alvarás e carta régias, foram 

substituídos, nas regiões produtoras de ouro. Nestas foram nomeados, por 

Portugal, governadores, ouvidores e juizes de fora.  

Nas regiões mineiras as tensões entre clero, elite econômica e ao 

mesmo tempo representante da coroa, eram inexistentes. A organização 

administrativa ocorria sob nova organização política, judiciária, que por sua 

vez, era conseqüência de uma nova forma econômica, que acarretava 

também, um novo contexto na forma de organização social, diferente de 

tudo o que já havia antes na colônia, do mundo litorâneo nordestino, que 

fora ocupado pela monocultura.

As relações políticas e jurídicas estabelecidas nas regiões 

mineiras eram até então desconhecidas, no resto do Brasil. Até mesmo no 

que concerne a religião, no momento das descobertas do ouro, os jesuítas 

estavam sendo expulsos por Pombal, como a própria relação do branco 

com o gentio, nas Minas, tinha certa originalidade. 

Os homens que povoavam as regiões mineiras não tinham o 

mesmo anseio que os pioneiros da colonização do Brasil. Primeiro, 

buscavam índio para escravizar, depois o ouro. Quando aqui se 

estabeleceram não foi com o intuito de explorar a terra, e sim extrair o 
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ouro. Não vinham tão pouco de uma região de grande lavoura. Vinham de 

São Vicente, onde a prática da monocultura era tímida em relação ao 

Nordeste açucareiro. Tratava-se de região muito pobre e isolada do resto da 

colônia e sua população conhecia um mundo muito mais para urbano, e 

encarregaram-se de estabelecer esse mundo nas regiões do interior do 

Brasil, nas quais havia ouro.
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O CAMPO E A CIDADE

Goiás é povoada sob esses aspectos, inicialmente pela busca do 

índio para ser escravizado e num segundo momento pela busca do ouro. As 

novas medidas administrativas, iniciadas por Pombal, foram perfeitamente 

realizáveis em Goiás. Aqui não houve a hegemonia dos potentados rurais, 

apesar da desorganização administrativa descrita por Palacin. As idéias 

despóticas esclarecidas de Pombal, aqui foram facilmente implantadas, 

comparando-se com as regiões dominadas pelos senhores de engenho. A 

máquina jurídica racional, condizente com o mundo iluminista europeu, foi 

a estratégia para o povoamento e urbanização da região goiana.

O espaço urbano é o da cidade, das ruas, praças, igrejas, 

mercados e edifícios públicos, onde aparece o cosmopolitismo estatal da 

lei, da produção de periferias para o centro. Há várias formas de conceituar 

cidade, desde pequenos conglomerados religiosos, comerciais, centros 

administrativos indo até grandes pólos industriais. O conceito para definir 

cidade varia, comumente no tempo e no espaço. Não existe um consenso 

sobre o mesmo por tratar-se de conceito amplo, comportando por isso 

mesmo, uma gama de situações e interpretações que vem desde a Idade 

Média até a atualidade. Pode-se encontrar autores que conceituam como 

cidade um povoado, um arraial, uma vila ou qualquer tipo de concentração 

humana, ou outros, que consideram uma favela, como cidade, e outros 

ainda, que somente denominam cidade os grandes centros industriais ou a 

capital de um estado.

Pelo fato de acreditarmos que as relações familiares vão além das 

transformações econômicas, ou antes, elas prevalecem pelo lado cultural, 
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dos valores, das normas e das tradições, recorremos ao conceito urbano e 

rural, do  marxista britânico Raymond Williams.

Segundo Raymond Williams, o que há em comum entre as 

cidades antigas e medievais e as metrópoles e conurbações modernas é o 

nome, mas não há em absoluto uma relação de identidade. O que importa 

diz ele: 

...“é descrevê-las e analisá-las, vê-las 

conectadas à experiência historicamente 

variada”. 

(WILLIAMS, 1989:12). 

Sendo assim nos guiaremos pela idéia desse autor marxista 

britânico, de que não existe uma linha totalmente separando, o campo e a 

cidade. Segundo ele existe contrastes entre as comunidades historicamente 

variadas, no entanto, a oposição entre o campo e a cidade não é tão rígida, 

não transforma esses espaços em lugares separados, estanques, pois um é 

imbricado continuamente no outro. Os espaços antagônicos se 

complementam e no caso do nosso estudo, isto é percebível à  primeira 

vista, principalmente pelo ponto de vista econômico, uma vez que a cidade 

é o eixo em torno do qual gira a vida dos que estão no campo e dos que 

dele saíram. Embora existam diferenças entre as estruturas econômicas, do 

campo e da cidade, a necessidade de relações sócio-econômicas, políticas e 

culturais os integra. Segundo Furet: 

...“Ciclos defasados no tempo, de um 

país ou de uma região mas 



64

64

fundamentalmente comparáveis em suas 

articulações internas, isolados efetivamente 

traduzem variantes geográficas da mesma 

história, enquanto que evoluções 

contraditórias, sejam no interior da mesma 

zona geográfica (entre uma zona rural e outra 

urbana, por exemplo) ou entre duas regiões, 

podem colocar o historiador diante de 

estruturas econômicas diferentes”. 

(FURET,1971:74)

Em torno das comunidades, ao longo da história, analisa 

Williams,  cristalizaram-se  generalizaram-se atitudes emocionais 

poderosas. O campo passou a ser associado a uma forma natural de vida, 

paz, inocência e virtudes simples (op. cit. WILLIAMS:12). Esse autor 

acrescenta a essa idéia, que associou-se também, ao campo uma 

constelação variada de características negativas, lugar do ócio, da 

ignorância, do atraso, etc. 

Essa forma de se perceber o campo e seu habitante, aparece na 

grande maioria dos documentos,  sobre Goiás do Século XVIII e XIX, por 

nós consultados. Ficaremos com a análise conceitual, de Williams, sobre o 

campo e a cidade  para estudar as formas de vida familiar em  Goiás dos 

séculos XVIII e XIX, pelo fato de que a vida em família nesses espaços, 

não diferenciavam entre si.

Não havia diferenças entre o campo ou a cidade, em Vila Boa do 

século XVIII, nem no que diz respeito aos valores sociais. Pobres ou ricos, 

a sociedade do campo e da cidade, se identificava culturalmente.  Saint-
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Hilaire, é um dos viajantes, que faz referências sobre a forma de vida 

idêntica entre a população urbana e rural.

“ a população da cidade, vilas e arraiais 

goianos, deslocavam-se constantemente de 

um local para outro...

O povo da cidade vivia em condições 

idênticas aos do campo.” 

(SAINT-HILAIRE, 1937:20)

O fato de haver muita semelhança entre a vida da sociedade 

urbana e rural, em Goiás dos séculos XVIII e XIX, não quer dizer que não 

havia diferenças entre as categorias sociais de ambos espaços. Na cidade, o 

espaço do rico era bem distante e separado do pobre. Enquanto os 

primeiros ocupavam os locais mais próximos aos veios auríferos, com seus 

grandes e imponentes sobrados, e isso pode ser ainda verificado nos dias de 

hoje tanto na Cidade de Goiás quanto em Pirenópolis, os pobres moravam 

nas periferias, habitando ranchos de palha.  

O perfil da sociedade goiana, desde seu povoamento até a 

primeira metade do século XIX, não caracterizava diferenças para os 

moradores do campo e da cidade. Os sítios e fazendas começaram a ser 

formados ainda no século XVIII e serviam para dar assistência de pouso e 

alimentos, para os viajantes e por isso eles se constituíram sempre ao longo 

das estradas. Pelo fato de que nesse período, ainda não havia a lei de terras, 
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era fácil formar uma fazenda ou sítio em Goiás, pelo baixo valor das terras 

e a quantidade destas.

Silva e Sousa divide as fazendas goianas, do século XVIII em 

dois tipos: o primeiro ele denomina como fazenda de agricultura, primavam 

nestas fazendas, pela produção através da força produtora familiar, 

utilizando raramente alguns escravos e mais raramente ainda empregados 

remunerados.

O segundo modelo de fazenda descrito por Sousa, é o da 

pecuária. Eram fazendas de grande porte, primando pela presença de 

trabalhadores livres, assalariados ou não, seguindo o esquema nordestino 

da expansão do gado e o vaqueiro trabalhador livre, recebia em dinheiro ou 

em reses. (TELES, 1978:71)

A força produtiva na zona rural, em geral, estava assentada no 

trabalho familiar, já que a grande maioria da sociedade agrária era pobre, 

não tendo condições para adquirir escravos ou pagar o trabalho livre, como 

os agregados, camaradas e vaqueiros. 

Essa realidade pode ainda ser ilustrada com as palavras de Ernani 

Bruno:

“...às rudes condições sociais e 

familiares, correspondiam construções rurais, 

tôscas e primitivas, sem conforto que podiam 

ostentar as fazendas e os sítios de outras 

regiões brasileiras. Eram excepcionais as 

propriedades rurais, que pelas suas 

instalações podiam se comparar a certos 

engenhos da Bahia ou de Minas Gerais.” 

(BRUNO, S/D:47)
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O autor afirma ainda, que o interior e o mobiliário das casas da 

zona rural goiana, correspondiam à pobreza e humildade de sua aparência 

externa. As casas dos lavradores e criadores de gado, mesmo as mais 

cuidadas, não dispunham de outros móveis além de toscos bancos de pau e 

tamboretes cobertos de couro.

A alimentação dos habitantes de Goiás foi descrita por Saint-

Hilaire, como sendo igual a de todos os brasileiros do interior, constituindo 

a sua base de farinha de mandioca ou de milho, (Saint-Hilaire, 1975, p. 52), 

Victor C. de Almeida refere-se à mesma como sendo constituída dos 

mesmos víveres descritos por Saint-Hilaire, porém complementada com 

hortaliças e frutas, do próprio quintal.

A mulher da cidade, como a da roça tinha o hábito de ter sempre 

horta, nos fundos de casa, produziam doces, que vendiam, para alcançarem 

recursos extras. É o que nos diz Victor Coelho de Almeida e Cunha Matos 

em Chorografia de Goyaz.  Segundo o primeiro autor, tanto no campo 

como na cidade, havia sempre um fogão à lenha, e panelas de ferro, que 

passavam de geração para geração. Uso de rabinhas, caçarolas e pilão. No 

quintal forno de caco de telhas.

As mulheres do campo e da cidade não opinavam, segundo ainda 

esse autor, nos negócios do marido, mas eram sempre participadas sobre 

eles. Segundo ele, e também Oscar Leal, em Viagens as Terras Goianas, as 

mulheres eram muito retraídas e não apareciam na sala quando tinha 

homens estranhos. Essa realidade ainda vai estar  muito presente em 

Perinópolis e Vila Boa do século XIX.

As relações sociais da gente do campo, não diferia, também do 

meio urbano. As festas das quais participavam moradores ricos e pobres, 
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eram principalmente as religiosas e as cívicas, raramente festas

particulares. Isso porque quase todas comemorações que havia nos séculos 

XVIII até a metade do século XIX, eram feitas em sociedade. As festas 

particulares, quando por ocasião de casamentos, batizados ou outros, eram 

raras, dada a condição de pobreza da sociedade.

Nota-se em algumas datas comemorativas, em Goiás a forte 

influência da cultura ibérica, como por exemplo na queima do Judas, nas 

cidades do interior goiano e também nas representações da comédia de 

Carlos Magno, na qual os papéis femininos eram representados por 

homens. Tanto no campo como na cidade, nos séculos XVIII e XIX, era 

muito conhecida em Goiás, a história de Carlos Magno e seus doze pares 

de frança, segundo Câmara Cascudo.

As comemorações do natal, semana santa, dia do padroeiro da 

cidade, eram comemoradas, pelas famílias em conjunto umas com as 

outras, na cidade ou na roça, segundo o que escreveu Pohl, estas festas 

eram simples. Reuniam-se em casas de amigos, almoçavam ou ceavam 

juntos, partiam juntos para a igreja, e desejavam votos de felicidade uns aos 

outros (POHL, 1951:264). 

Um costume interessante, na sociedade goiana, e que serve bem 

para ilustrar o fato da recusa dos casamentos oficiais, descritos por Saint-

Hilaire, Pohl e Oscar Leal, dado ao alto preço da licença, era o hábito, de 

nas noites de São João pularem a fogueira, tanto para realizar casamentos 

como para batizados. Esta era uma forma popular de apresentar a união 

para os santos, recebendo sua benção sem ter que pagar a licença ou ficar 

na irregularidade perante a igreja (TEIXEIRA, 1979:200). Segundo Saint-

Hilaire a licença expedida pelos párocos tinha um auto preço, entre 10, 15 a 
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18 oitavas, que corresponde, conforme já foi dito anteriormente, ao preço 

de um animal de carga.  

Victor Coelho de Almeida, ao falar das tradições goianas, que ele 

viu quando por aqui passou no século XIX, afirma que as festas na roça por 

ocasião de comemorações de casamentos ou folias do divino, eram sempre 

realizadas entre os vizinhos de um perímetro de 60 Km, “chegam à festa 

em grupos familiares” (ALMEIDA, 1944:12).
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PAIS E FILHOS

Uma característica peculiar das sociedades mineradoras, como já 

foi dito anteriormente, foi o fato de no século XVIII Portugal ter 

estabelecido novo interesse pelas regiões brasileiras, em função do ouro. 

Foram realizados os primeiros esforços para controlar a cidade e a 

população, em função do Estado português, tirando o poder das famílias 

latifundiárias importantes, que comandavam a colônia. Implantava-se 

reformas rígidas que visavam a disciplina, o trabalho, voltados para o 

Estado português, lutando contra o poder da aristocracia familiar e do clero 

jesuíta.

O Estado português estabeleceu em Goiás, como em Minas 

Gerais, ações políticas e administrativas que permitiram atender a realidade 

original destas regiões, abordadas por fluxos populacionais, comerciais, 

com uma atividade, que não era produtora e sim extrativa. Desta forma 

Goiás nasceu, enquanto província, sob a urbanização, constituída por um 

aparelho burocrático, mais próxima do que seria uma sociedade moderna.

Sociedade moderna, em termos, pois Goiás não usufruía de 

profissionais especializados para realizar a exploração do ouro, a 

racionalidade do saber não era valorizada. Os poucos homens de 

conhecimento na província eram intelectuais educados dentro da 

mentalidade portuguesa, ou seja, valorizavam as coisas do espírito, não 

contribuindo para a vida econômica ou política de Goiás.

Por outro lado, essa realidade impedia a formação, na região de 

Goiás dos grandes potentados rurais e toda sua hegemonia política. Na 

sociedade goiana do século XVIII, não existiu a cristalização de castas 

fechadas e isso nem poderia ocorrer, dado a característica de nomadismo 
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das populações primeiras, que aqui se estabeleceram. Estas migravam de 

um lugar para o outro à medida que iam-se descobrindo novos veios 

auríferos. Essa constante migração impedia que o sentimento de família, 

enquanto unidade se estabelecesse, isso pode ser visto até mesmo nas 

relações entre pais e filhos.   

Segundo o professor Modesto Gomes, na zona de mineração o 

patriarcalismo rural era mais brando. A dependência dos filhos em relação 

ao pai era menor, pelo próprio tipo de vida que existia nos centros de 

garimpo, onde os laços familiares eram débeis, e o casamento motivo de 

mofa. (GOMES, 1974:91).

Temos assim, no momento da mineração, uma forma peculiar de  

família em Goiás. Esse momento vai do início de seu povoamento, até a 

estagnação da produção do ouro. Esse primeiro momento, por toda sua 

estrutura, não propiciou a instalação de potentados, que viessem dar origem 

as famílias extensas como às existentes no Nordeste brasileiro, isso porque 

os primeiros povoadores que aqui chegavam, vinham para buscar riqueza e 

não traziam consigo suas famílias, já que tinham a intenção de retornarem. 

Com relação aos governadores, juizes de fora, ouvidores, etc., realizavam 

um trabalho temporário, muitas vezes nomeados pela coroa, sem o menor 

interesse em executá-lo, portanto, também não eram acompanhados por 

suas famílias. 

Esses povoadores, pioneiros nem sempre constituíam uma 

família em território goiano e quando o faziam era através de relações 

esporádicas, sem vínculos, pelo menos para eles. A atividade de extração 

do ouro, por si só, pressupunha transitoriedade de pessoas, bem maior do 

que qualquer atividade agrícola, definindo assim, condições bastante 

peculiares de organização familiar. Estas áreas, principalmente Vila Rica e 
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Vila Boa, contavam com altíssima taxa de ilegitimidade entre as crianças 

nascidas, como fruto de uniões consensuais, refletindo um tipo de família 

em que quase sempre, só a mãe convivia com os filhos.

A mobilidade espacial da região goiana, no período minerador, 

caracterizava-se pelos que buscavam enriquecimento rápido, impedindo 

ligações duradouras. Com o fluxo do ouro, as relações sexuais tendiam a

ser esporádicas e casuais, arcando as mulheres com seus filhos mestiços. 

Fica claro, ao estudar-se Vila Boa do período minerador, bem como Vila 

Rica, que essas não eram locais propícios para a constituição de famílias do 

tipo patriarcal.

Não houve, nas regiões mineradoras do século XVIII, a 

implantação da monocultura com suas grandes fazendas. Essa prática, por 

sinal, era até proibida por lei régia, em regiões mineiras, segundo Palacin. 

Vila Boa, por tratar-se de um lugar de passagem, com uma economia de 

atividade extrativista, as alianças matrimoniais não eram necessárias para o 

funcionamento das unidades produtivas, que eram realizadas em toda sua 

estrutura, pela aceitação de forasteiros.

Sendo assim fica claro, que a análise freyriana, de família 

patriarcal, extensa, onde os filhos dependiam totalmente do pai, aplicável 

para o estudo das famílias nordestinas nos séculos XVIII e XIX, não cabe 

como modelo para a realidade de Goiás do período aurífero .

Uma das formas de relação pai e filho, em Vila Boa do século 

XVIII, reporta-se ao período medieval, com a lei do morgadio. 

A lei do morgadio, estabelecida a partir do século XIII, na 

Europa, foi criada para garantir a manutenção do patrimônio familiar, 

permanecendo vigente até a segunda metade do século XVII. No entanto, 

na Península Ibérica, esse sistema de herança prevaleceu e  Portugal, o 
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transferiu para o Brasil sob o sistema de Sesmarias, garantindo a 

permanência das terras dentro de um estreito círculo familiar, sob controle 

do Estado Português.

Segundo determinava a lei do morgadio, somente o filho 

primogênito tinha direito a herança. A idéia de direitos iguais entre os 

filhos, somente ganhou corpo no século XVIII, quando a família começou a 

ser nuclear. 

No Brasil colonial, de economia latifundiária e escravocrata, o 

morgadio permaneceu. Em Goiás, do século XVIII, embora povoado sob os 

auspícios de uma nova organização burocrática, prevaleceu a lei do 

morgadio durante as primeiras décadas de sua ocupação, terminando 

apenas com a Lei de Terras de 1850.

Essa prática, do morgadio nas primeiras décadas de ocupação da 

região goiana, pode ser observada pelos documentos abaixo, cuja certidão 

foi feita na Vila de Jundiaí, comarca de São Paulo, sob forma de Petição.

   

“Requerimento de Maria Garcia Velho, 

mulher do assistente das Minas de Goiás, 

Rafael de Oliveira Cordeiro, e seus filhos, 

Bartolomeu Garcia Velho e Rafael de 

Oliveira Cordeiro, em virtude de no dia 25 

de Abril de 1742, um seu filho e irmão, 

Antônio Francisco de Oliveira, ter sido 

assassinado a machadada por dois negros de 

Carlos Araújo e Castro. Sendo que o 

assassinado era o primogênito, a requerente 

quer que seja dado ao segundo filho, o 
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direito a exercer o cargo do irmão e pai”. 

(Centro de Cultura Goiana). Revista do 

Instituto Histórico, p. 92.

Outro documento que evidencia a permanência da lei do 

morgadio em Vila Boa de Goiás do período minerador, é um documento do 

filho de Bartolomeu Bueno:

“Veio ao Reino, Bartolomeu Bueno da 

Silva requerer o encartamento dos seus rios, 

o que obteve em 1746, ficando na “Coroa” 

os que pertenciam a Bartolomeu Pais de 

Abreu e a João Leite da Silva a saber: O 

requerente, como incontestável herdeiro de 

seu pai, Bartolomeu Pais de Abreu, viera 

então ao Reino, para obter o encarte da dita 

mercê, munido dos documentos necessários, 

mas como êstes tivessem sido destruidos 

pelo terremoto, ocorria a clemência real para 

que , não obstante a falta dos ditos 

documentos, fosse encartada na referida 

mercê”. 

A resposta foi dada por um “Despacho do Conselho Ultramarino 

mandando informar novamente o procurador da Fazenda, em Lisboa, 1756, 

Setembro 11”.
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“Parecer do procurador dizendo que 

como se justifica, ser o requerente filho 

primogênito de Bartolomeu Paes de Abreu, 

pelo conheciemento que dêle tinha o 

conselheiro informante, lhe devia ser 

concedida a Mercê prometida a seu pai...”. 

(Revista do Instituto Histórico; p. 160), 

Centro de Cultura Goiana.

Encontramos ainda um documento de provisão, de D. João V, 

para o provedor da Fazenda Real da praça de Santos, na qual aludia à sua 

Ordem de 14 de março de 1731, em que concedia por três vidas, sujeitas a 

Lei Mental as passagens dos rios do caminho de Goiás, a Bartolomeu 

Bueno da Silva e a João Leite de Silva Ortis. Tendo morrido o seu filho 

primogênito na vila de Goiás em 1744, o filho mais novo Estevão Raposo 

Bocarro, requereu encartamento de proprietário daquelas passagens 

englobando na Fazenda Real. ( Revista IHGB. Tomo especial, vol7. 1957, 

p. 161).         

As famílias, pelo que mostra os documentos, testamentos e 

inventários não pareciam ser numerosas, pelo menos as famílias abastadas, 

que foram justamente as que deixaram documentados esses aspectos da 

família Vilaboense, através de inventários e testamentos. Como é o 

exemplo do testamento de Catarina Fernandes de dez de julho de 1787. Em 

seu testamento ela afirma: 

“marido, já falecido era Francysco 

Barbosa, e que por nunca ter tido 
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descendentes nem ascendentes, nem com 

sua pessoa, nem com suas amantes, ela fazia 

seus herdeiros, sua alma, em primeiro lugar, 

alguns amigos e todos os seus escravos que 

fossem batizados”. (Fundação Cultural Frei 

Simão, Cidade de Goiás. Pacote de 

documentos: Varas de Família, não 

organizados).  

Dentre os testamentos, do século XVIII, temos o de Maria 

Delfina Alves Gondim:

“ Sou natural de Formiga, Minas 

Gerais, Viúva do Tenente José Mariano de 

Souza Menezes, com quem vivi sempre 

apartada, sem que tivesse filho, do meu 

marido ou de outra pessoa. Meu único 

herdeiro, filho adotivo, Antonio Luiz Pinto, 

declaro que é dono das casas, dinheiro e 

tudo que possuo. Declaro ainda que  não 

tenho herdeiros forçados, ascendentes  ou 

descendentes”. 

(Fundação Cultural Frei São Simão 

Dorve. Goiás). Pacotes de Testamentos e 

Inventários não organizados.  
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Outro exemplo é o testamento de Luiz Antonio da Silva e Souza, 

datado de trinta de setembro de 1840. Ele deixou parte da herança para 

trabalhos com seus funerais, o que era de praxe na época. Diz o 

testamento: 

“possuo poucos bens em dinheiro mas 

muitas propriedades como casas, escravos e 

móveis, e que instituía como sua herdeira 

universal Maria Luiza da Silva e Souza, sua 

filha”. Ele próprio sendo o escrivão que 

redigiu o testamento. 

(Fundação Cultural Frei Simão –

Cidade de Goiás).  

Os filhos dos brancos com as índias e negras causava pouco 

interesse aos homens que administravam a capitania e seus distritos, 

portanto pouco aparecem nos relatos dos governadores e dos primeiros 

historiadores de Goiás. Encontramos muitas referências aos mesmos nos 

documentos de Varas de Famílias, nos Juizados dos Órfãos e 

respectivamente nos testamentos e inventários.

Segundo Palacin, os filhos pardos e mulatos eram libertados na 

pia batismal e geralmente reconhecidos em testamentos. (PALACIN, 

1994:39).

Esses filhos ilegítimos, tanto por parte da população pobre como 

da mais abastada, como será melhor explicado adiante, eram frutos de 

uniões concubinais, que ocorriam, dentre outras causas, pela falta de 
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contingente feminino branco, na primeira fase da mineração, mas que se 

estendeu, como prática até a primeira metade do século XIX.

Nas Zonas de mineração não ocorria o patriarcalismo rural. A 

dependência dos filhos em relação aos pais era mais branda, em função da 

própria forma de vida que existia nos centros de garimpo, onde os laços 

familiares eram débeis e o casamento não era habitual. O “amor de mãe” 

nessas regiões, aparecem nos relatos documentados, como envolto sempre 

pela violência, segundo nos relata Alencastre (ALENCASTRE, 1979:110). 

A morte infantil, era tratada pelos pais e pela sociedade, quase 

que como uma dádiva divina, essa é uma mentalidade, em relação à 

criança, herdada do mundo medieval, que prevalece nas regiões mais 

periféricas de Goiás e do nordeste brasileiro até os dias atuais.

Segundo Philippe Ariès a atitude perante a morte infantil mudou 

com o advento da família moderna, que passou  percebê-la como algo 

nocivo para à sociedade. Durante a Idade Média e Moderna, a morte 

infantil era tida como algo bom, isso porque a criança era identificada com 

um anjo, portanto sem pecados, e também por ter sido chamada nessas 

condições pela vontade de Deus, portanto era benvinda. As pessoas desse 

período carregado de religiosidade, acreditavam que a criança que morresse 

na primeira infância tornava-se anjo, iria viver no paraíso pois estava 

totalmente isenta de pecados. P. Ariès, em sua obra História Social da 

Criança e da Família, analisa essa forma de encarar a morte infantil nos 

séculos medievais e modernos. No Brasil Jurandir C. Freire em Ordem 

Médica e Norma Familiar, verifica o mesmo costume para o Brasil 

colonial, Império e do início da República. 
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Embora os documentos empíricos não nos tenham mostrado essa 

prática em Goiás, tudo indica que aqui também era costume, baseando-nos 

no relato de Frei José de M. Audrin, reforçamos essa hipótese:

“A visão do enterro das crianças é mais 

alegre. Apenas o anjinho “voou para o céu”, 

enfeitam-no dos pés à cabeça: coroa de 

flores, lindo vestidinho, rosto e lábios 

pintados. Se for menino, vestem-no de padre, 

até de bispo, com estola e mitra de papelão. 

Para ele há sempre o pequeno caixão forrado 

ao menos de papel de seda e todos vêm 

contempla-lo deitado, a segurar entre os 

dedos a cartinha em que há de levar até ao 

trono de Deus as súplicas daqueles que deixa 

neste mundo.

Ao saírem para o enterro, somente 

crianças podem pegar nas alças do lindo 

esquife. Não faltam, é verdade, os gemidos 

dolorosos da mãe, mas à frente do radiante 

cortejo, vai um músico tocando numa 

harmônica alegres toadas, enquanto atrás 

segue um amigo da família encarregado de 

dar tiros de espingarda ou de garrucha em 

sinal de alegria”. 

(AUDRIN, 1963:151). 
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A idéia da criança anjo, pode ser verificada até mesmo pelas 

representações artísticas do período, a figura infantil do anjo barroco, que é 

fruto dessa mesma mentalidade.   É elucidativo reforçar sobre o costume 

que ainda existe nas regiões pobres do Brasil, principalmente no nordeste, 

onde as crianças vítimas da fome e do abandono geral, morrem em 

quantidades surpreendentes. Seus pais conformados com a situação 

afirmam que elas morreram “anjinhos” e que o mesmo se deu pela vontade 

de Deus.  
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O CONCUBINATO

Em Goiás teremos para o século XVIII e segunda metade do 

século XIX,   a ausência do modelo de família patriarcal nordestina, 

coexistindo uma variada gama de organizações familiares: temporárias, 

consensuais, imorais (famílias de padres), concubinato, famílias escravas. 

Essas últimas, segundo Palacin, original com relação as famílias escravas 

nordestinas.

“...Para os escravos, era mais fácil, nas 

minas, conseguir para si e seus filhos, fruto 

da união com seus donos, a carta de alforria”. 

(PALACIN, 1995:20)

A estrutura familiar em Goiás do século XVIII, não correspondia 

ao modelo de família patriarcal do nordeste açucareiro do Brasil colonial, 

descrito por Gilberto Freyre. Porém o próprio autor de Casa Grande & 

Senzala e Sobrados e Mucambos, não negava em suas obras, que o modelo 

matriz para o estudo da família brasileira, a patriarcal, coexistia com 

outros. 

“Devemos recordar-nos de que o 

familismo no Brasil compreendeu não só o 

patriarcado dominante... como outras formas 
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de família: parapatriarcais, antipatriarcais e 

semipatriarcais”. 

(FREYRE, 1992: 65).

Saint-Hilaire, descreve a mulher goiana, do campo e da cidade, 

envolta em um ambiente austero, vivendo enclausurada, pouco 

participando da vida social da cidade. Ao chegarem em uma fazenda, esse 

autor e seus companheiros, em busca de pouso e, sendo recebidos 

cordialmente pelo dono da casa, ficaram perplexos com a atitude do 

hospedeiro, quando os viajantes demonstraram curiosidade em adentrar o 

ambiente doméstico.

    

“...Só se passarem por cima do meu 

cadáver os senhores porão os pés no quarto 

ocupado por minhas filhas.” 

(SAINT-HILAIRE, 1975:42).

Ainda usando como exemplo, o próprio Saint-Hilaire, justifica a 

atitude do hospedeiro, dizendo que a mesma era natural em uma província, 

onde o normal era as moças prostituírem-se, portanto, o costume da região 

ditava que as moças de família mantivessem distância dos homens 

estranhos. Além disso, esse autor descreve o fato do costume que, havia 

dos funcionários administrativos da coroa portuguesa, que vinham à 

província sem trazerem suas famílias, entregando-se a prática do 

concubinato. Segundo esse autor entre os capitães gerais que governaram a 

província de Goiás até 1820, todos eram casados, e todos tiveram 

concubinas. 
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Saint-Hilaire ao falar do preço do casamento, cobrado pelos 

párocos, explica ainda, o porquê do concubinato:

“A maior parte dos lavradores, cuja 

indigência é extrema não pode pagar uma 

soma tão elevada e passa a vida na 

desordem. Desse modo os membros do 

clero, que, si fossem verdadeiros cristãos, 

deveriam estimular as uniões legitimas 

criam-lhes obstáculos pela sua ganância”. 

(SAINT-HILAIRE, 1937: 338).

Relata ainda um episódio peculiar, sobre a chegada de um 

general na cidade, causando pânico entre os homens, porque todos sabiam, 

que logo ele escolheria uma mulher para ser sua amante.

Com relação a esse último detalhe, ou seja, o hábito de todos os 

forasteiros elegerem uma amante, não podemos afirmar se era geral em 

toda a colônia, porém o cuidado dos homens com relação as mulheres 

virgens, este sim, era perfeitamente característico do período colonial. A 

própria construção das casas demonstram essa realidade. Tanto as casas da 

cidade como as das fazendas, possuíam um cômodo que era apêndice da 

casa, o qual servia como quarto de hóspedes, tendo passagem pelo lado 

externo, totalmente independente, para evitar a circulação do estranho 

dentro do ambiente familiar, como nos fala Jurandir F. Costa em sua obra, 

Ordem Médica Norma Familiar, (COSTA, 1983).

Na obra de Gilberto Freyre, Casa Grande & Senzala, também 

aparece o enclausuramento feminino, ranço da submissão muçulmana, 
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imposta às mulheres, trazida para o Brasil com a colonização portuguesa. 

O hábito da esposa dirigir-se ao marido sempre tratando-o por senhor, a 

companhia quase que exclusiva de escravas, denotam o isolamento 

feminino, como prático de toda a colônia, não apenas da Cidade de Goiás.

Com relação à postura feminina, frente a união conjugal  em 

Vila Boa do século XVIII, ou seja o concubinato, também foi tido como 

comportamento escandaloso pelos Viajantes europeus, porém o 

concubinato era a prática mais viável para as relações conjugais em regiões 

mineiras, dado o caráter de nomadismo, sob o qual vivia sua população.    

Os mineradores estabeleceram-se em Goiás, na terceira década 

do século XVIII, especificamente no Arraial de Sant´Anna, sem contudo 

trazerem consigo suas famílias, com poucas exceções, como Bartolomeu 

Bueno da Silva. 

A documentação revela, que a população de Goiás no período 

colonial apresentava características típicas das regiões mineradoras. Era 

predominantemente masculina e solteira. Fonte datada de 1745, chama a 

atenção para o fato de em Lisboa, à época, já ser conhecida outra marca 

das sociedades mineradoras, a mobilidade:

“E não julga o Conselho por ora 

conveniente erigir-se naquele distrito 

(Capitanias de Goiás e Mato Grosso) 

catedral, porque em todo ele não acham até 

o presente fundadas mais que duas Vilas 

(Vila Boa e Cuiabá), e o povo, ainda que 

freqüente, anda todavia volante, mudando a 

cada passo o domicílio para onde aparecem 
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melhores pintas de ouro”. (PALACIN, 

1995:63).   

A maioria dos ocupantes da região fizeram das negras escravas e 

das índias suas concubinas, constituindo com elas famílias ilícitas perante a 

Igreja, que condenava essa forma de constituir família, típica das regiões 

mineiras, por ser mais viável. Goiás não era  a única província a praticar o 

concubinato, um exemplo disso era Vila Rica em Minas Gerais. Essa 

forma de união ocorria devido ao alto preço dos casamentos, segundo nos 

fala Laura de Mello e Souza em Os Desclassificados do Ouro. O 

casamento, por ser caro, fazia de sua realização um motivo de status 

econômico e social. (SOUSA, 1986: 152-153).

O concubinato permaneceu em Goiás até meados do século XIX, 

embora sempre considerado pela Igreja como “relaxamento dos costumes”, 

como nos descreveu Saint-Hilaire:

Em nenhuma outra cidade o número de 

pessoas casadas é tão pequeno. Todos os 

homens, até o mais humilde obreiro, têm 

uma amante, que eles mantêm em sua 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. 
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Esse relaxamento dos costumes data do 

tempo em que a região foi descoberta. Os 

primeiros aventureiros que se embrenharam 

nesses sertões traziam consigo unicamente 

mulheres negras, às quais o seu orgulho não 

permitia que se unissem pelo casamento. A 

mesma razão impediu-os de desposarem as 

índias. Em conseqüência tinham apenas 

amantes. Nos primeiros tempos deve ter 

ocorrido a mesma coisa na Província de 

Minas, mas como ela fica menos distante do 

litoral, é mais povoada e sua fase áurea não 

foi tão efêmera, as mulheres de bons 

costumes que para lá foram eram 

provavelmente mais numerosas. (SAINT-

HILAIRE, 1975:53).

Ainda com relação à postura da igreja e dos clérigos, com 

relação ao concubinato, em Vila Boa, como no resto da colônia, essa forma 

de relacionamento conjugal era considerada ilegal. Aqueles que viviam sob 

essa forma subversiva, deveriam pagar uma multa, e quando a lei era 

desrespeitada por um escravo, o encarregado do pagamento era o seu 

senhor. Segundo Palacin, em Goiás, para os praticantes desse costume tão 

arraigado e tão público, pouco significava  que o ouvidor tirasse devassas, 

pois elas apenas serviam para enriquecer os oficiais da justiça e o clero. 

(PALACIN, 1976: 114).  
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Saint-Hilaire considerava a distância das regiões mineradoras, a 

grande culpada pela prática do amasiamento de negras e índias com os 

brancos, dado a dificuldade que estes encontravam em transportar para as 

minas, suas  esposas que encontravam-se nas regiões litorâneas. Porém 

esta não pode ser a única forma de explicação, e nem tão pouco a principal 

motivadora do concubinato. Além das dificuldades que os exploradores 

das minas, encontravam para transportarem suas famílias para terras 

distantes e inóspitas, outro fator deve ser considerado, sendo talvez o 

principal, ou seja o alto preço do casamento. As pessoas preferiam 

amancebar-se, a casarem-se perante a Igreja, e essa não era uma realidade 

vivida apenas no interior minerador, mas em toda a Colônia no período. 

Isso explica, em parte o grande número de casamentos consensuais, em 

todo o Brasil, no período.      

Saint-Hilaire descreve a mulher goiana, que ele encontrou, ao 

passar por este território, vivendo em concubinato, como sendo devassa, 

corruptora dos costumes. É compreensível a percepção desse e de outros 

viajantes, no que refere à mulher goiana, dado que os mesmos viviam no 

século XIX, e vinham de um mundo europeu, saído da moralidade católica 

e adentrado na ética da pureza moral protestante. 

O próprio viajante Saint-Hilaire, em outra passagem afirma:

“A cidade não tem absolutamente vida 

social. Cada um vive em sua casa e não se 

comunica, por assim dizer, com ninguém”.  

(SAINT-HILAIRE, 1975:52).
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Aproveitemos à análise de Nasr Chaul em sua obra Caminhos e 

Descaminhos de Goiás, onde esse autor analisa e critica a visão dos 

viajantes sobre a decadência da sociedade goiana, no que diz respeito ao 

ócio, a apatia, a corrupção dos costumes, etc. Segundo Chaul, essa visão 

dos viajantes ocorria pelo fato dos mesmos interpretarem a sociedade 

goiana sob a ótica que conheciam, ou seja, vinham de uma Europa, como 

já dito, moralizada e em processo de Revolução Industrial, onde a  energia, 

o transporte, o progresso capitalista era a tônica que movia a sociedade. 

A partir do século XVIII e, sobretudo durante o século XIX, no 

Ocidente, a idéia de família é envolta, segundo Angela M. de Almeida, em 

uma mística da natureza feminina, idéias inspiradas inicialmente em 

Rousseau e concluída com Freud. Esse pensamento é fruto do contexto 

histórico de mudanças,  não apenas econômicas e sociais mas 

comportamentais da sociedade burguesa européia.  Sua função era a de 

atender ou de responder com urgência, à confusão gerada pelas 

transformações do mundo moderno. Os elementos discursivos do novo 

dispositivo familiar, incluíam enunciados científicos. As mulheres seriam 

por natureza diferentes dos homens,  posteriormente essa idéia será 

reforçada pela teoria do instinto materno.

Em Goiás, o que esses naturalistas encontraram, foi a antítese de 

seu mundo modernizado. Quando encontram a sociedade, na forma como 

encontraram, não cabe para eles, outra idéia se não, a do ócio, do marasmo, 

dos costumes e valores corrompidos. (CHAUL, 1997). 

A realidade brasileira, no mesmo período, para o que se refere à 

visão  sobre família, é bem diversa. A sociedade não possuía os fenômenos 

que propiciaram o desenvolvimento de uma burguesia urbana, industrial e 

comercial dos moldes europeus. No mesmo período, ou seja, séculos XVIII 
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e XIX, o Brasil era uma sociedade colonial, mesmo nas regiões mineiras, 

que surgiram a partir de uma realidade que poderíamos denominar de 

urbana, a situação não era muito diferente. Faz-se necessário, ao analisar a 

realidade familiar em Goiás do século XVIII, vê-la sob a ótica da sua 

cultura, no momento, e não   referenciando-nos na trajetória da família 

ocidental. Dessa forma fica claro a surpresa  dos Viajantes que passaram 

por Goiás no início do século XIX, com relação a forma como a mulher do 

campo e da cidade viviam.  

Nesses valores corrompidos, estavam os familiares, podemos 

observá-los na forma como Sait-Hilaire fala sobre a mulher vilaboense.   

   

“Os olhos negros e brilhantes das 

mulheres de Goiás traem as paixões que as 

dominam, mas seus traços não têm nenhuma 

delicadeza, seus gestos são desgraciosos, e 

sua voz não têm doçura. Como não 

receberam educação, sua conversa é 

desprovida de encanto. São inibidas e 

estúpidas, e se acham reduzidas 

praticamente ao papel de fêmeas para os 

homens.” 

(SAINT-HIIAIRE, 1975: 54).

Na década de 30 do século XVIII, Vila Boa era o maior povoado 

da Capitania de Goiás, com 3.000 habitantes e 500 moradas de casas 

subindo as encostas do Rio Vermelho. Partia-se em dois bairros, o do 
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Rosário e o de Santana, articulados por meia dúzia de ruas principais e 

inúmeros becos e ruazinhas com os casebres de seus moradores.

As rústicas casas de barro sólido, adequadas à região do cerrado, 

foram retratadas pelo naturalista inglês William John Burchell, que 

percorreu toda a extensão da capitania entre 1825 a 1829. A ilustração que 

esse retratista do Brasil império fez, de Vila Boa em maio de 1822, 

evidencia casas toscas e baixas, características dos primeiros tempos da 

ocupação mineradora. As casas altas e de estilo, que hoje podem ser 

observadas na Cidade de Goiás, só foram construídas em fins do século 

XVIII.

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.   

Estruturalmente a mineração exerceu em Goiás papel de suma 

importância, determinando os aspectos peculiares fundamentais do 

conjunto da capitania, dentre os quais aqui é destacado, a forma típica  da 

vida familiar.  Segundo Alencastre, Vila Boa do período minerador, 

tratava-se de “ uma vasta feitoria onde a população se movia de um lado 

para o outro, sem amor ao lar doméstico, nem afeto ao solo”.1 Sendo 

assim, o período da ocupação mineira em Goiás, no que se refere a 

estrutura familiar, caracterizava-se através da família constituída por união 

                                                          
1 ALENCASTRE, J. M. P. Annais da Província de Goyaz. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
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feita por vias consideradas ilícitas pela Igreja, ou seja, com amaziamento 

ou concubinato.

As famílias não eram estáveis, graças às constantes mudanças da 

população, que deslocava-se constantemente de um local para outro, à 

medida que novos centros auríferos eram descobertos. A pecuária e a 

agricultura, segundo Dalísia Dolles, permaneceu até o final do século 

XVIII, como atividades subsidiárias, não contribuindo para a fixação das 

pessoas, em um determinado local. ( DOLLES, S/D).

O povoamento de Goiás na fase ascensiva da mineração era 

bastante concentrado nas regiões Centro-Sul, Sudeste e Centro-Leste, 

embora não significasse estabilidade das relações e estrutura familiares.

A documentação consultada demonstrou e reforçou a hipótese da 

existência em Goiás, no período mineratório, do tipo de família  composta 

em geral pelo homem branco faisqueiro, o qual não pode ser denominado 

de mineiro, pois este termo caracterizava os donos das datas auríferas, e 

não o explorador direto destas. O trabalhador que as exploravam, eram 

denominados faiscadores. Estes viviam em casas ou casebres fixados, 

como já foi dito, às margens do Rio Vermelho, ou no Bairro do Rosário, 

junto com sua concubina, que era em geral, parda, negra forra ou escrava, 

ou ainda índia, e também com sua prole mestiça.

Nas regiões que faziam parte do distrito vilaboense, como Ouro 

Fino, Ferreiro, Barra, Anta e Santa Rita, a forma de moradia da população 

trabalhadora, era idêntica. Quando a lavra aurífera se localizava nos rios, 

os casebres eram construídos em suas margens, quando eram grupiaras, da 

mesma forma os faisqueiros faziam ali suas moradas. As regiões 

anteriormente mencionadas fazem parte desta pesquisa por dois fatores: 

primeiro, porque muita da documentação encontrada diz respeito às 
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mesmas e segundo, porque eram regiões pertencentes ao distrito 

Vilaboense.

Esta documentação é estatística e refere-se a população em geral, 

não especificando exatamente os ricos ou pobres da sociedade, 

demonstrando numericamente as pessoas casadas e solteiras, brancas, 

pardas e negras. Não especifica tão pouco o número da prole, portanto para 

uma análise da estrutura familiar do período teríamos que recorrer a uma 

documentação que ainda não se encontra disponível para pesquisas. Porém 

com relação à população mais abastada da sociedade, ou seja, os 

administradores e possuidores de minas, existem vastos documentos,  

respectivamente: inventários e testamentos, listas batismais, etc., Mas esses 

documentos não valem para estudar as famílias da população faiscadora, 

porque as mesmas não possuíam recursos para estas práticas.

As negras e índias eram as companheiras dos povoadores das 

minas e foram elas que possibilitaram a mestiçagem da população goiana. 

Dentre outros fatores mencionados, o casamento interétnico não 

possibilitava a ascensão social, embora o forte  preconceito racial não fosse 

suficiente para impedir a união entre as raças. O que faltava de casamento 

nas minas sobrava de proles pardas geradas nas senzalas e nos núcleos 

familiares concubinais.2

O elemento português, que havia imigrado para a capitania de 

Goiás, deixava-se “extinguir” como raça totalmente branca, não porque 

tornavam-se celibatários, aderindo à vida religiosa. Mas antes de tudo, 

porque, mesmo os que aderiam à Igreja, constituíam famílias, através de  

casamentos interétnicos, brancos com índias ou negras forras ou escravas. 

                                                          
2 Notícia Geral de Capitania de Goiás em 1783. CAD BN 16. 3. 2. S/N.



93

93

Em 1748, Vila Boa abrigava a “escandalosa” soma de 222 brancos 

solteiros.3

Ainda sobre o preconceito racial que impedia o casamento 

oficial entre os homens brancos e suas concubinas, pardas, negras e índias, 

um exemplo elucidativo é o citado por Pohl:

“Embora os brancos procriem 

indiscriminadamente com mulatas e negras e 

não se recusem a reconhecer publicamente 

esses filhos, não querem que os seus filhos 

se casem com essas raças”. 

(POHL, 1976: 142). 

As amantes ou concubinas negras conseguiam a carta de alforria, 

em virtude da união com brancos proprietários de datas mineiras. Essas 

atitudes provocaram, gradativamente, um estamento racial em ascensão, 

por força dos vazios populacionais da estrutura demográfica do período, 

que caracterizava, segundo Palacin, uma sociedade aglomerada em 

povoados, entre a disputa e a desordem. (PALACIN,1994:29).

Os documentos não fazem referências se essa massa de mestiços, 

filhos das uniões de brancos com negras ou índias e viviam agrupadas à 

parentela branca, ou seja, com o pai. Na literatura porém existe um 

exemplo muito elucidativo, citado por Saint-Hilaire, que nos faz crer que 

essa era uma prática comum. Esse autor relatou o caso do governador de 

Goiás Fernando Delgado de Castilho, que governou de 1809 a 1820. Ao 

findar o seu governo precisou retornar a Portugal e sofria muito por ter que 

                                                          
3 idem, p. 101 a 107.
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abandonar sua concubina, com a qual tinha filhos e vivia como se com ela 

fosse legalmente casado. Ante a impossibilidade de levar sua companheira 

e filhos consigo para a Europa, como sua esposa, pois ela não aceitou partir 

como concubina, ele preferiu o suicídio a ter que se casar com ela. 

(SAINT-HILAIR, 1975:56). 

Já documentos, como os testamentos do período, realizados 

dentro dos respaldos legais, demonstram o reconhecimento dos filhos por 

parte dos pais, como é o caso do testamento do tenente-coronel João Pinto 

Barbosa Pimentel, professo da Ordem de Cristo, tesoureiro geral e 

deputado da Junta da Real Fazenda, falecido sem ter tido tempo de 

formalizá-lo. O seu testamento beneficiava e legitimava como herdeira sua 

filha natural e mulata, o qual sob a autoridade de Cunha Mattos, foi 

acatado resguardando o direito da órfã.4

Casos como esse, de  testamentos reconhecendo os filhos frutos 

de uniões concubinais, até o final do século XVIII, não aparecem tanto 

pelo fato do grande abuso das autoridades que aproveitavam-se da 

condição de bastardia do órfão, para retirar-lhe a herança. Procuradores, 

solicitadores e testamenteiros, de todo o tipo, encarregavam-se  de realizar 

inventários sob os testamentos, contrariando desejo do dono do testamento.  

Muitos documentos do fim do século, demonstram atitudes desse tipo, por 

parte até de Juizes dos Órfãos, que tratavam de inventariar os bens de um 

indivíduo solteiro, já falecido, com o fim de apropriar-se de seus bens, 

muitas vezes já estando em usufruto do herdeiro reconhecido. Um exemplo 

dessa prática é o testamento, já citado, do coronel João Pinto Barbosa 

Pimentel, que só não foi alterado graças a intervenção de Cunha Mattos.  

                                                          
4 Correspondência dos Governadores. In. R.I.H.G.B. tomo 84, pp. 128/152.
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Outro exemplo da  prática de alteração dos testamentos, pode ser 

ilustrada com a atitude de um vigário de Anta, pertencente ao distrito de 

Vila Boa, que junto ao Conselho Ultramarino, “inventou” a fórmula de 

apropriar-se dos bens dos herdeiros, juntamente com a apropriação nos 

inventários, da quarta parte do funeral, ou seja, o dono dos bens tinha o 

hábito de deixar uma quarta parte de seus bens para os serviços religiosos e 

práticas de seu funeral, com a atitude desse vigário, esta parte ficava para o 

pároco, como prêmio por seus serviços religiosos no sepultamento, o que 

muitas vezes incluía a parte do herdeiro, que após violentas demandas era 

expropriado de sua herança.5

A Realidade sobre a forma de vida conjugal em Vila Boa no 

final do século XVIII pode ser observada a partir das tabelas:

Tabela 1

População de Vila Boa no final do século XVIII

TIPO HOMENS MULHERES TOTAL
Branco 825 591 1.416
Pardo 606 644 1.250
Negro 269 535 604
Cativos 4.689

População  Total                                      8.159

Fonte: Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783. Cad. BN 16. 3-2 SN.

                                                          
5 MATTOS, Raymundo da Cunha. Chorographia Histórica da Província de Goyaz. 1824, publicado na 
Revista do IHGB, reeditado pelo Governo de Goiás em 1979.
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Tabela 2

Total de Casais em Vila Boa no final do século XVIII

Brancos              559

Pardos              330

Negros              295

                            
Total de Casais              1.184

Fonte: Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783. Cad. BN 16. 3-2 SN.

Fazendo uma relação entre o número da população vilaboense, 

que no total atingia o a quantidade de 8.159 habitantes, no final do século 

XVIII, e o número de casais para o mesmo período,  que era de no total de 

1.184 podemos observar que  apenas uma pequena porcentagem da 

população se estabelecia, como casais,  pelos laços do matrimônio. É 

necessário ressaltar que esse total da população casada oficialmente, que 

aparece na tabela número 2, abrangia brancos, negros e pardos, escravos 

ou forros.

Nos documentos pesquisados foi possível observar a realidade 

dos dados oferecidos pela fonte referida, ou seja, Notícia Geral da 

Capitania de Goiás. Embora o número de casamentos oficiais, o que era 

realizado durante todo o período recortado para este estudo, pela Igreja, 

percebe-se que o número de pessoas negras e pardas a efetivarem o 

consórcio matrimonial era significativo, se levarmos em conta que esta não 

era a prática mais comum em Vila Boa, mesmo entre os brancos. Como 

podemos observar pelos documentos abaixo.
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“ Aos seis dias de fevereiro de mil 

setecentos e noventa passei provisão para 

casar Gonçalo da Silva crioulo forro com 

Clara Maria de Toledo cabra forra”. 

“Em 30 de Abril de 1776 passei 

provisão para casar Joaquim Ferreira pardo 

forro com Clemência Maria de Jesus preta 

forra.”

“Em 24 de maio de 1776 passei 

provisão para casamento de Roberto Pinto 

pardo forro com Maria Vicencia preta 

forra.”

“Em 13 de outubro de 1797 passei 

provisão para  casar João Roi Pacheco pardo 

forro com Damacia de Araújo criola forra”.         

A idéia de que os negros não constituíam família, antes da 

abolição da escravidão, vivendo em contínua promiscuidade nas senzalas, 

como demonstrou a historiografia tradicional, é errônea e, é isso que, 

alguns estudos mais recentes vêm comprovando, como por exemplo o de 

Ida Lewkowicz, ao estudar as relações familiares dos pretos forros de 

Minas Gerais.
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Segundo a autora, os estudos mais recentes apontam em direção 

a existência de composições familiares por negros, semelhantes às 

apresentadas pelos proprietários de terra, nas regiões dos grandes plantéis 

monocultores.

Para a Minas Gerais dos século XVIII, podemos observar, que a 

realidade encontrada por essa autora, nas formas de vida familiar entre os 

negros forros, eram parecidas, em alguns aspectos, com a realidade em 

Goiás, para essa mesma categoria social, pretos forros, no mesmo período, 

século XVIII.   

Embora tenhamos trabalhado apenas com provisões de 

casamento, para o estudo dós pretos forro, ou seja, sobre suas formas de 

vida familiar, foi quase que observadas somente no que diz respeito ao 

matrimônio oficial e ao concubinato, percebemos que as realidades 

econômicas, políticas e sociais similares em Goiás e Minas Gerais, pode 

desmistificar algumas idéias existentes que defendem a não existência de 

famílias negras, legalmente constituídas no Brasil do século XVIII. 

Portanto, reforça a idéia de Lewkowicz, quando diz que: “As 

interpretações clássicas a respeito da família brasileira do passado negaram 

aos escravos qualquer forma independente de organização familiar. 

(LEWKOWICZ, 88/90:102).     

Com relação aos casamentos dos brancos é interessante notar 

que os registros nunca discriminam a cor dos casais, como é feito com os 

negros e pardos. Essa discriminação evidencia o fato de que o negro não 

era considerado como ser humano e sim mercadoria. Os mestiços já eram 

discriminados por serem descendentes do elemento negro, e portanto 

carregarem o estigma do preconceito. 
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“Em 7 de julho de 1776 passei provisão 

para casarem Manoel Pereira Duarte com 

Josefa da Silva Ponte”.

“Em 13 de outubro de 1797 passei 

provisão para casarem José Ramos de 

Freitas com Josefa ?”.

“Em 17 de novembro de 1797 passei 

provisão para casarem Fernando Benedito 

com Dona Elena, residentes na freguesia de 

Anta”.

“Em 3 dias do mês de dezembro  de 

1778 passei provisão para casar Francisco de 

Morais Bragança com Simia Luyza”.

“Em 31 de janeiro de 1778 passei 

provisão para casar Severino Gonçalves e 

Maria de Lima Francisca”.

“Em 3 de fevereiro de 1778 passei 

provisão para casar Miguel Pinto de Arruda 

e Maria Vitoria de Araújo”.
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“Em 11 de Abril de 1798 passei 

provisão para casar Domingos Alves Pinto e 

Maria Isabel de Liliz”.

“Aos 22 de Maio de 1778 passei 

provisão para casar o Alferes Antonio dos 

Santos Souza e Maria da Luz de Jesus”.

“Aos 23 de Maio de 1778 passei 

provisão para casar Manoel do nascimento e 

Marta Paula Antonia”.

    Os documentos pesquisados aqui arrolados, datam entre 1776 

a 1798, todos consultados no livro de registro da Igreja de Villa Boa de 

Goyaz. Esses documentos encontram-se no Instituto Histórico de Goiás, no 

Centro Goiano de Cultura.

Foi possível observar através destes documentos, que o preço 

cobrado pelo casamento era o mesmo para brancos e forros. Esse preço 

variava de  1.200 réis a 2.400 réis, o mesmo vem anotado à frente do 

registro ou provisão de casamento. Não nos foi possível conhecer o motivo 

da grande diferença de preços entre uma provisão e outra, uma vez que, 

para o mesmo ano os preços diferenciavam de um casamento para outro. 

Nem tão pouco essa variação pode ser explicada pela condição social do 

nubente, porque um dos casamentos que custaram 2.400 réis foi o de João 

Roi Pacheco, pardo forro, com Damacia Carlos de Araújo, criola forra.     

Podemos concluir, que o número de casamentos, que aparecem 

nos documentos levantados no período entre 1776 e 1798, entre brancos 
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eram substancialmente maior, o número de provisões de casamentos para 

essa camada social é o dobro, com relação às dos pardos. Os negros 

aparecem menos ainda, nas provisões de casamento, e todos que aparecem, 

sem nenhuma exceção, são forros.       

Sem expressão de um tradicionalismo, as formas de vida familiar 

em Goiás, do período minerador, poderiam de certa forma, serem 

qualificadas, pelo menos à primeira vista, como típico de estrutura familiar 

moderna. Tendo-se para referência o campo das práticas políticas e 

econômicas, que envolveram as mesmas, em sua trajetória. Nessa, não nos 

foi possível, através da pesquisa, encontrar alianças estabelecidas por meio 

de casamento ou parentesco ritualizado com outras famílias de igual 

prestígio e , tampouco, organizaram-se, as famílias de elite em Goiás, 

como uma rede de parentelas, como suporte para o poder, processos 

correlatos e conhecidos entre as famílias de elite da sociedade brasileira de 

base agrária. 

Isso, porque, durante o período minerador, Goiás não possuía 

essas bases agrárias e sua economia era totalmente extrativista, gerando um 

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 encarregaram-se de ocupar 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, etc. Tais indivíduos, porém, não lhes eram subalternos, a aparência 

de família moderna reaparece então, já que o poder não era concentrado 

nos moldes do domínio oligárquico de base familiar.          
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Com relação a organização familiar em Goiás do período 

estudado, apesar de fugir ao modelo matriz de Freyre, possui algumas 

características que podem ser identificados com o mesmo, como por 

exemplo a submissão feminina frente ao pai ou marido, característica 

citada por esse autor, em seu modelo de família patriarcal, também o 

enclausuramento feminino, a mulher vista como objeto sexual, o que 

ocorria em Goiás e nas grandes fazendas patriarcais, onde o chefe da 

família, o pai, tomava para si quantas amantes quisesse. Com relação à 

prole, também percebe-se semelhanças, já que na Cidade de Goiás 

encontramos o hábito do pai reconhecer o filho fruto do amasiamento e 

mesmo conceder-lhe herança.

As dessemelhanças também são encontradas com relação ao 

modelo freyriano, já que nas regiões mineradoras não houve a economia da 

grande lavoura, como no nordeste, da grande família extensa e patriarcal 

observada por Freyre. Muito ao contrário, a economia mineradora dava-se 

a partir de plantéis reduzidos, não favorecendo a formação de extensas 

famílias, principalmente porque na maioria das vezes os que vinham para a 

exploração do ouro, além de deixarem suas famílias, vinham apenas de 

passagem, uma situação que favoreceu a formação de famílias ilegítimas, 

com parceiros fora do âmbito das raças, misturando brancos, negros e 

índios, fora do conceito de “democracia racial” defendido por Freyre e 

Oliveira Viana.   
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CAPÍTULO III

VIDA FAMILIAR NA CIDADE DE GOIÁS (1830 – 1889)
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VIDA FAMILIAR NA CIDADE DE GOIÁS (1830-1889)

Para Samara, as famílias brasileiras pertencentes às elites 

econômicas, desenvolveram estratégias de manutenção de poder local, 

através da concentração de terras, casamentos consangüíneos, prole 

numerosa, o que propiciou a formação de uma rede de poder atuando sobre 

a comunidade (SAMARA, 1988/1989:65)

Nesse sentido, Samara descreve a realidade colonial, 

anteriormente mencionada, visíveis a olho nu. A autora questiona o papel 

do patriarca, chefe de família, enquanto sujeito único responsável pelo 

sistema de relações e interesses familiares, reprodutor do mesmo. Substitui 

essa visão por outra, a de observar a realidade da família colonial como 

sendo um somatório de interesses de outros tantos sujeitos, além da figura 

do patriarca,  isto é, por um grupo maior e mais complexo, que formava 

uma consciência coletiva, não se conduzindo apenas pela ação de um 

sujeito individual, o pai, atuando sozinho dentro do núcleo doméstico. 

Assim foi possível verificar, que o sistema para manter-se, precisava da 

legitimação que extrapolava às relações de parentesco, embora esta 

legitimação não fosse organizada pelo estado, precisava de seu aval. 

Samara, em seus estudos percebeu ainda, que não se pode 

analisar as práticas do “chefe” de família extensa nordestina, sem articulá-

las com as práticas  econômica-sociais e políticas do contexto nacional. 

Enquanto as formas de vida familiar no século XVIII em Goiás, 

não se caracterizavam pelo modelo de família patriarcal, comandada por 

um chefe e tendo entre os seus membros uma vasta parentela e agregados, 

a partir da segunda metade do século XIX, será fácil encontrar famílias 
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com características parecidas com as do tipo extenso e patriarcal descrito 

por Gilberto Freyre em Casa Grande & Senzala e Sobrados & Mucambos.

Os grupos sociais, formavam redes de contatos necessários para 

a vida quotidiana, o clientelismo, os favores das camadas privilegiadas 

econômica e socialmente, era requisitado o tempo todo pelos menos 

favorecidos. Isso gerava uma teia de relações que se concretizavam no 

ambiente doméstico, ou seja dentro da casa e da família. Ocorre, que o 

mesmo era o centro social, por excelência, do mundo feudal e 

renascentista. Segundo Philippe Ariè, esse ambiente era a “Casa Grande” 

(ARIÈS, 1981:25).

“A casa grande desempenhava uma 

função pública. Nessa sociedade sem cafés, 

sem public houses, ela era o único lugar 

onde os amigos, clientes, parentes e 

protegidos se podiam encontrar e 

conversar”.

No momento da transição da mineração para a agropecuária, em 

Goiás, o patriarcalismo começou a surgir. O papel das famílias de elite 

frente ao poder e as condições econômicas propiciadas pelo setor 

agropecuário, favoreceu o surgimento do modelo de família extensa e 

oligárquica. Nesse tipo de família, aparecem por fim, a dependência maior 

dos filhos  com relação ao pai, e não aos pais, já que nessa forma familiar 

os filhos e as mulheres são submetidas ao controle masculino. A mulher 

perdeu seu espaço, que tinha anteriormente, ou seja, passou a ser vista 

menos em seu papel sexual de concubina, tornando-se a fêmea reprodutora. 
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Phol ilustra muito bem esse momento, ao dizer que para a mentalidade do 

homem goiano da época cabia bem o ditado:

“...A mulher só deve ser levada à Igreja 

três vezes em sua vida: para o batizado, para 

o casamento e para o enterro”. (POHL, p. 

75).

Ao que tudo indica, esse foi um costume preservado na 

sociedade goiana até os finais do século, a poetisa Cora Coralina ilustra a 

continuidade do costume com sua poesia, “Ô de casa”.   

“ Os chegantes: Ô de casa. Ô de fora. 

Tome chegada, se desapeia... O viajante 

pedia parada de um dia ou mais... Ali, o 

viajante se identificava melhor. Se 

desarmava, entregava suas armas de cano e 

de cabo ao dono da casa. Era preceito 

social...Pediam ao meu avô que os guardasse 

em confiança e meu avô atendia...Meu avô 

ouvia as informações. Não especulava. 

Oferecia acomodação, no quarto de 

hóspedes. Se arrumavam ali mesmo no vasto 

alpendre coberto...”

(CORALINA, 1987:78,79). 
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O perfil da mulher em reclusão, é traçado por outro autor que 

reforça ainda mais esse argumento, Victor Coelho de Almeida. Segundo 

esse autor, apesar de reclusa, a mulher em Goiás, gozava de muita 

consideração do marido, ela era dona de casa, altiva e de senso prático, não 

costumavam usar luxos, nem as de classe média. As famílias dessa época 

eram muito econômicas, graças sempre a mulher. A poetisa Cora Coralina 

ilustra esse fato em várias poesias, como esta por exemplo, O cântico de 

Aninha:

“Vintém de Cobre...

Antigos vinténs escuros.

(De cobre preto foi batizado).

Azinhavrados.

Ainda o vejo,

Ainda o sinto, 

Ainda o tenho,

na mão fechada.

Moeda triste, escura, pesada,

da minha casa,

da minha terra,

da minha infância,

da gente pobre, daquele tempo.

Tudo velho, gasto, conservado,

Empoeirado, pelos cantos.
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Levados para o depósito do velho     

sobradão.

Colchas de retalhos desiguais 

desbotados.

Panos grosseiros encardidos, 

remendados.

Potes e gamelas, pratos desbeiçados, 

velhos sapatos, 

Furados, acalcanhados

eram disputados,

tinha sempre alguém que os quisesse.

Pilões lavrados a machado,

cravados em cepos de aroeira.

Mão de pilão, aleijada, redonda, sem 

dedos.

Mão pesada de bater, socar, esmoer, 

quebrar, pulverizar.

Mãos antigas, de menina moça, 

agarradas, em movimentos ritmados,

alternados, batidas contínuas, 

compassadas.

Engenho doméstico de pilar.

“Quarenta vintém derréis...”

Dinheiro curto, escasso.
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Parco. Parcimonioso.

De se guardar.

De um tempo velho.

De gente pobre. 

Da minha terra.

Da minha infância.

Vintém de Cobre...

Economia. Poupança...” 

(CORALINA, 1987:45-46).

Segundo Palacin, a população do século XIX, mestiça resultante 

da miscigenação racial, no século precedente, possuía uma mentalidade 

branca, e o valor maior dessa raça acabara impondo o seu modelo de vida e 

de mentalidade colonial, caracterizada pela adesão ao governo, crendo que 

esses eram os únicos meios de conseguir a civilização. (PALACIN, 

1995:29-43).

Portanto, é fácil perceber-se a mudança que a família terá a partir 

da transição econômica ocorrida em Goiás, pós o fastígio causado pelo 

ouro. São essas mudanças que o presente capítulo abordará.
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ALTERAÇÃO NO QUADRO DA OCUPAÇÃO HUMANA SOB A

AGRICULTURA E PECUÁRIA

Mesmo durante o declínio da mineração nas últimas décadas do 

século XVIII e início do século XIX (1760-1822), o povoamento 

prosseguiu em expansão em Goiás, sob o influxo da busca de novas jazidas 

e da pecuária extensiva exercida subsidiariamente da necessidade de 

submeter o gentio e da exigência de busca de pouso ao longo das estradas 

para Minas Gerais e Bahia.

A maioria das obras historiográficas goianas relatam esse período 

como sendo de transição entre a fase mineradora e a pecuarista, embora já 

existem outras obras e autores que defendem o surgimento da pecuária 

simultaneamente com a mineração. Não entraremos nesta discussão, pois 

não é esse nosso objeto de estudo.

A infra estrutura urbana de Goiás, de Vila Boa como de 

Pirenópolis, durante todo o século XIX, pouco diferenciava do período de 

sua fundação. As cidades eram de traçados irregulares, de formação 

expontânea, bem típicas das cidades surgidas a partir da mineração. Um 

dos aspectos dessas cidades estudados, por Gustavo Neiva, são as 

características dos traçados da tradição antiga do mundo ibérico medieval, 

isso para Vila Boa e Pirenópolis, todas seguiam os traços da arquitetura 

muçulmana. (NEIVA, 1996:20).  

O que interessa, a esta pesquisa, é que durante esse período as 

fazendas de gado desenvolveram-se em diversas regiões do Norte e do Sul 

de Goiás, e paralelamente a esse desenvolvimento, em proporções menores, 

esboçou-se a implantação de atividades agrícolas. Essas atividades, 

pertencente ao setor agropecuário, propiciou, juntamente com as 
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transformações políticas iniciadas desde a chegada da família real no 

Brasil, 1806, o favorecimento para aparecer em Goiás, o modelo de família 

próximo do descrito por Gilberto Freyre, ou seja, a família com 

características patriarcais.

Num segundo momento, o estudo sobre família em Goiás, deve 

ater-se ao período pós estagnação mineira, que alguns historiadores goianos 

denominam como sendo de transição da mineração para a agropecuária. 

Nesse momento houve uma mudança na forma de mando local; desde 

1828, havia sido promulgada a Lei Regulamentar, conhecida como 

Regimento das Câmaras Municipais, que retirava das câmaras algumas de 

suas atribuições, delegando-as, aos Conselhos Provinciais. Essa perda de 

poder municipal, acarretou mudanças na estrutura da sociedade mineira, 

iniciando a mesma nas relações dos interesses políticos de uma elite, que 

fosse ligada ao Conselho Provincial. Iniciava-se assim, a forma de 

mandonismo, já tão característica em outras regiões do Brasil, 

principalmente dos grandes latifúndios. Essa nova estrutura é que fez 

aparecer em Goiás os primeiros grupos familiares ligados por interesses 

mútuos, como os Bulhões, Caiados, etc. 

Percebe-se a partir dessa mudança, o aparecimento de um 

modelo familiar, próximo ao patriarcal, porém coexistindo 

simultaneamente com outras formas de organização familiar, inclusive as 

do início do povoamento.
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FAMÍLIA TRADIÇÃO E PODER NA CIDADE DE  GOIÁS SÉCULO XIX

A partir da segunda metade do século XIX, as forças jurídicas 

das leis se aliaram com as elites agrárias em todo o Brasil, no caso de 

Goiás, esse momento coincide com o período em que a produção do ouro 

não é mais significativa. Nesse momento começa a haver uma 

diferenciação maior entre as formas de vida, em Goiás, não com relação a 

cidade-campo, mas com a elite governamental e a constituição de castas

familiares.

A partir da segunda metade do século XIX, inicia-se em Goiás 

uma forma de organização familiar, ligada por interesses mútuos, de elite, 

próxima ao modelo patriarcal, porém com características próprias que 

fogem ao padrão nordestino. Essa forma familiar, no entanto era minoria, 

coexistindo ao mesmo tempo com famílias de classe média, com número 

reduzido de componentes e com as famílias pobres.

A mesclagem entre poder público e privado propiciou o 

surgimento de uma identidade construída e cultivada, pela elite agrária em 

Goiás, que foi gradativamente construída desde o início da condição de 

Goiás como Província. Dentro de poucas décadas essa elite conseguia 

domínio clientelista, exercido sobre a área urbana e extensivo às áreas 

rurais de Vila Boa. Os grupos prescindiam de suas origens familiares para 

assegurar o poder.

As sucessivas vitórias nas disputas para os cargos públicos foram 

possíveis mediante um contínuo processo de conquistas e manutenção das 

relações de dependência do eleitorado a estes. Os homens de renome, ou 

seja, de famílias de prestígio, embora de cultura totalmente urbana, tinham 

na fazenda suas ligações. A relação campo e cidade continuava estreita em 
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Vila Boa, do século passado. Nas fazendas eles descansavam, tiravam 

férias, fugiam dos burburinhos pós eleição, celebravam festas de batizados,

casamentos, natal, ano novo. As festas, fossem elas de cunho privado ou 

religioso, ganhavam sempre uma conotação política, dados a conhecer nos 

jornais a presença ilustre de um membro, ou até de toda uma família 

importante.

Essas práticas dos políticos, sua presença, são provas dos 

vínculos afetivos que marcaram suas ligações com a gente do campo, ao 

mesmo tempo que permite observar a extensão de seus poderes. A 

ritualização das visitas, a justificativa constante da ausência, eram muito 

necessárias para a reiteração do domínio e das relações entre os líderes 

familiares e seus agregados.      

O relato de autoria de Pohl, descreve os aspectos da vida da elite 

goiana no século XIX, falando de como essa portava-se nos dias de 

feriados e dias santos, momento onde os mais poderosos tinham 

oportunidade de ostentar esse poder, através da moda que expressava 

claramente seu status social:

“Pode-se melhor constatar tal coisa, o 

luxo dos vestuários, aos domingos e dias 

santificados, quando todos exibem o que de 

mais poderoso têm. Nesses dias vêem-se 

freios de cavalos e estribos de prata, sendo o 

animal coberto com uma manta de pele de 

onça. Os brancos aparecem usualmente com 

uniforme, distinção a qual quase todos têm 

direito por ocuparem postos na Guarda 
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Nacional... No modo de viver, tudo 

continuou como antigamente. Em regra a 

riqueza era acumulada por indivíduos 

isolados, que depois viviam regaladamente, 

mas para cada um desses Cresos, podiam-se 

contar cinqüenta  mendigos entre o povo”. 

(POHL, 1976:145).

Podemos perceber essa realidade ao acompanhar a trajetória dos 

políticos goianos. Alguns foram presidentes por três mandatos, como João 

Bonifácio Gomes de Siqueira, ou Teodoro Rodrigues de Morais, por dois 

mandados. Todos os políticos, ao deixarem o cargo de presidente ou vice-

presidente continuavam no poder político, distribuindo cargos públicos 

entre seus parentes e amigos. 

Dentro do novo contexto político e econômico, as famílias 

vilaboenses, tenderam a se tornar como as latifundiárias do nordeste, do 

período colonial. Essas famílias, segundo Freyre, realizavam casamentos 

endogâmicos, isto é, entre seus pares, especialmente entre seus parentes 

mais próximos. Estas uniões não consideravam o amor entre os cônjuges e 

sim, a preservação do patrimônio a ser somado e repartido, principalmente, 

a preservação do sangue e da cor . 

O preconceito racial continuava impedindo o casamento entre 

homens brancos e suas concubinas mestiças, índias ou negras, porém a 

partir da década de 30 do século XIX, esse preconceito aumentou 

consideravelmente, em função, principalmente, da valorização do 

casamento endogâmico, com a finalidade de defesa do patrimônio, 
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manutenção dos cargos políticos e dos cargos de administração pública, 

como por exemplo, professores.

Um documento escrito pelo governador Dom Francisco de 

Mascarenhas (1804-1808), relaciona os nomes e currículos dos eleitos para 

a lista tríplice da qual sairia escolhido o novo capitão-mor de Goiás. A 

relação demonstra que a elite, no início do século XIX, já havia 

sedimentado um conjunto de atributos de distinção social, baseados 

principalmente na etnia, todos da elite eram brancos, valorizavam além da 

cor, a nobreza, o fato de ser português, o tempo que estavam na região, e 

principalmente o parentesco, o fato de o avô ou o bisavô já terem sido 

Capitães-Mores. 

“1.Capitão Francisco Xavier Leite do 

Amaral Coutinho é de uma das famílias mais 

conhecidas e distintas da Capitania. É neto 

do Cel. Francisco do Amaral Coutinho. 

Possui roças, bastante escravos, é 

funcionário administrativo da Real Fazenda 

da Capitania, vive decentemente segundo a 

criação da lei da nobreza, não padece defeito 

algum sua cristandade. 2. O Capitão José 

Alves dos Santos é filho de uma das famílias 

mais distintas de Jundiaí, da Capitania de 

São Paulo. O pai, o avô e o bisavô já foram 

Capitães-Mores. Vive com decência, não 

exercitando ofícios mecânicos. É negociante 

de portos de mar para as minas, por meio do 
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qual adquiriu muitos cruzados, donde 

considera um dos mais pecuniosos das 

minas. Possui roças e lavras de ouro com 

bastante escravatura. É familiar do Santo 

Ofício e não há dúvidas sobre a pureza de 

sua cristandade. 3. O senhor Antônio Gomes 

de Oliveira já serviu de Capitão-Mor na 

comarca, foi Juiz ordinário e ocupou outros 

empregos. Teve negócios dos portos de mar 

para as minas, empresta dinheiro a juros, 

possui lavouras com muitos escravos. Não há 

dúvidas sobre a pureza de sua cristandade”. 

In: (SALLES, 1992:360).   

O poder político, embora dirigido diretamente pela Corte, através 

da indicação do nome dos presidentes da Província, não impediu que as 

famílias orientassem suas condutas, a fim de, preservarem os seus 

interesses de grupo. Isso funcionava, na prática, da seguinte maneira: Após 

a proclamação da independência e durante o processo de construção do 

Estado brasileiro, o poder central procurou retirar parte dos poderes das 

famílias das elites locais. Esse fenômeno político era característico das 

regiões agroexportadoras do Nordeste brasileiro, portanto, como já foi visto 

no capítulo 2, não houve condições históricas para o surgimento de tal 

fenômeno nas regiões mineradoras.

Apesar disto, durante o momento da transição econômica, pela 

qual Goiás passava, essas castas familiares foram aparecendo, mesmo com 
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todos os cuidados tomados pela administração real, para que isso não 

ocorresse.

Goiás foi considerado como Província do Império, somente em 

13 de Setembro de 1824. Seus presidentes, como já foi dito, vinham de fora 

do Estado, para melhor controle sobre os grupos locais. Porém, a 

municipalidade em Goiás, como no resto do Brasil, vivia em torno de 

dificuldades administrativas, repousando nas exiguidades dos recursos de 

que dispunha. Essa administração, fugindo a peculiaridade da ordem 

burocrática, levaram os administradores a empregarem seus próprios 

recursos na realização dos benefícios públicos. Usando também da 

contribuição de particulares. Um exemplo do quanto isso ocorreu em Goiás 

do século XIX, podemos buscar no governo de José de Assis Mascarenhas 

(1839-1845). 

Segundo Ferreira depois da enchente de 39: 

“O centro da cidade era um profundo 

vale, sem as três pontes que, juntamente com 

a Igreja da Lapa, foram levadas pelas águas. 

O governo reconstruiu as pontes e mandou 

reparar o famoso Chafariz da Carioca, 

erguido em 1772”. (FERREIRA, 1980:21).

Um exemplo de como os particulares também empregavam seu 

dinheiro em benefício da comunidade é o testamento que encontramos do 

Dr. Corumbá:
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“...não tenho pais, nem filhos. Só dois 

irmãos, uma fêmea D. Anna Maria e um 

macho Francisco Gomes Machado, desconfia 

ser menino trocado. Reconheço a irmã, mas 

o irmão não... Como não lhes devo obrigação 

e reconheço que os dois não têm filhos, e são 

ricos, constituo  como herdeira universal a 

Nação Brazileira”. (Fundação Cultural Frei 

Simão Dorve. Maço de Testamentos não 

organizados; Cidade de Goiás).

O dinheiro, como ele afirma mais adiante no testamento, era para 

que fosse criada uma cadeira de geometria na cidade de Goiás.

Em conseqüência  a esses atos, o poder dos administradores, 

estendiam-se do Estado, para a estância pessoal, confundindo os limites 

entre o poder público e o poder privado. Esse fenômeno é analisado por 

Victor Nunes Leal em Coronelismo, enxada e voto. Essa questão também é 

analisada por Raimundo Faoro, segundo esse autor, a estrutura do poder na 

colônia com a instituição do centralismo, subordinando vilas ao controle 

metropolitano, fez com que os proprietários rurais tornassem uma 

nobilização presente até depois da independência. (FAORO, 1975:192). 

As dificuldades financeiras corroboraram para a não implantação 

do Estado idealizado, desde Pombal, para ser aplicado às regiões mineiras e 

que foram retomadas pelo governo imperial, para ser praticado na 

municipalidade. Antes favoreceram a forma de governo de dominação 
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pessoal, já há tempos existentes nos plantéis nordestinos, transferindo-as

para as regiões, antes mineradoras, Goiás e Minas Gerais.

Os governantes baseavam-se na atuação dos grupos dominantes. 

A população aderia espontaneamente, à medida em que esses grupos, ao 

mesmo tempo que os beneficiava, modelavam sua consciência.  É preciso 

deixar claro, que esse “clientelismo”, não envolvia o presidente da 

Província, isto porque, esses eram escolhidos entre homens políticos de 

prestígio das regiões do Rio de Janeiro e São Paulo. Enquanto que  os vice-

presidentes da Província eram escolhidos entre os “goianos de valor”. 

É no controle da vice-presidência e dos outros cargos políticos e 

públicos, que as famílias revelaram-se capazes de monopolizar o poder, 

estendendo seu prestígio. Nos Apontamentos de Viagem, do presidente da 

Província Leite de Morais, encontramos a seguinte citação:

“Apontam-se os cidadãos que 

representam a iniciativa, o trabalho, a 

constância, a dedicação a perseverança e 

energia de vontade, e pronuncia-se os nomes 

de João Correia, Coronel João Fleury, 

Caiado, Joaquim Fernandes...poucos na 

capital”.

(MORAIS, 1995:114).

“O funcionalismo público goiano, em 

geral é distinto. Encontrei na secretaria do 

governo um Joaquim Augusto, no Correio 

um Luis Jardim...” (Idem, p. 116). 
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No final do período colonial, segundo Palacin a sociedade goiana 

apresentava-se com estratos sociais bem definidos. (PALACIN, 

1995:182,183).  Sua elite compunha-se de proprietários de minas, 

fazendeiros, comerciantes ricos, altos funcionários do governo, militares e 

clero. As camadas médias eram formadas de faiscadores livres, médios 

proprietários e comerciantes, e ourives, sapateiros, alfaiates, barbeiros, 

marceneiros, pedreiros, etc. Os  pobres formavam o conjunto, dos mulatos, 

negros forros, aventureiros, fugitivos, mendigos, suplantados, em número 

apenas pelos escravos que não eram considerados como pessoas e sim 

mercadoria.

Partia dos vice-presidentes da Província o clientelismo e, 

consequentemente, a formação de grupos selecionados por castas 

familiares, mudando os hábitos de sociabilidade e conjugabilidade, que até 

então vigorara em Vila Boa de Goiás. Essa prática só foi favorecida e 

concretizada, em Goiás, pelo fato de que os presidentes da Província 

ficavam pouco tempo no exercício de seus cargos, logo sendo ocupados 

pelo vice-presidente, enquanto o novo presidente não chegava para assumir 

seu cargo. A ocupação do cargo de vice, aliás, poderia durar muito tempo, 

considerando a distância entre Goiás e os locais de onde vinham esses 

homens,  as condições das estradas pelas quais tinham que passar e os 

transportes e pousos disponíveis. Esses presidentes poderiam levar de 

meses até ano, para assumirem seu cargo. 

A transformação nos hábitos conjugais, pode ser muito bem 

verificada a partir da análise da medida política tomada pelo primeiro 

goiano, natural de Santa Rita de Anta, a ocupar o cargo de presidente da 

Província no período de 1831 a 1837, Rodrigues Jardim. Esse presidente 
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criou os registros de nascimento, de casamento e de óbito, tornando-os 

obrigatórios (FERREIRA, 1980:18).

A atitude desse presidente, que por sinal era goiano, reflete muito 

bem nossa análise sobre a formação das castas familiares, uma vez que a 

partir de então, o casamento tornava-se competência do poder público, o 

que é interessante ressaltar, mais de sessenta anos antes da Proclamação da 

República, que institucionalizou o casamento civil. Além disso, leva-nos a 

dedução de que era uma atitude combativa em relação ao concubinato, 

ainda muito praticado, bem como contra a mestiçagem, também no 

período, muito presente ainda.

O Governador José Rodrigues Jardim, atendendo à nova ordem 

disciplinar exigida pela Metrópole portuguesa, inaugurou durante o 

Período Regencial, em 1831, na Cidade de Goiás, então Vila Boa, a Escola 

de Primeiras Letras para Meninas, iniciando uma brecha para a 

participação feminina no todo da sociedade goiana. (TELES, 1989:109).

Ao analisar a influência que muitas mulheres tiveram no 

desenrolar de momentos históricos importantes em Goiás, atuantes na 

sociedade, precisamos lembrar que essas mulheres fazem parte de um 

pequeno grupo de privilegiadas, pertencentes à famílias abastadas, quando 

não, à famílias que mesmo não possuindo mais bens, gozavam de 

privilégio por terem tido no passado, os seus antecedentes,  poderes 

econômico e político. Esse é o caso por exemplo da índia Damiana da 

Cunha, casada com funcionário militar, lusitano. Também é o caso de Cora 

Coralina, que apesar de nascer em berço pobre, era filha de um 

desembargador, em Goiás, casado com uma mulher muito culta. Não 

podemos estudar o papel feminino em Vila Boa do século  XIX, baseando-

nos apenas em uma minoria intelectualizada. 
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É necessário destacar como mulher atuante naquela sociedade, a 

pobre camponesa, lavadeira, doceira, a prostituta.  Essas mulheres, tanto 

como àquelas de elite, que tornaram-se famosas por ter tido uma forte 

participação na vida intelectual de Goiás, são dignas de tornarem-se objeto 

de estudo pela historiografia goiana.

A família Jardim é a mais antiga, segundo Americano do Brasil 

em Pela História de Goiás. Começou com o alferes Silvestre Rodrigues 

Jardim, que de Portugal se transportou para Goiás em meados do século 

XVII, onde pouco depois tomou parte das vereanças, tendo sido por várias 

vezes presidente da Câmara. Ele foi progenitor de José Rodrigues Jardim, 

que nasceu em Goiás, Vila Boa, em 1780.  

Já no governo de Antonio José Caiado (1883-1884), como 

presidente da Província, ficou claro o clientelismo. Em seu governo, como 

aliás, em todos que o antecederam, houve uma grande preocupação com o 

ensino. No governo de Caiado, este adquiriu certo destaque. Apesar de 

terem sido matriculados 202 alunos, “os professores eram selecionados 

pelos políticos que tinham sempre em mira premiar os correligionários... 

Os candidatos aprovados... sem perfeito conhecimento das matérias, nada 

tinham a transmitir a seus alunos, a não ser uma propaganda dos candidatos 

de seu partido” (op. cit. p.54).

A força da família Caiado, segundo vários autores, advinha da 

atividades pecuária. Apesar disso não podemos afirmar que o poder dessa 

oligarquia familiar, estivesse vinculado à grande propriedade, pois os 

mesmos não eram grandes latifundiários.

Depois da mineração, como vimos, as atividades agropecuária 

ganharam cada vez mais respaldo, porém, não chegou a ter as mesmas 

características dos grandes plantéis nordestino. As famílias que colocaram-
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se no poder, criando uma tradição com seu nome, nem sempre estavam 

vinculadas ao setor agropecuário. Porém o momento do ouro já havia 

passado e a terra passou a ser vista sob outra ótica, como podemos ver em 

Joaquim Leite de Mores em seus Apontamentos de Viagem, quando passou 

pela fazenda do Sr. Luis de Bastos:

“...boa casa de morada, paióis, senzalas, 

engenhos, terreiros arborizados; perspectiva 

geral – abastança, ordem, economia e 

trabalho”.

(MORAIS, 1995:99). 

Muitas vezes as famílias gozavam apenas de prestígio social e 

econômico. Essas famílias também praticavam os casamentos 

endogâmicos, fenômeno que Freyre descreve como característico das 

famílias patriarcais. Esses casamentos eram feitos, em Goiás, não apenas 

dentro de um círculo familiar, como também entre famílias conhecidas, 

quando não havia possibilidade dos  casamentos entre parentes. As famílias 

de renome casavam seus filhos com os de outras famílias de prestígio.

Ainda usando Leite de Moraes como fonte, diz esse autor, que 

quando chegava à Província para assumir a presidência, essa estava 

dividida em dois grupos: “Clubistas e Empadistas”. Segundo ele o 

primeiro era dirigido pelos Bulhões e o segundo por Anteristas e Fleurys. 

Leite de Moraes estava hospedado pelos “empadistas” e quando chegou, 

foi devidamente “apalpado” por eles, quanto às suas intenções políticas e 

governamentais. (op. cit. p. 99).
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Um exemplo claro de que não era a terra que dava prestígio e 

nome para as famílias adquirirem poder na Cidade de Goiás do século XIX, 

é a trajetória da família Bulhões. Não se tratava de uma família de 

latifundiários, mas de bacharéis. A projeção política dessa família, iniciou-

se com a ascensão do gabinete liberal, em 1878. Segundo Moraes, os 

Bulhões conseguiram uma influência em Goiás, graças ao seu valor 

intelectual, o nível de sua educação e o apoio de outras famílias goianas via 

casamentos, e ainda às ligações com amizades na esfera nacional.

No jornal O Goyaz, aparece a notícia do casamernto de Leopoldo 

Bulhões Jardim:

“...Realizou-se no dia 12, ao meio dia, 

em casa do falecido major Inácio de Bulhões, 

o casamento do nosso chefe Dr. Leopoldo de 

Bulhões com a exmª srª d. Cecília Adelaide 

Félix de Sousa... Em seguida serviu-se um 

profuso lanche... terminou o lanche às 3 

horas da tarde”. ( Goyaz, 17/19/1890).   

Percebemos no caso dos Bulhões a importância dos casamentos 

entre as castas familiares da elite, pois, essa prática elevou o prestígio de 

uma família só de intelectuais, ao  prestígio, que só gozavam na época os 

grandes pecuaristas. Esse poderio foi tão grande, que iniciou-se no século 

XIX, chegando a década de 30 do presente século.                  

Moraes, analisa ainda que:
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“A conjuntura política do Império, 

consagrando arbitrariedades, os descasos e os 

desmandos presidenciais, as imposições 

internas do centro, marginalizando os grupos 

locais, ansiosos por enfaixar nas mãos do 

poder,  foram os verdadeiros fatores que 

condicionaram a criação dos partidos 

políticos em Goiás e a consequente 

fortificação do clã Bulhônico”. (MORAES, 

1974:47).  

As formas e práticas de casamentos endogâmicos demonstram 

que a sociedade local tendia a se fechar numa familiocracia. Daí a 

formação de grupos fechados política, social e culturalmente. As práticas 

de casamentos inter-familiares aparecem também nos jornais da época:

“Quando alguns pensam em tomar 

esposa, procuram logo a oração principal o 

dote... O verbo amar é de todos os verbos da 

língua o mais irregular... Uma destas 

priminhas, que logo aos 13 anos começam a 

gostar de um primo porque os pais vêem nele 

um casamento de conveniência...” (Goyaz, 

08/10/1886).  
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Analisando a lista de casamentos da família Bulhões, percebemos 

o quanto a prática endogâmica era comum na Cidade de Goiás do século 

XIX:

“Inácio Soares e Bulhões Jardim... foi 

casado com sua prima Eliza Maria Rodrigues 

Jardim;

Antônio Augusto de Bulhões Jardim... 

foi casado com sua prima Rita Bressani da 

Veiga Jardim;

José Leopoldo de Bulhões jardim... foi 

casado com sua sobrinha e prima Cecília 

Félix de Souza;

Adelaide Emília de Bulhões Jardim 

casou-se com seu tio, irmão de seu pai, 

Benedito Félix de Souza;

Maria Nazareth de Bulhões Jardim, 

casou-se com seu primo, sobrinho de sua 

mãe, Francisco Leopoldo Rodrigues Jardim;

Josefina de Bulhões Jardim, casou-se 

com Jácome  Martins Baggi de Araújo, filho 

de senhores de engenho da Bahia;

Ângela de Bulhões Jardim, casou-se 

com Joaquim Xavier Guimarães Natal... Esta 

união, que a priori, representou um 

casamento de pequenas proporções, pelo fato 

de que Guimarães Natal, um “subversivo”, 
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foi no advento da República, o que facilitou 

a perpetuação dos Bulhões no poder;

Leonor de Bulhões Jardim, casou-se 

com o engenheiro militar Urbano Coelho de 

Gouvêa, natural de Canta Galo, Estado do 

Rio... Não obstante ter sido sempre 

considerado pelos goianos como um 

“estrangeiro”, atuou intensamente na 

política”. 

(MORAES, 1974:42-43).   

Em torno das famílias de poder  encontravam-se a clientela, 

através de ligações patronais e paternalistas, altamente hierarquizadas. Se 

no período minerador, não encontramos na figura masculina o elemento 

direcionador da família e da sociedade, em Goiás do período seguinte, é 

essa imagem que vai prevalecer.

Em seus relatos, Leite de Morais, ficou impressionado quando 

em sua viagem para assumir o cargo de presidente da Província, ao chegar 

à fazenda do Sr. Luiz Bastos, distante cinco léguas da Capital, encontrar 

morando como agregado do fazendeiro, o presidente que o antecedeu.

“...E mais impressionou-me o fato de 

observar um juiz de direito e um ex-

presidente de província manter-se até então 

como agregado de um fazendeiro, a cinco 
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léguas da Capital, sem haver regressado uma 

só vez para ela”. 

(MORAIS, 1995:98).    

A figura do pai, chefe de família, era considerada marcante. 

Nesse tipo de mentalidade, que vigorou no Brasil colônia, nas regiões de 

grande lavoura, parece estar presente em Goiás do século XIX. Filhos, 

mulher, parentes,  amigos e serviçais, seguiam a orientação do chefe de 

família. Os filhos deviam obediência aos pais. A mulher era a dirigente 

doméstica, da mesma forma que o marido agia na vida pública. Os amigos 

pediam favores e conselhos. Os camaradas e peões seguiam estritamente as 

ordens do patrão.

Segundo os viajantes, Oscar Leal, Victor Coelho e Leite de 

Morais, a mulher em Vila Boa do século passado, tinha presença marcante 

dentro de casa já que ela era responsável pelo funcionamento de casa, das 

atividades domésticas, do cuidado com as crianças e era  organizadora dos 

eventos sociais, tanto os religiosos, quanto os privados. Esse autores 

afirmam, que a mulher não podia intervir nos negócios do marido, mas 

eram sempre participadas do mesmo e muitas das vezes, secretamente, 

opinavam. 

O tema mulher e sua participação na sociedade, vem sendo 

objeto de estudo das ciências sociais, e dentre elas, particularmente a 

ciência histórica busca resgatar, através do estudo dos “esquecidos” pela 

história oficial, a mulher, o negro, os marginalizados sociais, todos os 

elementos, que até pouco tempo não eram tidos como construtores da 

história.
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Segundo Maria Izilda S. de Matos, o tema mulher, tornou-se 

relevante na produção historiográfica como em outras áreas, nos anos 70, 

privilegiando principalmente o estudo do trabalho feminino, isto porque o 

trabalho ocupa importante papel na vida cotidiana. (Matos, 1997: 90-91). 

Atualmente alguns estudos historiográficos, vêem questionando 

o papel feminino na história de Goiás, revendo conceitos formados sobre 

uma mulher goiana, seja do século XVIII, XIX ou início do XX, que era 

tida como enclausurada, e  que vivia sempre as sombras do marido. 

Podemos observar que o comportamento feminino exigido pela 

sociedade goiana no século XIX, era em parte herança cultural árabe que 

chegou até o Brasil com a colonização portuguesa, esse aspecto também é 

ressaltado por Gilberto Freyre em Casa Grande & Senzala. Dentre os 

autores que vêm trabalhando com a mulher em Goiás, neste contexto, 

destaca-se o trabalho de Heliane Prudente Nunes, ao analisar o papel das 

mulheres entre os imigrantes árabes em Goiás. 

O trabalho dessa autora nos permite perceber que os valores 

cultivados pela sociedade goiana, com relação ao enclausuramento 

feminino, eram realmente resquícios da sociedade muçulmana. Cabia às 

mulheres árabes a manutenção dos valores sociais, o cuidado com os filhos, 

com a casa. A autora destaca à ênfase dada à honra, o cuidado excessivo 

dos pais com relação à virgindade da filha, são valores, que os árabes 

cultivavam quando imigraram para Goiás nas primeiras décadas deste 

século, porém já estavam presentes na sociedade goiana, por isso mesmo, 

não causando choque entre os valores familiares das duas sociedades, senão 

vejamos:
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“Através das entrevistas realizadas foi 

possível verificar que a conduta pessoal das 

mulheres continua a ser um assunto 

preocupante por parte dos entrevistados 

árabes-goianos.

Os primeiros imigrantes árabes em 

Goiás espelharam muito dessa atitude 

tradicional na criação de suas filhas. Era uma 

atitude que, no início do século, não estava 

em discordância com a norma goiana”. 

(NUNES, 1997:91). 

Dessa maneira percebemos que as mulheres goianas, com seus 

comportamentos, no início do século XIX, não eram exceção, mais 

desempenhavam um papel feminino próprio da sociedade colonial. Com 

relação a própria clausura descrita por Saint-Hilaire, não era exclusividade 

das mulheres da Cidade de Goiás, do século XVIII, nem tão pouco esse 

costume acabou durante o século XIX, o trabalho de Heliane p. Nunes, 

demonstra que esses valores chegaram ao século XX. Citemos, mais uma 

vez, um trecho da poesia de Cora Coralina para também ilustrar a 

permanência desse costume. 

“...Mulheres entrarem pelo portão.

Saírem pelo portão.

Darem voltas, passarem por detrás.
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Evitarem as ruas do centro, serem 

vistas de todo mundo.

Em colaboração com tais hábitos havia 

o xaile.

Indumentária lusitana, Incorporada ao 

estatuto da família.

Xaile escuro, de preferência... 

dissimulando o busto, as formas, a idade, a 

mulher...Muito estimado de longa duração. 

Ajudava o velho estatuto das mulheres se 

resguardarem, embuçadas, disfarçadas...

Justificando o antigo brocardo 

português: “Mulheres, querem-nas 

resguardadas e a sete chaves”...” 

(CORALINA, 

1985:114,115,116).

Embora esse costume, do enclausuramento feminino ter 

permanecido até os finais do século XIX, em Goiás, não foi somente aqui 

que ocorreu tal prática. Maria Odila L. da S. Dias, interpretou o 

enclausuramento das mulheres até meados do século XIX, em São Paulo, 

que para se protegerem da violência urbana, onde circulavam homens 

armados, tropeiros e camaradas e escravos ocorriam muitas brigas e 

arruaças. (DIAS, 1984:67,68). 
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O isolamento feminino, como vimos aparece mencionado em 

outras obras já citadas. A sociabilidade que a mulher do período usufruía, 

era a mesma dos homens, crianças e escravos, ou seja, as festas religiosas e 

alguns festejos públicos, como eventos que ocorriam na família real, 

batizados, casamentos, nascimentos, etc., o que na época era comum ser 

festejados em toda a colônia.

Quanto ao aspecto cultural e a participação feminina, objeto de 

alguns estudos mais recentes, no mestrado em História das Sociedades 

Agrárias em Goiás, devem ser relativizados. A fundação de escolas 

femininas em Goiás, no período do presidente Rodrigues Jardim, ocorreu  

num momento em que a mulher começa a ser alvo de uma maior atenção 

disciplinar, fruto ou reflexo do que ocorria na Europa, e em Portugal onde 

havia sido implantado desde o despotismo esclarecido de Pombal, não 

sendo um fenômeno exclusivista de Goiás a criação de escola feminina, 

mas de várias regiões da Colônia. Um exemplo disso pode ser encontrado 

na obra, já referida, de Maria Odila, que trabalha o universo feminino da 

sociedade paulista.

Em Vila Boa do século XIX, as moças de classe média, tinham 

uma vida social intensa. Tocavam piano, pintavam, freqüentavam e 

promoviam saraus, modinhas e bailes, faziam parte de grupos musicais 

como bandas e corais. Victor C. Almeida retrata essa realidade, a 

professora Belkis, em sua obra A música em Goiás, Maria Augusta Calado, 

também em A Modinha em Goiás e Jerônimo Geraldo de Queiroz em

Evolução Cultural de Goiás. Todos esses autores são unânimes em 

descrever sobre a intensa participação social da mulher, em Vila Boa do 

século XIX. Além dessas fontes, o jornal O Goyaz, ilustra bem essa 

realidade:
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“Tu falas bem o francês, bordas e 

pintas.

E ao piano és mais que Gottshalk!

A bolsa de teu pai sofreu desfalque

Ao dar-te a educação em que 

requintas”.

(Goyaz, 15/01/1887).     

A elite goiana, do século XIX, ou melhor a partir de 1830, 

esperava dos homens de famílias distintas, atitudes arrojadas, estimulava-

lhes a seriedade e a responsabilidade. Da mulher, ao contrário, esperava-se 

o recato, o pudor e a capacidade de desempenhar com destreza a sua 

função em casa. O casamento nesse período, era encarado como uma 

necessidade, mais política do que qualquer outra necessidade. Para isso as 

mulheres eram preparadas, era um meio de dar continuidade a unidade 

familiar de origem e de manutenção de poder.

A forma de vida familiar, em Vila Boa de Goiás, de 1830 a 

1889, evidencia grandes semelhanças com o modelo descrito por Gilberto 

Freyre ao analisar as famílias nordestinas dos séculos XVIII e XIX. Porém, 

como todas as semelhanças ocorrem em parte, a situação familiar goiana 

possuía, como ficou claro durante a pesquisa, muitas características que 

não se enquadram no modelo de família patriarcal. Um exemplo, podemos 

ter com relação ao concubinato, que Freyre descreveu, como sendo 

simultâneo ao casamento formal, ou seja, o chefe de família, dentro do 

ambiente doméstico, convivia com a esposa oficial e suas concubinas 

juntamente com sua prole. Em Goiás, apesar da grande prática do adultério 
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masculino, esse era realizado fora do ambiente doméstico, segundo nos 

relatou Pohl, Saint-Hilaire e Oscar Leal.

Concluímos que o modelo da família goiana do século XIX, era 

goiano, partia do seu contexto histórico peculiar, muito próximo ao 

modelo de família mineira, não tendo porque ser denominado como 

“família patriarcal”.     
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FAMÍLIAS DOS TRABALHADORES RURAIS 

Segundo Palacin, coexistiram em Goiás, depois da mineração, 

dois segmentos sociais muito distintos entre si, que prolongaram e 

configuraram durante o século XIX: Grandes proprietários rurais e 

camponeses. (PALACIN, AMADO, 1995: 86). 

A semelhança com o patriarcalismo nordestino, que iniciou-se 

com o fim da mineração, nas famílias da elite goiana, grandes proprietárias,  

prolongou-se durante todo o século XIX,  atingiu também os habitantes do 

campo, de poderio econômico inferior, ou seja, os agricultores.  

A pecuária, que já havia sido iniciada no século XVIII, de forma 

simultânea com a mineração, ganhou espaço no século XIX, tornando-se a 

base da economia goiana.  Essa forma de exploração econômica 

caracterizava-se pela forte presença de trabalhadores livres, sendo também 

nela, utilizada a mão-de-obra escrava.

A força de produção, na zona rural, em Vila Boa do século 

passado, no entanto, estava assentada na unidade familiar. As famílias 

produtoras, quase nunca tinham condições de possuírem escravos de ganho, 

eventualmente algumas famílias podiam dispor dessa forma de exploração, 

porém o mais comum era que as famílias produzissem entre seus membros, 

utilizando ainda, o trabalho de homens livres, que eram agregados, 

vaqueiros ou camaradas.

Em Chorographia Histórica da Província de Goyaz, Cunha 

Mattos, afirma que a maior parte da gente humilde da província, que em 

sua época dividia-se em duas Comarcas, a do Sul, Comarca de Goiás e a do 

Norte, Comarca de São João das Duas Barras, ocupavam-se das pequenas 

lavouras, criação de gado e tecelagem artesanal de algodão. Esses trabalhos 
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sendo realizados, sempre na unidade familiar (MATTOS, 1979:36). Esse 

autor afirma ainda que a maioria das casas dos lavradores não possuíam  

ferramentas, “quando muito um machado e enxada”. Diz, ainda, que 

durante suas viagens, encontrou grande número de famílias necessitadas 

pela absoluta falta de mantimentos, e poucas famílias que tinham como 

subsistir com os produtos da suas produções. Além das dificuldades que as 

famílias agricultoras enfrentavam, com relação à produção, ainda eram, 

segundo Mattos, assediados constantemente pelos ladrões, “vadios”, que 

andavam tirando o sossego das famílias lavradoras, que por isso tinham que 

Ter sempre uma espingarda em casa. Segundo Mattos, os piores ladrões 

eram os de gado, e que estavam sempre a serviço de um homem “bem 

nascido” (op. cit. p.78), que declaravam ser seus parentes.

Por esta passagem, podemos observar a questão do clientelismo 

exercido pelas famílias de elite, que não contentando-se com o que tinham, 

ainda utilizavam de seus agregados, aos quais denominavam de parentes, 

para explorar de todas as formas, às unidades pequenas de produção 

familiar. Os ladrões de gado, não roubavam para si, e sim para os grandes 

proprietários Cunha Mattos, afirma, que esses ladrões miseráveis, muitas

vezes tinham para alimentar-se apenas “um pedaço de couro de boi”. 

Os sítios de pequenos proprietários, fugiam ao padrão da elite, 

que nesse momento já trabalhava dentro de uma grande propriedade auto-

suficiente, como o exemplo citado anteriormente, referente às famílias 

abastadas. Cunha Mattos também cita exemplo de fazendas de proprietários 

de elite, cuja produção aproxima-se ao modelo dos plantéis nordestinos.

“O Tenente Coronel Joaquim Alves de 

Oliveira é o maior proprietário e agricultor 
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da Província: este homem aplica-se a tudo, e 

tudo é dirigido por ele por um método tal, 

que parece manejar os negócios das suas 

fazendas como se fosse um relógio”. 

(MATTOS, 1979:76).

O camarada era o elemento assalariado, porém estava totalmente 

submetido ao controle do patrão. O vaqueiro era trabalhador livre e recebia 

muitas vezes, em gênero, parte do seu pagamento, o que possibilitava o 

início de uma criação própria e consequentemente tornar-se tropeiro, o que 

nem raramente ocorria, pois o patrão tratava de manter sempre preso por 

dívidas os seus empregados.

A família do vaqueiro, camarada e peão, resumia-se neles 

mesmo. Esses trabalhadores da pecuária, levavam uma vida de viajantes 

solitários, não constituindo família, engrossando a fileira da bastardia, que 

atravessou o século XVIII, em Goiás. 

O concubinato continuou existindo entre as famílias pobres da 

sociedade agrária. Não raro, um padre tinha que deslocar-se até a zona rural 

para realização de vários casamentos de uma só vez, onde os nubentes 

compareciam com toda sua prole. Oscar Leal a esse respeito, cita em sua 

obra Viagem as Terras Goianas, um episódio interessante, no qual ele foi 

confundido com padre, em função de seu hábito de dentista. A filha do seu 

hospedeiro, insistia com ele para que fizesse o batizado de seus filhos 

menores, dois frutos de uniões ilegítimas, para que os pequenos deixassem 

de ser pagãos. (LEAL, 1982).     

É interessante notar, que embora exista semelhanças na forma de 

clientela do tropeiro, com do grande proprietário, os agregados que serviam 
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ao tropeiro, eram sempre composto de homens solteiros. Não havia 

portanto as pequenas unidades familiares de homens livres com suas 

famílias, como ocorria com as famílias de elite. Segundo Silva e Souza os 

vaqueiros, construíam sua casa na propriedade do senhor, onde moravam 

sozinho.

Segundo Sait-Hilaire as habitações dos trabalhadores rurais, eram 

choupanas feitas de barro escuro, cobertas com folhas de buriti, portas sem 

nenhuma solidez, armadas com pecrálos de folhas também de buriti, 

amarradas com cipó. Ernani Bruno também afirma que nas casas dos 

lavradores e criadores de gado, mesmo as mais bem cuidadas, não 

dispunham de outros móveis além de toscos bancos de pau e tamboretes 

cobertos de couro.

Em outra passagem Saint-Hilaire afirma:

“...Nesse país, não existe uma só 

fazenda; mas a algumas léguas de distância 

uma das outras, encontram-se à margem da 

estrada miseráveis sítios sempre 

acompanhados de um rancho aberto de todos 

os lados”. (SALLES, 1992:317, 318).

Os casamentos, segundo Audrin (1963), eram realizados sempre 

quando ocorria o encontro com o padre, no tempo das desobrigas ou nos 

dias das festas do padroeiro, no arraial. Ao casamento, quase sempre 

compareciam os nubentes, acompanhados de sua prole. 

Ainda nos embasando nos relatos de Audrin, percebemos que os 

pais das camadas mais pobres não interferiam na vontade dos filhos, com 
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relação à escolha do consorte. “De ordinário, os pais concordam com os 

filhos e estes com os pais. São sempre possíveis, contudo, posições e até 

dramas familiares, que terminam, em geral, de modo pacífico, graças à 

intervenção de amigos e sobretudo do padre... moças e rapazes não tem 

muito o que escolher, uns e outros não possuindo fortuna ou herança em 

perspectiva, resolvem-se sem longas demoras... cálculos interessados de 

famílias não existem nessas regiões de pouca ou nenhuma riqueza”.   

Os filhos, recém-casados, dos camponeses que constituíam 

família, habitavam próximo aos pais, não porém na mesma choupana. 

Assim poderiam ajuda-los na lavoura e na criação de gado, ficando, 

entretanto, o jovem casal preservado dos atritos com a família. (AUDRIN, 

1963); (LEAL, 1980).  
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FAMÍLIA DOS TROPEIROS

O tropeiro fazia parte de uma categoria social composta por 

homens envolvidos nos negócios de regiões distantes, que transportavam 

produtos e mercadorias nos lombos dos cavalos, bois e muares. O tropeiro 

viajava sempre em grupo. Essa categoria surgiu desde o momento em que 

iniciou-se as sociedades mineradoras, onde a economia baseava-se 

principalmente no comércio. Durante o período da mineração e pós-

mineração, os tropeiros tiveram chances de enriquecer, abastecendo os 

centros de mineração com gêneros trazidos do litoral, pagos em ouro.  

A origem social do tropeiro pelo que tudo indica, deveria ser 

privilegiada, provavelmente homens brancos, pois possuíam capital, 

podiam investir em animais e mercadorias, muitas vezes sendo fazendeiros 

e ocupando cargos de destaque na política.

Cunha Matos conheceu bem a realidade dos tropeiros, pois como 

ele mesmo afirma, foi conduzido à Goiás por um tropeiro. Essa categoria 

social, era importante vínculo entre campo e cidade, em Goiás do século 

passado, e constituiu-se em uma forma de vida familiar específica, 

diferente da família de elite ou da família pobre de lavradores e de 

operários da cidade. Porém, ao mesmo tempo que era diferente, sua forma 

familiar era composta por valores existentes nas outras formas de vida 

familiar existentes em Goiás, principalmente padrões conservadores da 

elite.

O tropeiro era empresário do transporte, indispensável para o 

comércio de exportação e importação. Funcionava também como 

mensageiro, transmissor de notícias e das novidades, que circulavam pelo 

país. Como já foi dito, tropeiro era elemento importante, desde o período 
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minerador. Saint-Hilaire deixou documentado a formação e funcionamento 

de uma tropa.

“Dá-se o nome de tropeiros aos homens 

que conduzem as caravanas de burros a 

empreender essas viagens e outras 

semelhantes. As tropas um pouco 

consideráveis são divididas em lotes de sete 

animais, e cada um é confiado à guarda de 

um negro ou mulato que, caminhando na 

retaguarda dos cargueiros de que está 

encarregado, os incita e dirige por meio de 

gritos ou por um assobio bastante brando. 

Costuma-se carregar cada besta com oito 

arrobas (cerca de 120 quilos), e para não feri-

los, iguala-se a carga com o maior cuidado. 

Cada caravana chega a um rancho aí toma os 

seu lugar; os animais são logo descarregados; 

arrumam-se as mercadorias com ordem; cada 

animal recebe sua ração de milho; levam-nos 

ao pasto; arranjam-se-lhes as albardas, e se 

desentortam os cravos destinados a ferrá-los. 

Enquanto isso o mais jovem da tropa vai 

buscar água e lenha, acende o fogo, arma em 

redor três bastões que se unem 

superiormente, amarra-os, e suspende um 

caldeirão na tripeça, onde põe a cozinhar o 
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feijão preto destinado ao jantar do dia e no 

almoço do seguinte. Os tropeiros das 

diversas caravanas se aproximam uns dos 

outros, põem-se a conversar, relatam suas 

viagens e aventuras amorosas, e, às vezes, 

um deles encanta o trabalho dos vizinhos 

tocando guitarra e cantando dessas árias 

brasileiras que têm tanta graça e doçura. 

Tudo se passa por ordem; raramente 

discutem, e falam entre si com uma 

delicadeza desconhecida na Europa entre 

homens de classe inferior. No dia seguinte, 

levantam-se bem cedo; dão aos burros nova 

ração de milho. Deixando o rancho, saúdam 

os tropeiros que ainda aí ficam; fazem 

caminhada de três a quatro léguas, e chegam 

a outra estação pelas duas ou três da tarde 

(SAINT-HILAIRE, 1979:41). 

O tropeiro patrão, o dono da tropa, empresário do transporte, o 

transportador da tropa e de mercadorias para o comércio entre fazendas e 

arraiais, negociava com mercadorias, transportava também notícias, 

costumes e modas.

A família do tropeiro, estabelecia-se, geralmente no campo. Em 

torno da unidade familiar do tropeiro, sua casa com sua mulher e filhos, 
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agrupavam-se um grande número de funcionários, que iam desde escravos, 

a homens livres como os camaradas, vaqueiros e os peões.

O tropeiro passava longas temporadas fora de casa, mas quando 

estava presente, possuía uma vida familiar totalmente igual ao dos homens 

de elite. Assistia às missas e participava das festas religiosas e privadas, 

acompanhado pela esposa e filhos, todos em trajes festivos, pois o tropeiro 

era homem de condição econômica privilegiada. 

Um dos costumes desenvolvidos pelos tropeiros em família, era o 

de todos participarem dos preparativos para a viagem. Escrevendo sobre 

regiões onde o movimento de tropas, em Goiás, era constante Wilson 

Cavalcante fala:

“Carecia um par de dias para preparar. 

Os filhos da gente ajudava, a mulher 

também. Não é prá eles que a gente fazia o 

que tava fazendo? Pois então! Arroz era 

pilado, e punha num caixote, ou num saco, 

que tivesse mais no jeito. Outra vasilha, 

punha doce em pedaço, rapadura, queijo 

curado, quitanda que durasse” (NOGUEIRA, 

1980:123,124).

A relação dos tropeiros com os filhos era de companheirismo, 

embora as constantes viagens. A forma do pai iniciar o filho nas lides do 

seu ofício de tropeiro era fazê-lo acompanha-lo nas suas viagens. Essa 

forma de educação, é claro restringia-se aos meninos.   
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A mulher, esposa e filha eram também submissas à vontade 

masculina. Da mesma forma que a mulher da elite, a mulher do tropeiro era 

a organizadora e administradora da vida doméstica e responsável pela 

educação dos filhos, principalmente das filhas, porque os meninos, como já 

foi dito, depois de certa idade acompanhavam os pai em suas viagens. 

Com relação ao namoro e o casamento, ocorria entre as famílias 

dos tropeiros, valorizando quase que os mesmos critérios da elite, ou seja, o 

fator econômico. O pai escolhia o consorte para sua filha, não raro um 

desconhecido, vaqueiro, ou outro tropeiro de idade avançada que no 

entanto, tivesse condições de ajudá-lo nos negócios. O resultado dessa 

prática, que por sinal prevalecia entre as famílias importantes da cidade, 

não raro resultava em adultério e filhos ilegítimos.

Jarbas Jayme em sua obra Cinco Vultos Meiapontenses, ensaios 

bibliográficos, relata um ilustrativo caso ocorrido em Meia-Ponte, 

envolvendo o Tropeiro e Comendador, Juiz de orfãos, Joaquim Alves de 

Oliveira: Sua filha Ana Joaquina casou-se em obediência à imposição 

paterna, o que não era exceção à época. Seu marido, Coronel Joaquim da 

Costa Teixeira, também tropeiro, viajava a negócios, suas ausências durava 

meses. Nessas épocas sua sogra, mudava-se para seu engenho, afim de 

fazer companhia à filha Ana Joaquina, que por sinal não tivera filhos. 

A mãe começou a desconfiar de sua filha, que estava muito 

íntima de um dos empregados da fazenda: Justiniano, que era tido no 

engenho, pelo patrão, como pessoa de alta confiança. Quando o 

comendador, pai de Ana Joaquina, soube das suspeitas da esposa, enviou 

ao engenho, durante a noite, um grupo de escravos de confiança. A mãe 

sabia do que se tratava, e recebeu ordens do marido para que Justiniano 

fosse preso e levado para terras distantes.
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Dirigiu-se ao quarto da filha, acompanhada pelos escravos e 

quando abriu a porta, flagrando o adultério desta, recebeu um tiro de 

Justiniano, morrendo imediatamente. O assassino tentou fugir, sem 

consegui-lo, foi preso e executado a caminho de Meia Ponte, pelos 

escravos de Joaquim Alves. Jarbas Jayme, afirma que depois desse trágico 

episódio o comendador tropeiro nunca mais quis ver sua filha (JAYME, 

1943:42).

Um outro episódio que aparece na literatura  de Basileu Toledo 

França em seu romance histórico Os Pioneiros, e que se passa a partir de 

1850, ilustra o casamento arranjado pelos pais, entre os tropeiros.

O personagem Zé Manuel, tropeiro e fazendeiro auto-suficiente, 

recebe um tropeiro em sua fazenda, que vinha de Paracatu, o grande centro 

mineiro, de comércio de gado no oeste mineiro. Era figura indispensável ao 

intercâmbio de Goiás com Minas Gerais e outros pontos. Trazia novidades 

da Corte, roupas, terços, e imagens, água-de-cheiro e enfeites para 

senhoras. 

O boiadeiro e sua tropa é recebido por Zé Manuel, que lhe mostra 

a fazenda: engenho, monjolo, moinho, fabricação de pano, etc. Depois de 

algumas horas de conversa Zé Manuel propõe ao forasteiro, que já ia 

avançado em idade, casamento com sua filha de 14 anos. Serafim, o 

tropeiro confessa que “fez das suas”, por aí; disse que tinha filha natural em 

Minas Gerais e em Mato Grosso e que não pretendia desampara-los, caso 

se casasse. Zé Manuel concorda. A filha não gostou da idéia mas aceitou a 

atitude do “patriarca” (FRANÇA, 1972:105).

Quanto ao número da família do tropeiro tudo indica que fosse 

numerosa, porém nada pode ser afirmado sobre esse respeito. Infelizmente 

os dados quantitativos para uma análise demográfica das famílias goianas 
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no século XIX, ainda está por ser feita.  Pelos costumes ainda vigentes no 

século XIX, do concubinato, as prolongadas ausências do chefe de família, 

de casa e os adultérios femininos, levam a crer que havia possivelmente, 

uma prole ilegítima, nas famílias dos tropeiros, tanto por parte de pai como 

pelo lado materno, o que quase sempre era motivo de violências 

domésticas, do tipo da narrada por Jarbas Jayme.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de analisar família em Goiás, nos séculos XVIII e 

XIX, num enfoque da história das mentalidades, mostrou-se fecunda neste 

trabalho de pesquisa.

A história da família em Goiás para os séculos XVIII e XIX, 

mostrou que existe realmente para história, um vasto campo de 

possibilidades e análises, além da história política e econômica, porém, 

estas não podem e não devem ser extraídas do contexto do cotidiano, da 

vida privada.

A análise feita considerou essa necessidade, não enfocando 

família de forma centrada na visão político e econômica, não a dissociando 

da mesma. Considerou ainda, que o conceito família é amplo e não pode 

ser visto como um padrão chave, onde um modelo pode explicar as 

diversidades econômicas, regionais e culturais.

A família patriarcal foi conceito que auxiliou a compreensão 

dessa instituição em Goiás. A explicação das formas de vida foram feitas, 

não por meio desse conceito, mas utilizando-se do mesmo, para alargar a 

visão da temática e suscitar subsídios para a pesquisa encaminhar-se.

Pode-se perceber que o conceito de família patriarcal, feita pela 

historiografia tradicional, foi utilizado como eixo norteador para os estudos 

que se seguiram até as décadas de 70, e isso evidencia-se pelo fato do 

assunto família ter sido abordado até então, como fenômeno 

eminentemente patriarcal.

A visão dos clássicos Gilberto Freyre, Oliveira Viana, Alcântara 

Machado e Antonio Candido, possibilitaram a análise da temática família 

em sua complexidade, enquanto modelo patriarcal. Nessas construções, 



149

149

com exceção de Alcantâra Machado, os outros autores trabalharam família 

brasileira, como se houvesse um único modelo, ou seja o patriarcal, muito 

embora devemos considerar que Gilberto Freyre afirma em Sobrados e 

Mucambos, que ele só estava analisando as famílias nordestinas da 

produção açucareira. Seu modelo foi tido como sendo matriz histórica, para 

o estudo de famílias no Brasil, por seus sucessores até a década de 70.        

Nos estudos sobre família, que se seguiram, aos autores já 

referidos, não aparecem as divergências regionais, econômicas e culturais 

das diversas sociedades que compunham o imenso território brasileiro, com 

exceção, é claro, de Alcântara Machado.

Nas construções historiográficas sobre família brasileira depois 

desse período, o tema passou a ser trabalhado dentro de uma maior 

preocupação metodológica, ou seja, família passou a ser tema da história e 

dos historiadores e não somente de antropólogos e sociólogos. Também 

passou a ser considerados os diversos aspectos do território nacional, as 

divergências também de tempo, e a possibilidade de haver vários modelos 

de família, nos séculos que compunham nossa história.

Os autores goianos, não abordam esse assunto, a não ser 

indiretamente, esta pesquisa encontrou mencionado em algumas partes de 

trabalhos historiográficos, a família, não sendo a mesma objeto central 

desses estudos. Nesses estudos, a família goiana dos séculos XVIII e XIX, 

aparecem sempre como sendo uma família patriarcal. Essa análise, 

demonstra esta pesquisa, é irreal para o século XVIII e somente para uma 

parte da sociedade, do século XIX, a elite, é que serve, se consideradas 

algumas ressalvas, destacadas ao longo do trabalho.  

A análise portanto, ou o enfoque do presente estudo é original, 

inaugura um aspecto da história goiana, que certamente será percorrido por 
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muitos outros pesquisadores. Por ser o primeiro, não tem a pretensão de ser 

completo, principalmente porque, para que o fosse, seria necessário um 

árduo estudo de fontes, principalmente as demográficas que ainda precisam 

ser levantadas, organizadas e catalogadas. 

A família em Goiás do século XVIII foi vista genericamente 

como sendo de características patriarcais, por muitos historiadores, que 

mencionam superficialmente este assunto, ao tratar do aspecto social em 

Goiás. Vimos ao contrário,  que no século XVIII, por ser uma região de 

passagem, onde a maioria dos habitantes eram do sexo masculino, que 

viviam em constante mobilidade, não fixando-se nos grandes plantéis de 

produção, dentre outros fatores, Goiás do século do ouro possuía diversas 

formas de vida familiar, como o concubinato, padres com família, etc., 

menos o tipo patriarcal.

Já para o século XIX, as transformações econômicas geradas 

principalmente com o incremento da pecuária, aliados às reformas 

administrativas do Império, propiciou o surgimento em Goiás das castas 

familiares, unidas por interesses econômicos e políticos. Essa forma de 

vida familiar, no entanto não era exclusividade na Cidade de Goiás do 

século passado, outras formas coexistiam, tanto no campo quanto na 

cidade, numa gama ampla e variada, da qual só nos foi possível abordar 

algumas.   

Ao estudar família na Cidade de Goiás, emergiram do obscuro, a 

mulher diligente e dona de casa, a mulher objeto sexual, a mulher 

reprodutora, a enclausurada e a liberada, tão criticada pelos viajantes do 

século XIX, europeus e brasileiros. Também saiu do anonimato o homem 

padre amante e pai,  o homem machão, o “coronel”, o intelectual e o 

vaqueiro, o agricultor.
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Percebeu-se, com esta pesquisa, uma Vila Boa do século do ouro, 

movimentada, cheia de relações incestuosas e adúlteras, de prole ilegítima 

e miscigenada. De poucos casamentos dentro das normas e de muitos 

casamentos consensuais, que a gente simples do campo e da cidade 

legitimavam com sua fé nas festas de São João, para fugir dos encargos 

caros da Igreja. Revelaram-se casamentos, feitos em massa, quando o padre 

passava em um arraial, onde as noivas durante a cerimônia, amamentavam 

seus rebentos.

Portanto cabe perguntar, neste momento: qual é o modelo de 

família em Vila Boa dos séculos XVIII e XIX?

Dizer que há vários é redundante. O melhor é dizer que a que se 

estender muito e entender muito, o conceito de família para compreensão 

da realidade familiar goiana do séculos XVIII e XIX. As famílias nessas 

épocas foram marcadas pela inconstância que caracterizou a ocupação e o 

povoamento da região nesse período, e pelas influências do seu contexto 

macro o Brasil colônia e subseqüentemente o Império.         
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