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Resumo: apresentamos um estudo sobre a história de Goiás e a origem do catolicismo 
milagreiro na sociedade mestiça. Fundamentado por meio de fonte bibliográfica, da 
historiografia goiana e nova história cultural, na pesquisa sobre o povoamento de Goiás 
e o catolicismo principalmente a relação entre os mestiços e a fé católica. Com as 
missões dos bandeirantes em Goiás, a descoberta do ouro, provoca, uma migração 
rápida, e o surgimento dos arraias e cidadelas,  com pouca estrutura.  A igreja estabelece 
sua parceria nesta expansão, mas não é correspondente com a necessidade do 
contingente e dimensão do território. Com a inesperada queda da produção do ouro e 
auto numero de escravos, consequentemente a sociedade é moldada de maneira 
desigual, entre os brancos e mestiços leigos marcados por realidade diferentes na fé e 
socialmente. As festas e as devoções aos santos do povo são demonstrações destes 
fatores que permearam o povoamento  de Goiás.  
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Introdução:  

O povoamento se deu a companhia dos bandeirantes, tinham como uma de suas 

metas encontrarem ouro neste vasto território habitados por indígenas e isolados dos 

restantes da colônia. A descoberta do ouro possibilitou uma rápida migração paras as 

margens dos seus rios, iniciando o surgimento de cidadelas e povoados. Como a rápida 

ascensão do ouro seu declínio também foi veloz, como consequência foi o surgimento 

de povoados e cidades formado por uma população em minoria branca e a maioria de 

mestiço, mulatos e escravos. Para atender a demanda, das recentes cidades que 

floresciam no sertão goiano, muitas igrejas fundadas  nestes interior eram dedicadas  aos 

santos protetores  da comunidade ou da família responsável em financiar a construção  

da capelas e paróquias. Muitas destas ações foram, dedicadas por comunidades 

reconheciam sua devoção aos santos da sociedade colonial. As regras estamentais  do  

antigo  regime,  agregavam a desigualdade social dos mestiços em relevância ao 

brancos. As diferentes realidades sociais e econômicas na assistência do clero ainda 

pouco efetivas ao comparar o espaço de territorial de Goiás, permitia a participação de 

influência leiga, nas praticas católicas, moldada pela sua devoção aos seus santos 

protetores. O exemplo disto são confrarias e irmandades que forneciam umas 

oportunidades aos colonos manterem sua fé em dia com os sacramentos, uma pratica 

comum, nas freguesias e povoados.  Fatos como estes eram presentes ate que uma 

freguesia pudessem sustentar um representante do clero, tais  realidades são  um campo 

fértil para interação dos leigo com sacramentos  e marcados pelas suas devoções são  

seu santos protetores em  Goiás. 

 

 

Material e Método 
 

Este trabalho esta baseado em um material bibliográfico primordial para o estudo, 

pesquisa, classificação e organização. Todo o material a ser analisado como base de 

pesquisa historiográfica e o estudo de campo que visa compreender a cultura e tradição 

histórica do culto aos santos e a como praticas religiosa do povo e sua relação com 

clero. O material utilizado possibilita uma abordagem para discussão do contexto 

histórico, tradição e suas relações sociais como herança cultural reinterpretada pelo 

grupo. As fontes são bases para compreensão histórica das festas populares e 

sacramentais em Goiás.  



Historia de Goiás e seu Povoamento. 

        O povoamento de Goiás, se inicia pelas descobertas de Bartolomeu Dias Bueno o 

Anhanguera, o ouro em Goiás foi, o motivo na conquista do sertão pelos bandeiras e sua 

fixação neste território. Na região da cidade de Goiás, funda-se o arraial de Sant’Ana e 

uma diversidade de garimpos as margens dos rios. Com a divulgação de ouro em Goiás, 

possibilita um povoamento rápido e sem planejamento, da mesma forma os povoados 

surgiam e seguia as margens dos rios, e logo o ouro se esgotava e população migrava.  

As regiões que eram conhecidas como áreas de povoamento do centro-sul, como 

Santa Cruz, Santa Luzia, Meia Ponte, Jaraguá e Vila Boa. Havia outras áreas de 

povoamento também no alto Tocantins, região norte onde estavam os lugarejos Trairas, 

Aguas Quente, São Jose, Santa Rita e Muquém entre outros. Em outra parte a população 

estava espalhada pelos sertões áridos da chapada goiana e entre regiões isoladas no sul e 

sudeste que viviam da atividade agropastoril nos períodos dos séculos XIX e XX. Todos 

os dados acima São comentados e os posteriores, foram embasados nos escritos de 

PALACIM; MORAES, (2008). 

A sociedade goiana durante o ciclo do ouro teve um crescimento populacional 

relevante. E seu povoamento foi rápido, destacando que Goiás era um território de 

índios, escravos e emigrantes das regiões sul e sudeste do País. Tinham muitos que 

permaneceram, executavam atividades comerciais, distante do ciclo do ouro, dedicavam 

se criação de gado era uma opção para o vasto território. Não havia sentimento de 

igualdade entre os indivíduos, pois as regras eram do antigo regime estamental, com 

direitos diferentes para uma diversidade de classes sociais. Com a queda da produção da 

mineração o numero de escravos também caiu, a importação entre o ano 1775, a mão de 

obra escrava declina-se. Com a base econômica das cidades em declínio, uma 

importante contribuição para mão de obra escrava, na proliferação de mestiços e 

homens livres nos centro urbanos. 

 

 

A que se devia esta tendência a diminuição desses números relativos nos 
territórios de mineração. As varias causas eram todas decorrentes da própria 
decadência da mineração. Podermos analisar; como mais importantes a 
diminuição ou o estancamento na importação de escravos, a diminuição de 



produtividade do trabalho escravo, a compra da liberdade, a miscigenação e o 
tipo de trabalho. (PALACIM; MORAES, - 2008, p. 53-54) 

 

 

Com as mudanças do perfil minerador, para pecuária extensiva por volta do ano 

1823, e pela forma de trabalho semi-assalariado e assalariado o trabalho escravo ficou 

limitado a desaparecer.  Inserindo cada vez mais os escravos e seus descendentes para 

uma migração de atividade econômica. E uma miscigenação racial, o cruzamento entres 

as camadas populacional foi uma ação que molda um perfil do mestiço na sociedade 

goiana. 

A sociedade mestiça cresce em grande numero, com a presença de escravos livres, 

mulatos, e retirada das mulheres das minas, possibilita um maior avanço de mestiços, 

como afirma PALACIM; MORAES, 2008. Que chega ao quadro de 50% da população 

livre era de mulatos e 77% população era de pretos e mulatos livres.  

Por haver um grande número de africanos e afrodescendentes livres em uma 

sociedade ainda escravocrata. Concede uma ideia para o mestiço de aversão ao trabalho 

reduzindo sua atividade trabalhista apenas, o necessário para sua subsistência, e uma 

migração para outros setores da sociedade, como sacerdócio, exército e proprietários de 

áreas. Mesmo com estas transformações do mestiço em ascensão, a sociedade ainda era 

de regime escravo, a distinção de cor era predominante, valores do antigo regime. 

 

 

Todos os testemunhos concordam que pretos livres e mulatos só trabalhavam 
o indispensável par não morrerem de fome. Os brancos, por costume 
inveterado faziam o mesmo depois de algum tempo. Havia mulatos em todos 
os níveis da sociedade: no exército, no sacerdócio entre os grandes 
proprietários. Mas nem o negro livre nem o mulato eram socialmente bem 
aceitos. A escravatura ainda tão próxima, impedido. A primeira distinção 
fundamental da sociedade era da cor. Os escravos, negros e mulatos apreciam 
muitas vezes equiparados, nas expressões correntes e mesmo nos documentos 
oficiais, como formadores da ralé da sociedade. (PALACIM; MORAES, 
2008, p.59) 

 

 



A sociedade ainda tinha a escravidão como uma realidade, que constituía a 

questões de valorização étnica, como legitimação política e social. O mestiço rejeitado 

socialmente mesmo com suas atribuições de ascensão econômica e liberdade.  

As classes sociais com a decadência do ouro tiveram mudanças, afetando a 

população branca, que se revolveu cada vez menor. Segundo PALACIM; MORAES 

(2008), a população de brancos eram de menos de 10%, esta contagem, representa a 

antiga camada nobre de Goiás, que eram responsável pela nomeação dos cargos 

públicos administrativos as famílias mais tradicionais. A queda da produção ouro 

instaura uma classe social forte e autônoma, proporcionando, uma pobreza entre os 

homens brancos, mas o diferencial era que mesmo um homem branco pobre, só por ser 

branco já era motivo honra e benefícios. 

Havia também índios em Goiás, uma variedades de tribos indígenas, a relação 

com eles eram na maioria das vezes de conflitos. Mesmo que houvesse uma real 

aproximação pacifica. Mas impetuosidades dos mineradores em busca de ouro em 

outros territórios. Edificou uma relação hostil entre homem branco e minerador com o 

índio. Hostilidades repercutiram para seu futuro aldeamento. O aldeamento era um 

gasto hediondo e com pouco retorno, mas visava catequizar os índios pelos 

conhecimentos da religião crista. Marcando aqui que havia uma aversão da população 

com os indígenas, uma situação que agravou com expulsão dos jesuítas missionários de 

Goiás. O aldeamento seria a alternativa para civilizar os índios. A religião a serviço do 

bem estar da população goiana. 

 

 

A divina providencia não permitiu estender o poder desta 
monarquia nessa vasta região para destruir ou reduzir a 
escravidão dos naturais habitantes delas, mas para trazê-los ao 
conhecimento da religião, e pra mudar seus bárbaros e costumes 
em outros humanos, e mais úteis para sua própria conservação 
(PALACIM; MORAES, 2008, p. 62). 

 

 



Com as transformações econômicas em Goiás, assegurado pela decadência da 

mineração, e o aumento populacional e a mestiçagem e crescimento principalmente nos 

centros urbanos. A mudança do perfil do homem branco e sua migração de famílias 

tradicionais para outras regiões. Condiciona uma modificação do modo de produção e 

os aspectos da sociedade. Uma opção encontrada foi a ruralização da sociedade em uma 

canalização econômica para uma economia de subsistência. A sociedade goiana a partir 

1804 inicia uma economia agropastoril incentivada pelas varias resoluções 

mercantilistas imperiais. 

 

Os clérigos em Goiás  

 Existia um desejo de desbravar, presentes nas ações dos bandeirantes, parte deste 

sentimento era mantido pela presença da fé ao catolicismo, era necessário que nestes 

territórios distante houvesse homens que representassem o poder e presença o da igreja. 

Que também, levassem apoio e assistência religiosa, para estes bandeirantes. A igreja 

esteve presente nas companhias de bandeiras, para manter a aspirações e escapar das 

desilusões e o cansaço das jornadas nos sertão goiano. Alguns destes homens podem ser 

citados, presentes na companhia Bartolomeu Dias Bueno, o comparecimento de Frei 

Luiz de Sant’Ana, Frei Cosme de Santo André e DR. Antônio da conceição, e 

consequentemente o período da febre do ouro, o cabelões e padres acompanham o 

surgimento de povoados e Arriais, que doutrinavam seus fieis a liturgia católica.  

O interessante em destacar era à distância, das capitanias e seus Arrais de Minas 

Gerais e São Paulo, centros dos bispados católicos. Tais características do 

distanciamento e o explorar, e a assistência em defasagem e relevância a migração da 

população atrás dos focos de ouro. Ocasiona o surgimento de um catolicismo teológico 

e ortodoxo. A população estava e grande crescimento e sem o planejamento, sem 

condições de infraestrutura do clero a respeito de sua clientela. O catolicismo milagreiro 

penitencial desenvolveu entre os analfabetos e mestiços, pessoas estas que tinham suas 

devoções, tragas de suas origens territoriais. O clero em relevância a estas devoções não 

se opôs, existe até uma participação destes nestas celebrações, uma demonstração da 

presença o clero nas devoções são as construções de capelas e igreja dedicadas aos 

santos povos,  



 

 

No interior, entre as populações Analfabetas encontramos frequentemente a 
estrutura do cristianismo dos milagres. Os colonos que fundaram os Arrais 
trouxeram os santos de suas devoções da igreja de origem. Chegando aqui, 
construíram templos de dedicados a Sant’ana, Nossa Senhora da Conceição, 
Nossa Senhora do Rosário, Nosso Senhor Bom Jesus etc. O capelão e o 
pároco eram importantes na medida em que cimentavam os valores 
cristianismo em expansão (CASTRO, 2006, p. 61) 

 

 

Pode se afirmar que havia uma variedade de padres e capelões espalhados pela 

capitania a medida que o sertão era ocupado. Ocasionando cada vez mais que os 

clérigos do interior levantarem construções aos santos, cultuando pela maioria dos 

ocupantes da região. Lembrando que os bispos diocesanos fiscalizavam estes territórios, 

visando acessar a toda documentação possível e doutrinando seus padres. Mas com a 

diversidade de igreja, paróquias e capelas e o pouco efetivo da igreja, também acentua a 

dificuldade de avaliar de pertos suas clientela, uma realidade acentuada com o inicio do 

declínio da mineração a partir de 1750. Os conflitos dos administradores dos Arraiais, 

como clérigos também era uma luta de poder nos lugarejos. Ainda mais quando 

houvesses punição com aqueles que saíssem da compostura da doutrina católica, ação 

tomada do clérigo era excomungar, uma ação já tradicional dos períodos medievais 

(CASTRO, 2006). 

Ao olhar o crescimento da população da capitania de Goiás, cada vez mais com 

necessidade do clero presente em relação à demanda populacional. Condicionados a 

uma realidade precária da população.  Favorecendo os clérigos, para encontrar alguma 

atividade econômica para sua subsistência, entrando um perfil econômico como 

qualquer cidadão os lugarejos, 

 

 

Na capitania de Goiás, a situação tem muitas semelhanças como minas 
gerais. Historiadores e viajantes vão encontrar a clerezia com atividades dos 
comerciantes, agricultores, na indústria nas construções, nas bandeiras e 
expedições e nas construções, nas aldeias indígenas. E inegável a 
contribuição do clero na aquisição dos valores culturais e na formação dos 
habitantes de Goiás no período ao período colonial. Assim encontramos o 



padre na sacristia, nos Arriais do ouro e na aldeia indígenas animando e às 
vezes confundido como um membro comum da população. Na realidade 
precária em todos os sentidos, o clero exerceu um papel importante na 
formação social da capitania. (CASTRO, 2006, p. 77-78). 

 

 

As capelas e paróquias eram lugares de celebrações, o interessante é a passagem 

dos leigos, que por serem aqueles financiavam as festas e eventos e a própria construção 

da igreja e capelas. Mantinham uma relação e intervenção dos leigos e administrativos 

dos lugarejos, as ações estas que interagiam nos procedimentos nas práticas para o 

espaço sagrado, suas escolhas e normas deviam atender a necessidade do local, da 

freguesia e o clero. Houve o surgimento em Goiás de irmandades, que tinham como uns 

dos seus objetivos fornecerem apoio a confrarias de Vila boa. Havia uma irmandade em 

Goiás denominada como irmandade do Santíssimo e da Misericórdia, umas das suas 

funções eram pedir auxilio efetiva e definitiva de um representante do clero e confirmar 

que as freguesias podiam garantir seu sustento. Estas capelas já construídas tinham que 

ter uma clientela já presente que mantivessem uma frequência assídua as missas para os 

sacramentos da igreja. Muitas das ações devocionais, orações eram já demonstrações de 

capacidade da população em manter o clero na sua atividade da liturgia, tais 

desenvolvimento eram incentivados pelas confrarias e irmandades do interior, 

 

 

No caso das irmandades, elas faziam referencia aos sentimentos dos 
coletivos. E a vontade de se destacar – se, bem como uma busca de soluções 
para as necessidades espirituais e materiais. Lugar para orações e ladainhas, 
novenas e festas devocionais, as capelas era também espaço para a celebração 
dos sangramentos. Desse modo as capelas que conseguiam vingar 
constituíam uma forma de exigência da presença do sacerdote. Certamente a 
dificuldade da presença de sacerdotes abriu um espaço para a intervenção dos 
leigos na administração do sagrado. Ermitões. Beatos, Beatas e irmãos por 
sua condição de leigos, estavam mais preocupados em asseguram sua 
proteção divina no seu cotidiano do que cumprir as determinações canônicas 
ou seguir a ortodoxia de dogmas estabelecidos. Decisões como a escolha do 
padroeiro e das devoções. A organização das festas e das celebrações 
religiosas terminava, por responder as necessidades dos leigos e não as 
normas da hierarquia. Assim surgiram as capelas dedicadas a Santo Amaro, 
Santo Antonio, São Miguel, Santo André, São Pedro, São Felix e São 
Francisco em São Paulo (CASTRO, 2006, p. 124) 

 



 

 Por sermos colonizados por portugueses as devoções recebem esta herança 

cultural, pela presença de colonos portugueses, sendo as familiares tradicionais das 

lideranças dos povoados. Até a organização do espaço obedecem às ideias dos 

portugueses, os modelos tradicionais das capelas lusas. Em Goiás o crescimento da 

expansão efetiva do clero, não foi correspondente a crescimento da população, uma 

oportunidade para religiosidade popular se manifestar, com a presença do milagre e 

devoção na comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Considerações finais 

 

O povoamento sem planejamento e rápida ascensão do ouro e o repentino declínio 

do ouro. Manifestava em Goiás desde seus tempos de colônia as festas devocionais ao 

seu santos protetores da comunidade. A expressão da fé comunidade leiga eram suas 

práticas devocionais juntamente com sacramentos católicos. 

O catolicismo foi de grande importância para história de Goiás, as instituições 

estão espalhadas pelo estado, também são frutos do desejo de construir igrejas, Capelas 

ou Paróquias, que levassem um espaço de mantenedor da fé, também reflexos de 

interesses particulares, em maior parte eram financiados pela população desejosa, leiga 

e proprietário das terras, tais fatos apresentam maior desenvolvimento na região cento 

Sul e Norte de Goiás. A sociedade que forma em Goiás pelo ciclo do ouro, uma 

comunidade mestiça, com regras ainda estamentais vigentes. A deficiência no 

atendimento da população pelo clero no vasto território goiano possibilita uma interação 

entre a comunidade leiga e os sacramentos católicos, a pratica devocional do 

catolicismo milagreiro, impulsionados pela sociedade mestiça com suas diferentes 

realidades. 
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