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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem por objetivo analisar as práticas de 

consumo da população goiana nos séculos XVIII e XIX, procurando avaliar até 

que ponto a aquisição de novos produtos e sua inserção no cotidiano da 

população goiana teria recebido influências dos novos comportamentos sociais 

que surgem na Europa a partir do século XVI ganhando maior destaque nos 

século XVIII e XIX. 

As transformações que a sociedade européia viveu entre estes 

séculos mudaram definitivamente os comportamentos sociais, influenciando, 

diretamente, nas práticas de consumo. Estas mudanças estiveram 

relacionadas com os modos de vestir, andar, comer, falar, e pensar, podendo 

ser perceptíveis nos objetos consumidos a partir de então, uma vez que 

segundo Baudrillard, as práticas de consumo possuem significado por se tratar 

de uma atividade de manipulação sistemática de signos. Sendo assim, a 

análise das práticas de consumo pode evidenciar importantes aspectos da 

cultura de uma sociedade, já que a aquisição de objetos não é, apenas, um 

comportamento econômico, mas, também, social.

Estes novos comportamentos estiveram ligados diretamente aos 

conflitos entre burguesia e nobreza européia, estes conflitos promoveram o 

surgimento de novos mecanismos de distinção social, através de novas regras 
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de comportamento. Estas transformações logo se fizeram sentir, também, no 

Brasil. A descoberta do ouro em suas regiões centrais e a formação de um 

importante mercado consumidor atraindo comerciantes de toda parte da 

Europa e da colônia para as áreas de mineração. Estes comerciantes 

trouxeram entre seus produtos realidades imateriais das sociedades que os 

produziram, influenciando, desta forma, nos modos de agir e de pensar dos 

indivíduos que os adquiriram. 1

Através da aquisição destes produtos, a sociedade brasileira entra 

em contato com os novos comportamentos sociais advindos da Europa. O uso 

do garfo, da faca e de pratos individuais, por exemplo, passaram a fazer parte 

do cotidiano da população a partir de então. O Brasil que conheceu um 

consumo modesto nos dois primeiros séculos de colonização ampliou, 

significativamente, a variedade de produtos consumidos.

Estas mudanças no consumo se acentuaram com a vinda da 

Corte Portuguesa para o Brasil. A população brasileira passou a observar e 

meticulosamente copiar os modos da Corte. Instala-se, definitivamente no 

Brasil, a preocupação com o olhar do outro e principalmente o olhar do 

europeu, era o olhar do estrangeiro sob o qual a sociedade Brasileira deveria 

ascender à condição de Reino civilizado. 2

Em Goiás, por se tratar de área de mineração, novos 

comportamentos de consumo, vieram com a descoberta do ouro e o 

povoamento do território. Favorecido pela ocupação de caráter, 

eminentemente, urbano, o comércio fluiu, oferecendo à população goiana toda 

sorte de mercadorias. No entanto, a historiografia goiana, durante muitos anos, 

                                               
1 FREYRE, G. Sobrados e Mucambos. Rio de Janeiro: Record, 1996. p. 476-477.
2 FREYRE, G. Op. Cit. p. 426.
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centrada numa análise macroeconômica, enfatizou o processo de mineração 

em Goiás, no século XVIII, e retratou o século XIX como o século da 

decadência econômica. Esta decadência, muitas vezes, estendida para o plano 

social e cultural da população de Goiás. 

Este tipo de abordagem negligenciou importantes aspectos da 

economia goiana por considerá-la subsidiária ou insignificante dentro dos 

moldes econômicos de exportação, no qual o Brasil estava inserido. Assim, 

atividades como a agricultura e o comércio receberam apenas algumas poucas 

considerações da produção historiográfica. 

Em boa parte das obras consultadas os tópicos dedicados às 

atividades econômicas desenvolvidas em Goiás, enfatiza a extração do ouro, a 

agricultura de subsistência e quando menciona as relações comerciais destaca 

o período do ouro como um período de grande fluxo comercial para depois 

retratar seu declínio com o final da mineração.3

Sem dúvida alguma os séculos XVIII e XIX, em Goiás, 

apresentaram características distintas em suas atividades comerciais no que se 

refere ao volume de mercadorias comercializadas. Todavia, quando a 

historiografia goiana caracteriza Goiás do século XIX como uma região que não 

apresentou praticamente nenhuma atividade econômica que merecesse 

atenção, acentuando ainda seu profundo isolamento geográfico e cultural em 

                                               
3 Excetuando a obra de SALLES, G. F. de. Economia e Escravidão na Capitania de Goiás.
Goiânia: CEGRAF,1992. onde a autora dedica um item para analisar as Atividades Mercantis, 
as demais produções historiográficas goiana ou não mencionam as atividades comerciais em 
Goiás nem tão pouco o seu mercado consumidor ou dedicam algumas poucas linhas a esta 
atividade. Ver CHAIM, M. M. Sociedade Colonial (Goiás – 1749-1822). Goiânia: Secretaria de 
Cultura de Goiás, 1987. p.45-46; PALACIN, L. Goiás – 1722-1822 – Estrutura e Conjuntura 
numa Capitania de Minas. Goiânia: Editora Gráfica Oriente, 1976. PALACIN, L.; GARCIA, L. 
F.; AMADO, J. História de Goiás em Documentos. I – Colônia. Goiânia: CEGRAF, 1995. p. 135.   
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que se encontrava, transmite uma imagem extremamente negativa sobre a 

população de Goiás neste período. 

Vista com o olhar do europeu, a quase ausência de atividade 

comercial teria imprimido à população goiana um consumo restrito a apenas o 

essencialmente necessário para sua sobrevivência, deixando de lado qualquer 

outro tipo de aquisição que pudesse amenizar a rusticidade de sua seus gestos 

e de sua aparência. Segundo os relatos dos viajantes, a população de Goiás 

não teria consumido e/ou produzido, muitas vezes, nem mesmo o básico para 

sua existência devido sua inoperância e seu excesso de preguiça.

A presente pesquisa procura evidenciar que apesar da diminuição 

do fluxo comercial, no século XIX, a população de Goiás, apresentou nítidas 

preocupações com as novas regras sociais vigentes na Europa e amplamente 

difundidas no litoral brasileiro. Apresentando, então, a preocupação em adquirir 

objetos, considerados de luxo e ostentação, que lhe conferisse algum grau de 

civilidade. 

Assim, o comércio desenvolveu importante papel no dia-a-dia da 

população que se instalou em Goiás. Distante do litoral as pessoas que se 

deslocaram para o interior do Brasil dependiam das relações comerciais para 

se proverem do mínimo de conforto necessário a seu bem estar. Os produtos 

deslocados para Goiás eram ricos em sua diversidade e todos os objetos que 

davam sustentação às novas práticas sociais foram encaminhados até esta 

população.

Procurando observar os aspectos simbólicos do consumo da 

população de Goiás e sua sintonia com o que ocorria nas regiões litorâneas do 

Brasil e regiões da Europa, a pesquisa está assim dividida: no primeiro 
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capítulo, a partir de uma revisão bibliográfica, procurar-se-á analisar as 

mudanças nas práticas de consumo que a sociedade européia passou na era 

moderna ligadas aos novos comportamentos sociais, bem como suas 

influências nas práticas de consumo no Brasil, destacando o papel da formação 

do mercado interno brasileiro, com a descoberta das minas, e da transferência 

da Corte Portuguesa para o Brasil, em 1808, bem como as transformações no 

consumo que estes dois acontecimentos promoveram. Analisar-se-á também a 

ocupação do território da Província de Goiás e a constituição dos seus arraiais.

No Segundo Capítulo analisar-se-á o consumo em Goiás nos 

século XVIII e XIX. Através do levantamento realizado em anúncios de jornais 

de Goiás e inventários post-mortem dos arraiais de Vila Boa e Santa Cruz de 

Goiás buscaremos evidenciar quais produtos estiveram disponíveis à 

população nos estabelecimentos comerciais, assim como, quais foram 

efetivamente consumidos procurando demonstrar as preocupações, presentes 

neste consumo, com os novos comportamentos sociais. Destacando também 

que, apesar do século XIX ter sido caracterizado, pela historiografia, como 

decadente as relações comerciais estiveram presentes, apesar de num ritmo 

mais lento do que no século XVIII.

O terceiro capítulo será dedicado a análise do importante papel 

desempenhado pelas tropas na viabilização do consumo da população goiana. 

Procurando destacar as modificações na paisagem que estes agentes do 

transporte promoveram com a constituição dos caminhos e dos pousos. 

Direcionando o foco de observação para a dinâmica social processada ao 

longo destas vias de comunicação, evidenciando, através dos pedidos de 

sesmarias, o deslocamento populacional para estes caminhos visando o lucro 
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com a instalação de vendas e pousos para o abastecimento das tropas e dos 

muares. Estas tropas foram responsáveis por modificações ocorridas nos 

hábitos cotidianos, no linguajar, nos hábitos alimentares e mesmo nas relações 

sociais, pois funcionavam como mensageiros e transmissores de notícias 

pessoais assim como das novidades que viam e ouviam nas outras regiões do 

País. 4

                                               
4 PALACIN, L., GARCIA, L. F., AMADO, J. História de Goiás em Documentos - I. Colônia. 
Goiânia: CEGRAF, 1995. p. 127.



CAPÍTULO I – CONSUMO E SOCIEDADE

O consumo não é nem uma prática material, nem uma 

fenomenologia da “abundância” , não se define nem pelo alimento que 

se digere, nem pelo vestuário que se veste, (...) nem pela substância 

oral e visual das imagens e mensagens, mas pela organização de tudo 

isto em substância significante; é ele a totalidade virtual de todos os 

objetos e mensagens constituídos de agora então em um discurso cada 

vez mais coerente. O consumo, pelo fato de possuir um sentido, é uma 

atividade de manipulação sistemática de signos.

(BAUDRILLARD,1968:206)
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PREFERÊNCIAS E POSSIBILIDADES DE CONSUMO

“Era uma vez um Homem que vivia na Raridade.

Depois de muitas aventuras e de longa viagem através da Ciência Econômica, 

encontrou a Sociedade da Abundância. 

Casaram-se e tiveram muitas Necessidades.” 

(Baudrillard, 1995:68)

Desde tempos mais remotos o Homem escolhe os objetos, de seu 

uso diário, segundo suas necessidades, sua filiação sócio-econômico, idade, 

sexo, aptidões profissionais, disponibilidade e conteúdos simbólicos. Estas 

escolhas, que não são mero comportamento econômico, mas também social, 

estão, muitas vezes, diretamente relacionadas aos aspectos culturais de uma 

sociedade, podendo expressar aspectos normativos e idiossincrásicos de

grupos sociais.

Mas é certo que continuamente os indivíduos sejam estimulados 

a adquirir produtos, inicialmente, tidos como objetos de luxo passando com o 

tempo a serem “indispensáveis” no seu dia-a-dia. Paul Leroy-Beaulieu, em 

defesa do luxo, afirma que: “o progresso industrial e o desenvolvimento geral 

da riqueza fazem aos poucos que o uso de uma quantidade de mercadorias, 

que eram olhadas como um grande luxo, torne-se comum. As fronteiras do luxo 
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recuam cada vez mais, e isto é uma felicidade.” 1 É o luxo de antigamente 

tornado-se necessário ou pelo menos se transformando em fruição. 

Nesta perspectiva dos estímulos a Era Moderna assistiu 

importantes transformações no plano político-econômico e social que 

ampliariam significativamente as práticas de consumo.  As principais foram: o 

fortalecimento do Estado, o reflorescimento das cidades, as mudanças de 

comportamento social motivados pelos conflitos entre os membros da corte e a 

burguesia provocando uma ritualização da vida cotidiana, as novas práticas 

sociais burguesas como valorização do individualismo do universo familiar 

refletindo no estabelecimento das fronteiras do público e do privado, a 

Expansão Marítima e a Revolução Industrial. 

Assim, entre os séculos XVI e XIX a sociedade européia viveu um 

longo movimento de transformação que se refletiu na inserção de novas 

práticas sociais. Os indivíduos dispensarão um intenso esforço na codificação e 

controle dos comportamentos submetendo-os às novas normas de etiqueta. As 

representações triunfaram e o indivíduo não seria o mesmo que era, e sim, o 

que parecerá ser. Dentre as mudanças o cuidado com a aparência, com as 

expressões corporais e as maneiras à mesa se destacaram.

A “boa” aparência passa a ser uma regra social, sendo que, um 

cuidado especial será dedicado à vestimenta e acessórios (perfumes, pó, 

perucas, etc.).2 Estes elementos irão imprimir um aspecto ao corpo conforme 

as expectativas do olhar social. Os gestos exagerados serão, gradativamente, 

                                                          
1 LEROY-BEAULIEU, Paul. “Le Luxe: la fonction de la richesse (I)”, Revue des Deux Mondes, 
1º de novembro,1894. p.78-79. APUD, ORTIZ, Renato. Cultura e Modernidade. São Paulo: 
Brasiliense, 1991. p.136.
2 Segundo Ariès neste período surge também a preocupação em esconder determinadas 
partes do corpo tendo em vista os novos pudores. ARIÈS, F. Por uma História da Vida Privada. 
In: História da Vida Privada. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p.11. 
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substituídos por posturas mais discretas e furtivas promovendo uma nova 

linguagem do corpo. 3

A preocupação com as maneiras à mesa promove um 

refinamento dos gestos e vários utensílios são inseridos nas refeições, tais 

como: o garfo e faca. Os gestos tidos como grosseiros, por exemplo, fazer 

ruídos ao comer retirar da boca a comida mastigada ou lamber os dedos 

engordurados, são substituídos por gestos mais delicados acompanhados por 

uma crescente preocupação com a limpeza.4

Estas mudanças estiveram ligadas a uma crescente preocupação 

com a “civilidade” que passa a dominar as cortes européias a partir do século 

XVI e que logo se estenderam às demais ordens sociais.5 Denominado por 

Norbet Elias como um processo civilizador, estes novos comportamentos 

sociais promoveram importantes mudanças nos hábitos de consumo da

sociedade européia, do período, espalhando-se para o resto do mundo nos 

século posteriores. 

O conceito de civilização passa a reger a multiplicidade das ações 

prescrevendo uma prática social particular. Neste período, civilizado é sinônimo 

de “cultivado”, “polido”, “contido”, “um dos muitos termos com os quais os 

membros da corte gostavam de designar, em sentido amplo ou restrito, a 

qualidade específica de seu próprio comportamento, e com os quais 

comparavam o refinamento de suas maneiras sociais, com as maneiras dos 

indivíduos mais simples e socialmente inferiores.” 6

                                                          
3 REVEL, J., Os Usos da Civilidade. In: História da Vida Privada, 3: da Renascença ao 
Século das Luzes. São Paulo: Companhia Das Letras, 1997. p. 197
4 Ver: ELIAS,N. A Civilização como Transformação do Comportamento Humano. In: “O 
Processo Civilizador”. Rio de Janeiro: ZAHAR, 1994. p. 64- 213.
5 Segundo Elias os modelos de comportamento originários da aristocracia de corte foram 
adotados por círculos burgueses. ELIAS, N. A., Op. Cit., p. 75
6 ELIAS, N., Op. Cit., p. 75.
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Estes novos comportamentos, inseridos no cotidiano dos 

indivíduos tiveram uma relação estreita com o processo de afirmação social 

pelos quais a burguesia passava no período, provocando uma disputa acirrada 

com os membros da corte. Se num primeiro momento a burguesia repudiava a 

nobreza com todas as suas forças, “tomaram-na em seguida como seu grande 

modelo, buscando sua legitimação através de seus símbolos.”7

Nos locais onde a aristocracia era expressiva, esta ditava regras e 

impunha estilos, que eram avidamente copiados pela burguesia, que ao  

acumular riquezas, desejava ardentemente se impor à aristocracia da corte que 

detinha naturalmente a distinção, a elegância e o requinte, buscando sua

legitimação através da apropriação dos símbolos da nobreza. 8

Neste processo de busca de legitimidade a posse e o dinheiro não 

eram suficientes para distinguir a burguesia dos segmentos sociais mais 

baixos. Assim as novas práticas sociais, utilizadas como “marcas de distinção, 

graças aos quais os sujeitos sociais exprimem (...) sua posição na estrutura 

social ”  foram inseridas no cotidiano daqueles indivíduos. 9

No entanto, ao serem apropriados estes símbolos se vulgarizam e 

se desqualificam enquanto elementos diferenciadores, provocando a 

necessidade da elaboração constante de novos códigos para manter as 

necessárias distâncias.10 Segundo Baudrillard “o acesso de camadas mais 

numerosas a esta ou aquela categoria de signos obriga as classes superiores a 

distanciar-se por meio de outros signos em número restrito.” 11

                                                          
7 LIMA, Tânia Andrade. Pratos e mais Pratos: Louças Doméstica In: Anais do Museu Paulista 
- Nova Série, História e Cultura Material. São Paulo: EDUSP, 1996, p. 03.
8 ELIAS, N., Op. Cit., p. 54.
9 BORDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1999. p.14
10 LIMA, T. A., Op. Cit. p. 03
11 BAUDRILLARD, J. A Sociedade de Consumo. Rio de Janeiro: ELFOS, 1995. p. 116
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Neste processo de mudanças o reflorescimento das cidades, com 

o fortalecimento das monarquias, desempenhou papel decisivo ao promover 

espaço adequado para estas novas práticas. A crescente socialização que as 

cidades impuseram estimularam o acirramento dos conflitos sociais entre a 

nobreza e a burguesia. Os eventos sociais se constituíram em locais 

adequados para demonstrar o requinte adquirido nos vestuários, a elegância 

dos gestos e os novos comportamentos à mesa. A burguesia tinha, nestes 

locais, a oportunidade de “encenar” seu novo papel. 

Poucas áreas passaram por tantas transformações como o 

comportamento à mesa. Segundo Camporesi “a mesa se tornava a câmara de 

condenação das novas fronteiras mentais, o tabuleiro sobre o qual se jogava a 

partida da conversão da natureza humana e as regras da razão matemática.” 12

Já na Idade Média os manuais de “civilidade” condenavam as manifestações 

de gula, sujeira e a falta de consideração pelos outros convivas. Novas 

prescrições foram acrescentadas nos séculos XVII e XVIII.13

Preocupados com a limpeza, novos utensílios domésticos foram 

inseridos à mesa. 14Estes novos objetos refletiam esta preocupação com a 

higiene e o crescente progresso do individualismo. Para Elias, a utilização de 

objetos individuais, em especial o uso do garfo, banida a prática de pegar os 

alimentos com as mãos, demonstra uma mudança na estrutura de impulsos e 

emoções, “é a corporificação de um padrão específico de emoções e um nível 

específico do nojo.” Para o autor a primeira autoridade em nossa escolha entre 

                                                          
12 CAMPORESI, Piero. Hedonismo e Exotismo. A Arte de Viver na Época das Luzes. São 
Paulo: EDUSP, 1996. 
13 FLANDRIN, Jean-Louis. A Distinção pelo Gosto. In: História da Vida Privada, 3: da 
Renascença ao Século das Luzes. São Paulo: Companhia Das Letras, 1997. p. 267
14 BRAUDEL, F. Civilização Material, Economia e Capitalismo Séculos XV-XVIII: As 
Estruturas do Cotidiano. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p.179-180.
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o comportamento “civilizado” e “incivil“ à mesa é o sentimento de 

repugnância.15

As refeições eram o grande palco do ritual social, a ocasião de 

demonstrar a sociabilidade adquirida. No entanto, o momento de comer em 

companhia exigia um grande autocontrole, pois, dever-se-ia esconder, os 

apetites indiscretos e os ruídos indesejáveis. Este autocontrole se torna 

essencial, pois, a postura à mesa exigia o manuseio perfeito dos objetos. A 

utilização dos dedos e a transferência de alimentos das travessas diretamente 

para a boca tornaram-se gestos cada vez mais proscritos. Práticas como o uso 

de uma só escudela de sopa comum até três pessoas, uma única taça, 

circulando toda mesa e molheiras de pão ou carne, comuns aos comensais, 

foram banidos do comportamento social. 

A partir do século XVI e XVII cada conviva era dono de um prato, 

um copo, uma colher, um garfo, um guardanapo e um pedaço de pão. Os 

alimentos deveriam ser retirados das travessas somente com utensílios 

adequados. Estas novas maneiras à mesa ampliaram as distâncias entre as 

elites sociais e o povo, até porque a inserção destes novos hábitos teve, 

também, esta finalidade.

Estes novos objetos, à princípio, ofereceram, aos indivíduos, 

grandes dificuldades no seu manuseio. Era preciso assimilar as posturas e 

torná-las um atributo “natural” e corriqueiro, pois não era de bom tom deixar 

transparecer o quanto havia custado a sua interiorização. Cada gesto deveria 

ser exteriorizado como uma qualidade inata, a elegância das atitudes e dos 

gestos deveriam parecer uma segunda natureza.16 No entanto, as novas 

                                                          
15 ELIAS, N. Op. Cit.. p. 133
16 LIMA, T L. Op. Cit., 04
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maneiras à mesa, nem sempre, estiveram ligadas às práticas racionais.  Muitas 

vezes, o desejo de tornar um ato complexo o suficiente para dificultar sua 

utilização pelos demais segmentos sociais, tornava-o completamente 

impraticável.17

Estas dificuldades podem ser observadas no relato de Arthus 

Thomas sobre as preocupações em não comer com as mãos e as dificuldades 

no uso do garfo: “nunca tocavam a vianda com as mãos: porém com garfos 

levavam-na à boca (...) pois, neste país é proibido tocar o alimento com as 

mãos, por mais difícil que seja de pegar-se. (...) Trouxeram alcachofras, 

aspargos, ervilhas e favas debulhadas e então foi um prazer vê-los comer isso 

com seus garfos; pois os que não eram tão hábeis (...) deixavam cair na 

travessa, em seus pratos e pelo caminho, o mesmo tanto que metiam na 

boca.”18 Porém tais dificuldade foram paulatinamente superadas a ponto de seu 

uso se tornar inteiramente natural.

Um novo espaço surgir nas residências para expressar as novas 

condutas: a sala de jantar, um cômodo imprescindível na casa burguesa. O 

jantar é o momento de mostrar aos convidados, além do patrimônio familiar, o 

requinte dos seus objetos: as pratas, os cristais, as porcelanas e os objetos 

utilizados no decorrer da refeição, aparadores, cristaleiras, consoles e etc., 

todos ostensivamente exibidos. 19  

                                                          
17 Lima exemplifica estas regras: “a faca era mantida na mão direita e o garfo à esquerda, com 
os dentes voltados para baixo. A comida deveria ser acumulada nas costas do garfo com o 
auxílio da faca e, numa demonstração de equilíbrio, levada até a boca. LIMA, T. A., Op. Cit., p. 
18
18 THOMAS, A. La vie privée d’autrefois. Arts et métiers, modes, moeurs, usages des 
pareisiens du XIIe  au XVIIIe siècle, t.VI, Les Repas, Paris, Plon, 1889, p. 181`. APUD. 
FLANDRIN, Jean-Louis. Op. Cit. p. 270
19 Para Lima a mobília de jantar passou a simbolizar, no século XIX, o grupo familiar e os 
valores que deveriam cimentar seus membros: ordem, união, harmonia, coesão, expressos nas 
cadeiras perfeitamente alinhadas à volta da mesa; respeito, apreço pela hierarquia, nos lugares 
especialmente reservados aos mais proeminentes. LIMA, T. A., Op. Cit., p. 07
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As preocupações com as “boas maneiras” estimularam o 

surgimento de inúmeros manuais de normas de conduta os quais editados e 

reeditados ao longo destes quatro séculos. Para Elias estes trabalhos além de 

expressarem sintomas de mudanças respondiam às necessidades dos grupos 

sociais, revelando momentos de labilidade e incertezas num período de 

mudanças estruturais, onde se rompia a unidade católica, e as hierarquias 

rígidas da Idade Média. Para o autor era uma época em que a sociedade em 

plena transformação necessitava de uma linguagem comum e de pontos de 

referência, uma vez que as relações temporariamente se tornaram mais livres e 

densas.  Estes manuais vieram, então, de encontro com essa expectativa. 20

Dentre as várias obras publicadas neste período, tendo como 

assunto central o comportamento das pessoas em sociedade, sem dúvida, a 

obra de Erasmo de Roterdã intitulada A Civilidade Pueril, mereceu maior 

destaque. Publicada pela primeira vez em Basiléia em 1530 rapidamente torna-

se um best-seller, pelos padrões do século XVI. Nos primeiros seis anos de sua 

publicação mais de 30 reedições, não tendo limites o número de traduções, 

imitações e seqüências. Revel afirma que “seus efeitos se farão sentir por 

muito tempo: até meados do século XIX.” 21

Para efetivação destas mudanças e a inserção de um significativo 

número de atributos materiais condizentes com estas novas posturas, foi 

necessário que houvesse facilidade de acesso a variados produtos. Este 

acesso será possibilitado pela Expansão Marítima e posteriormente pela 

Revolução Industrial. É claro que estas mudanças foram fundamentais para 

instigar tais processos econômicos tendo em vista a relação dialética entre 

                                                          
20 ELIAS, N., Op. Cit. p. 69.
21 REVEL, Jacques, Op. Cit., p. 174
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eles. Se por um lado a facilidade de aquisição de tais produtos estimulou o 

surgimento de novos comportamentos sociais, estes estimularam a produção 

de tais mercadorias. 

A Expansão Marítima abriu a possibilidade de contato com 

diferentes culturas e artefatos. Estes contatos, eminentemente comerciais, se 

refletiram na disponibilidade de diferentes produtos, desde alimentícios até às 

requintadas porcelanas chinesas tão apreciadas nos círculos da nobreza e da 

burguesia. Esta disponibilidade de objetos provocada pela Expansão Marítima 

se multiplicará com a Revolução Industrial. 

O avanço tecnológico e a produção em larga escala 

proporcionaram uma infinidade de produtos a baixo custo. A opulência da 

produção neste período irá estimulou o consumo através da abundância e da 

diversidade dos produtos. Esta variedade favoreceu o consumo a partir de 

escolhas individuais tendo em vista o luxo, o conforto e a felicidade. Para 

Baudrillard a felicidade se constituiu na referência absoluta da sociedade de 

consumo, revelando-se como o equivalente autêntico da salvação, o bem-estar  

mensurável por objetos e  signos. 22

Aliadas a estes acontecimentos importantes estratégias de 

vendas provocaram o crescimento dos desejos e das necessidades, como é o 

caso das vitrines e da utilização de anúncios em veículos de comunicação. A 

partir da segunda metade do século XIX as lojas passam a fazer uso da 

publicidade. Segundo Ortiz, as lojas começam a ocupar as páginas dos jornais 

anunciando suas ofertas especiais. 23

                                                          
22 BAUDRILLARD, J. Op. Cit. p. 47
23 ORTIZ, R. Op. Cit. p. 132
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Arnould Fremy ao retratar a vida parisiense em meados do século 

XIX relata o fascínio que a vitrine exerce sobre o povo ao observá-la: “a vitrine 

de uma loja de preços fixos rolam os tecidos de todos os gêneros, jorram e 

borbulham as mercadorias à vista; tudo isso catalogado, os abatimentos 

numerados, nada foi esquecido para acender a imaginação feminina, 

desnaturar a inocência do jovem coração e nele implantar os desejos, os 

sonhos, a inveja, a ambição”. 24

Todas estas mudanças pelas quais passou a Europa, entre os 

séculos XVI e XIX, refletiram diretamente no volume de bens consumidos. Era 

necessário um grande aparato material para representar os novos 

comportamentos sociais a contento. Imensas fortunas eram empregadas na 

aquisição de bens materiais das mais variadas naturezas, sobretudo pessoais 

e domésticas.25 Segundo Bourdieu, “a busca da distinção pode introduzir uma 

forma inimitável de raridade, a raridade da arte de bem consumir capaz de 

tornar raro o bem de consumo mais trivial.” 26

O número de utensílios à mesa cresceu de forma assustadora, e 

cada ocasião exigia um aparato diferenciado, avolumando ainda mais o 

número de objetos que as pessoas deveriam ter a sua disposição. Eram pratos 

de vários tipos, talheres, cálices, toda sorte de travessas, jarras, garrafas de 

vinho, candelabros, saleiros, copos para vinho e champagne e aparelhos de 

chá, entre outros. De todos estes objetos as louças foram as que exerceram 

maior fascínio sobre a sociedade européia influenciando, diretamente, no 

                                                          
24 VERNIER, H. La mode et ses métiers: frivolité et lutte de classes. Paris: Colin, 1960. Apud. 
ORTIZ, R. Op. Cit. p. 131.
25 Lima afirma que: “se antes a intensidade do luxo e do esbanjamento conferia tonalidade e 
matizes às camadas superiores, a emergência dos novos ricos e seu incomensurável poder 
aquisitivo passou a forçar constantes mudanças nas estratégias de diferenciação, as quais, 
não obstante centradas nos sistemas de objetos, incorporavam também formas sutis de 
comportamento no ato de sua apropriação e utilização. LIMA, T. A. Op. Cit. p. 03.
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número de manufaturas por toda a Europa. Muitos acreditavam que as louças e 

porcelanas conferiam um prestígio aristocrático a quem as possuísse. Era a 

aquisição adquirindo uma conotação impositiva. O nível social passou a obrigá-

la a garantir uma aparência condizente com sua posição. 27

O processo de industrialização e a redução dos preços 

promoveram a popularização e a invasão destes objetos nas casas 

banalizando seu uso. No entanto, ainda hoje, uma série de utensílios de mesa 

só adentra em casas de pessoas com poder aquisitivo mais elevado e são 

utilizados para a degustação de alimentos, também, inacessíveis à grande 

maioria da população. Nos restaurantes requintados a variedade de objetos 

dispostos à mesa pode confundir até o mais informado dos indivíduos 

funcionando, ainda, como uma área de distinção social. 

Seguindo as tendências européias a população no Brasil, nos 

séculos XVIII e XIX, esteve atenta aos novos comportamentos sociais 

aderindo-se a eles através da expansão de seus hábitos de consumo.28 Como 

demonstraremos no próximo item.

                                                                                                                                                                         
26 BORDIEU, Pierre. Op. Cit. p. 15.
27 ORTIZ, R. Op. Cit. p.122
28 Ver FREYRE, G. O Oriente e o Ocidente. In: Sobrados e Mucambos. Op. Cit. p.424-488.
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1.2 – CONSUMO E SOCIEDADE BRASILEIRA NO SÉCULO XIX

Por muitos anos, as análises sobre a economia brasileira durante 

os períodos colonial e imperial centraram suas atenções na produção de 

gêneros exportáveis. A produção historiográfica, centrada numa análise 

conjuntural, dedicou toda sua atenção ao sistema colonial e seu funcionamento 

interno. No império nenhuma mudança significativa ocorreu do ponto de vista 

da economia e as análises historiográficas do período não diferem muito da 

abordagem anterior. 

Para muitos historiadores (desta abordagem) o traço fundamental 

da economia brasileira será a organização da produção e do trabalho 

objetivando o mercado externo. Caio Prado Jr. no livro Historia Econômica do 

Brasil afirma que a economia interna da colônia tinha como finalidade única 

manter em funcionamento a economia de exportação:

A nossa economia subordinar-se-á (...) inteiramente a tal fim, isso 
é, se organizará e funcionará para produzir e exportar aqueles 
gêneros. Tudo mais que nela existe, e que, aliás, será sempre de 
pequena monta, é subsidiário e destinado unicamente a amparar 
e tornar possível a realização daquele objetivo essencial. 29

Celso Furtado em sua análise sobre a Formação Econômica do 

Brasil prioriza a estrutura macroeconômica ao privilegiar, em seu livro, as 

relações comerciais entre metrópole e colônia e para o século XIX destacando 
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a transição do trabalho escravo para o assalariado, tendo como pano de fundo 

também, a produção para atender o mercado internacional. Para ele o mercado 

interno era insignificante destacando, apenas, a pecuária no nordeste e a 

criação de animais de carga no sul com o início da mineração. Porém, estas 

atividades são consideradas, pelo autor, subsidiárias, ligadas à subsistência. 30

Fernando Novais, tratando especificamente do comércio entre 

Brasil e Portugal, no período colonial, dentro dos quadros do “Antigo Sistema 

Colonial”, enfatiza as relações mercantilistas com base na transferência do 

excedente e das relações centro/periferia. Em seu livro “Portugal e Brasil na 

Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808)”, o autor destaca os setores 

básicos da economia que seriam a Plantation e a economia de subsistência 

sendo que, a segunda estaria subordinada à primeira. Novais prioriza o setor 

da agroexportação ausentando de sua análise o mercado interno.31

Ao privilegiar a economia de exportação os historiadores deixaram 

na periferia os demais setores da produção, bem como, o comércio que visava 

a atender os interesses internos da Colônia. Somente em meados da década 

de 70 que os historiadores começaram a voltar suas atenções para vida que se 

processou dentro do Brasil. Maria Yedda Linhares, no livro História do 

abastecimento: uma problemática em questão (1530-1918), alerta para a 

ausência de estudos sobre a economia interna da colônia apesar de seu 

dinamismo.32 Atendendo as observações de Linhares, importantes trabalhos 

foram publicados abordando a temática do mercado interno, no final da década 

                                                                                                                                                                         
29 PRADO Jr. Caio, Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 41
30 FURTADO, C. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1977.
31 NOVAIS, F. Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial. São Paulo: HUCITEC, 
1983.
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de 70 e início da década de 80. Tratava-se agora de avaliar as especificidades 

do mercado interno brasileiro. Nesta linha de pesquisa pode-se destacar, entre 

os principais autores, Zemella, Lenharo, Mattoso e Linhares.33

A obra de Zemella tem como objeto central, de sua análise, as 

relações sociais e econômicas estabelecidas a partir da descoberta do ouro em 

Minas Gerais, e principalmente a preocupação em imaginar como a população 

que se instalou nas minas se alimentava, se vestia e o comércio que se 

estabeleceu entre as diversas regiões do Brasil e a província de Minas Gerais, 

bem como, a região foi, gradativamente, se tornando auto-suficiente. Alcir 

Lenharo contrariando o modelo analítico da economia colonial, no qual as 

atividades produtivas estariam combinadas com o setor de exportação, 

identifica aspectos da economia ligados ao intenso comércio inter-regional, a 

ruralização da população mineira e a diversificação econômica centrada na 

agricultura de subsistência. 34

Estes trabalhos mais recentes, com suas novas abordagens, 

evidenciam não só a dinâmica interna do Brasil, mas, principalmente, o 

potencial do mercado de consumo brasileiro. Se este mercado, apesar de não 

apresentar rentabilidade significativa, se comparado às transações comerciais 

da economia de exportação, movimentou toda a colônia e principais centros 

                                                                                                                                                                         
32 Lapa em 1973 também alerta para as lacunas da historiografia sobre os temas: lavoura de 
subsistência, atividades artesanais, mercado externo e interno, qualificação da produção, entre 
outros. LAPA, J. A. Economia Colonial. São Paulo: Perspectiva, 1973.
33 LINHARES, M. Y. História do Abastecimento: uma problemática em questão (1530-
1918). Brasília: Binagri, 1979; LENHARO, A. As Tropas da Moderação. São Paulo: Símbolo, 
1979; MATTOSO, K. M. Q. Bahia: a cidade de Salvador e seu mercado no século XIX. São 
Paulo: HUCITEC, 1978; SOUZA, L. de M. Desclassificados do Ouro: A pobreza mineira no 
Século XVIII. Rio de Janeiro: Graal, 1982.; ZEMELA, M. P. O Abastecimento da capitania 
das Minas Gerais no Século XVIII. São Paulo: HUCITEC, 1990.
34 Na década de 90 importantes trabalhos, destacando a dinâmica do mercado interno, serão 
publicados destacando SIVEIRA, M. A.O Universo do indistinto: Estado e sociedade nas 
Minas Setecentistas (1735-1808) São Paulo: HUCITEC,1997; FURTADO, J. F. Homens de 
Negócio: A interiorização da metrópole e do Comércio nas minas Setecentistas. São 
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exportadores da Europa. Além disso, os produtos consumidos se avaliados de 

forma meramente econômico perdem seu potencial informativo sobre a 

sociedade que os consume. 

Nos dois primeiros séculos de ocupação, o baixo número 

populacional da colônia não oferecia atrativos para o estabelecimento contínuo 

de um comércio interno. Por outro lado, as dificuldades de acesso a uma maior 

variedade de mercadorias, provocadas por este desinteresse comercial, 

limitaram o consumo a alguns produtos vindos da Europa além de um 

inexpressivo comércio interno de abastecimento de gêneros de subsistência. 

Durante os séculos XVI e XVII implanta-se no Brasil uma estrutura 

de exploração da colônia baseada no latifúndio, na monocultura e na mão-de-

obra escrava visando atender os anseios de Portugal e o mercado consumidor 

de toda a Europa. Esta estrutura econômica promoveu uma ocupação 

eminentemente rural, centrada, inicialmente, na cana-de-açúcar e nos 

engenhos no nordeste do Brasil. 35

Geralmente estas fazendas se auto-supriam das necessidades 

básicas à sobrevivência, uma vez que, os gêneros alimentícios de primeira 

necessidade eram produzidos concomitantes às lavouras de produtos 

exportáveis. Dos pomares e hortas, presentes nas casas dos ricos ou dos 

pobres, vinham muitas vezes a complementação dos alimentos básicos para a 

                                                                                                                                                                         
Paulo: HUCITEC, 1997; CHAVES, C. M. das G. Perfeitos Negociantes: Mercadores das 
Minas Setecentistas. Belo Horizonte: UFMG, 1995 (Dissertação, Mestrado em História).
35 Emilia Viotti salienta que, apesar dos primeiros núcleos urbanos, localizados no litoral 
brasileiro, serem as sedes do poder civil e religioso, além de centros comerciais e culturais, o 
Sistema Colonial contribuiu para o desenvolvimento de uma economia essencialmente agrária 
imprimindo um povoamento de caráter eminentemente rural. Segundo a autora economia de 
exportação implantada no Brasil não dinamizava o mercado interno, pelo contrário, restringia 
suas possibilidades de expansão. COSTA, E. V. da, Da Monarquia à República: momentos 
decisivos. São Paulo: Brasiliense. 1994. p.196,197.
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mesa desta população.36 A criação de aves e porcos foi também muito comum 

durante todo o período colonial estando presente ainda nos dias de hoje. 37

A impossibilidade de adquirir alguns produtos e a abundante mão-

de-obra escrava incitou a produção doméstica de alimentos e de outros 

produtos necessários ao cotidiano desta população. Segundo Algranti 

“escravos e senhores se envolviam no dia-a-dia numa série de atividades que 

visavam a alimentação, ao vestir, à construção e fabricação de equipamentos e

utensílios de uso diário.” 38 Estas atividades ocupavam todos, seja, na 

execução ou na organização das tarefas. Dentre os produtos de fabricação 

domiciliar destacam-se a farinha, vinhos, licores, utensílios de cerâmica, de 

cestaria, os tecidos de algodão, sabão e combustível para candeeiros.

Os utensílios de cerâmica, fabricados por indígenas e/ou 

escravos africanos, se popularizaram sendo utilizados para cozinhar, servir e 

acondicionar os alimentos. Estes utensílios foram altamente difundidos, por 

todo o território brasileiro, desde os primórdios da colonização, sendo adotados 

inclusive pelos mais ricos quando da sua utilização pelo núcleo familiar, 

reservando os utensílios mais requintados para ocasiões sociais.39

A cestaria também foi bastante popular e a produção de redes de 

dormir, num período em que as camas eram raras, exerceram importante papel 

na complementação de um mobiliário rústico. Outras atividades de igual 

importância no período: a de fiação de algodão e sua tecelagem, visando a 

                                                          
36 Segundo Costa “o latifúndio tenderia a funcionar como uma unidade produtora semi-
autônoma, produzindo quase tudo o que era necessário, limitando-se a importar artigos de luxo 
ou de metal e outros gêneros difíceis de serem obtidos no local. COSTA, E. V. da, Op. Cit.., 
p.196.
37 ALGRANTI, Leila Mezan, Famílias e Vida Doméstica. In: História da Vida Privada no 
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, v. I . p. 91-92
38 Idem, Ibidem,  p. 143.
39 Idem, Ibidem, p. 147. Ver também PRADO Jr., C. Formação do Brasil Contemporâneo. 
São  Paulo: Brasiliense, 1942. p. 222-223.
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confecção de roupas brancas masculinas e femininas e às vestimentas dos 

serviçais, 40 o preparo de sabão e de combustível para os candeeiros também 

se fizeram sentir nas atividades domésticas. 

Porém, a descoberta do ouro, nos séculos XVII e XVIII, instigou o 

estabelecimento de um comércio expressivo promovendo o acesso a uma 

maior diversidade de mercadorias. As minas auríferas atraíram levas 

populacionais, para regiões centrais do Brasil, constituindo-se num expressivo 

mercado consumidor detentor do elemento fundamental de troca: o ouro. No 

século XIX a transferência da Corte para a colônia e a abertura dos portos às 

nações amigas introduziram novos hábitos de consumo ligados às mudanças 

do comportamento social europeu discutidos no início deste capítulo. 

Além disso, estes dois processos provocaram uma maior 

urbanização da colônia promovendo uma socialização entre seus habitantes, 

favorecendo o crescimento do consumo de produtos ligados ao luxo e à 

ostentação visando o fortalecimento das representações sociais que um 

convívio mais contínuo estimulara. Desta forma cresce o volume e a variedade 

das mercadorias comercializadas neste período.41

A simplicidade caracterizava as residências das propriedades 

rurais no início da colonização. A complexidade dos ambientes só veio a partir 

dos séculos XVIII e XIX em conseqüência da diversificação da economia e do 

crescimento urbano. Segundo Algranti “com o avançar dos séculos, a 

rusticidade dos primeiros tempos dará lugar a um mínimo de conforto e 

também a significados distintos atribuídos à intimidade, embora aos olhos de 

                                                          
40 Os tecidos fino importados eram extremamente caros sendo reservado seu uso para vestes 
de ocasiões especiais. ALGRANTI, Leila Mezan, Op. Cit. p. 148.
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alguns luso-brasileiros continuassem ter costumes primitivos ainda em meados 

do século XVIII.” 42

O mobiliário deste período, também, apresentava traços simples 

sendo de número bastante reduzido nas residências e, muitas vezes, de 

fabricação local. Em inventários post-mortem de São Paulo, Minas Gerais e 

Goiás o monte-mor referente a móveis, salvo algumas exceções, é bastante 

reduzido indicando uma provável estandartização dos mesmos. Na maioria das 

residências os móveis mais comuns eram mesas, algumas cadeiras, redes de 

dormir predominante até o século XVIII, tamboretes, canastras e catres. 

No final do século XVII a característica rural da colônia, sua auto-

suficiência e comércio interno quase inexpressivo passou por profundas 

alterações com intenso processo de urbanização em algumas áreas. Este 

processo se manifestou com a descoberta do ouro em Minas Gerais e 

posteriormente, no século XVIII em Mato Grosso e Goiás, sendo que um 

número expressivo de núcleos urbanos surgiu neste período. Segundo Furtado 

“a economia aurífera promoveu o aparecimento de uma sociedade urbana, que 

atraía grandes fluxos populacionais”. 43

Estes núcleos urbanos mineratórios e sua crescente população se 

constituíram um atrativo mercado consumidor para produtos metropolitanos e 

os da própria colônia.44 Segundo Ellis o mercado atrativo que as minas 

representavam “mobilizaram correntes comerciais que circulavam por vias de 

                                                                                                                                                                         
41 Ver ANTONIL, A. J. Cultura e Opulência do Brasil. Belo Horizonte/São Paulo: 
Itatiaia/Edusp, 1982, p. 217 e FREYRE, G. Sobrados e Mucambos. Rio de Janeiro: Record, 
1996. p.277.
42 Idem, Ibidem, p. 89.
43 FURTADO, Júnia Ferreira. Homens de Negócio: A interiorização da metrópole e do 
comércio nas minas setecentistas. São Paulo: HUCITEC, 1999. p. 197.
44 Se por um lado a urbanização facilitou as relações comerciais o comércio nas minas também 
foi responsável pelo surgimento de núcleos urbanos. Vários pontos de pouso de tropeiros 
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comunicação terrestres e fluviais, por onde trafegavam tropeiros, comboieiros, 

mercadores e boiadeiros vindos dos mais diferentes pontos do Brasil.45

Várias províncias brasileiras reorganizaram suas produções 

vinculando suas atividades às necessidades da população que se instalou nas 

minas suprindo-as dos gêneros alimentícios necessários.46 São Paulo, Rio de 

Janeiro e Bahia, sacrificando seus próprios abastecimentos, enviavam para as 

regiões auríferas vários produtos da terra, tais como: toucinho, feijão, arroz, 

farinha, aguardente, açúcar, gado, panos, calçados, drogas e remédios, trigo, 

algodão, enxadas, e almocafres. Além dos vários profissionais, (os ferreiros, 

sapateiros, padeiros cantoneiros, oleiros, etc.) que se deslocaram para estas 

regiões na intenção de estarem mais próximos de sua clientela e do lucro. 47

Da metrópole, pelos portos de Santos, Rio de Janeiro e Bahia, 

chegavam produtos de luxo, manufaturados, além de alimentos e bebidas. 

Várias casas de comércio da Corte se instalaram no Rio de Janeiro enviando 

representantes até as minas tanto para venderem seus produtos como para 

estabelecer suas casas nestas regiões. O número de navios que se dedicavam 

ao comercio brasileiro chega perto de 39% do total dos que aportavam em 

Lisboa entre 1740-1750, abarrotando os depósitos nos portos brasileiros 

despreparados para um crescimento comercial acentuado. 48

Portugal detinha o monopólio deste vantajoso comércio sendo 

que Lisboa, Viana e Porto eram as principais praças abastecedoras das Gerais. 

No entanto os ingleses dominavam comercialmente estas regiões, com seus 

                                                                                                                                                                         
deram início a aglomerações humanas. ZEMELLA, M. P. O abastecimento da Capitania das 
Minas gerais no Século XVIII. São Paulo: HUCITEC, 1990. p. 1990:127
45 ELIS, Myrian. Contribuição ao Estudo do Abastecimento das Zonas Mineradoras do Brasil no 
Século XVIII. In: Revista de História – USP. São Paulo: ano 9, 1958. p.430.
46 Segundo Zemella não demorou muito e Minas Gerais já produzia os gêneros de subsistência 
passando em pouco tempo a abastecer outras regiões. ZEMELLA, M. P. Op. Cit. p.215.
47 ZEMELLA, M. P. Op. Cit. p. 59-67.
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produtos industrializados com preços mais acessíveis, e consequentemente o 

mercado brasileiro. Além dos produtos ingleses Gilberto Freyre destaca o 

importante papel dos produtos orientais comercializados no Brasil, tendo em 

vista as influências da ocupação muçulmana em Portugal, bem como, o 

comércio com as Índias.49

Os principais produtos importados da Europa e comercializados 

na colônia foram: sedas, armas, sal, ferro, tecidos, meias de seda, chapéus, 

vidros, espelhos, damascos, pelúcias, baixelas, vinhos, azeites, pólvora, 

louças, porcelanas e tapeçaria da Índia e da China. Especificamente de 

Portugal não era grande a diversidade dos produtos, destacando-se: alho, 

azeite, azeitona, bacalhau, nozes, sal , sabão, vinhos e aguardente.50

Este comércio e sua rica diversidade provocaram importantes 

transformações na sociedade brasileira antes caracterizada pela simplicidade 

de seus objetos de uso diário, da alimentação e do vestuário. A oferta de 

variados produtos seja de uso cotidiano ou de utilização para ocasiões 

específicas, criaram novos gostos e anseios com relação às práticas de 

consumo. Estes novos modos de viver, trajar e comer, afetaram, também, os 

modos de pensar da população brasileira.51

As mercadorias que chegaram aos portos brasileiros trouxeram 

consigo os novos comportamentos sociais que a disputa entre nobreza e 

burguesia européia havia criado. Se num primeiro momento esta sociedade 

                                                                                                                                                                         
48 FURTADO, Júnia Ferreira, Op. Cit. 95-96.
49 Ver FREYRE, G. O Oriente e o Ocidente. In: Sobrados e Mucambos. Op. Cit. p.424-488.
50 Arruda lista um total de 306 produtos importados pelo Rio de Janeiro em 1796 entre 
mantimentos, lanifícios, sedas, produtos de fabricas do Reino e produtos da Ásia. ARRUDA, 
José Jobson de A. O Brasil no Comércio Colonial. São Paulo: Ática, 1980. p.:85-189.
51 Para Freyre os objetos materiais, com seus símbolos, insígnias e mitos estariam 
empregnados das realidades imateriais que os produziram influenciando, desta forma, nos 
modos de agir e de pensar dos indivíduos que os adquire. FREYRE, G. Op. Cit. p.476-477.
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obtém alguns produtos sem se preocupar exatamente com estas novas 

práticas sociais não demoraram a levar em conta tais preocupações.  

A transferência da Coroa Portuguesa para o Brasil, em 1808, 

evidenciou estas preocupações. Os modos da corte foram amplamente 

observados e meticulosamente copiados. Instala-se, definitivamente no Brasil, 

a preocupação com o olhar do outro e principalmente do europeu, era o olhar 

do estrangeiro sob o qual a sociedade Brasileira deveria ascender à condição 

de Reino civilizado. 52

O Rio de Janeiro sofreu as principais mudanças, que o Brasil 

passou naquele momento, por acomodar toda a Corte Portuguesa. Para o 

Brasil vieram personalidades diversas, entre eles fidalgos, dignitários régios, 

padres, advogados, “praticantes” da medicina, militares, etc. “No total, pelo 

menos 15 mil pessoas transferiram-se de Portugal para o Rio de Janeiro”.53

Este grande contingente humano trouxe consigo novos hábitos de comer, vestir 

e de se portar perante a sociedade influenciando os demais segmentos 

sociais.54

Logo nos primeiros anos estas mudanças se fizeram sentir nas 

tentativas, quase inúteis, de limpeza da cidade, uma vez que ao desembarcar 

no Rio de Janeiro, a Corte se deparou com um quadro nada animador: uma

cidade de aspecto sujo, enlameada e mal cheirosa, com a população 

concentrada no Morro do Castelo e arredores, evitando as partes baixas, 

                                                          
52 FREYRE, G. Op. Cit. p. 426.
53 ALENCASTRO, Luiz Felipe. Vida Privada e Ordem Privada no Império. In: História da Vida 
Privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, v. II. p. 13.
54 Freyre ressalta que sob o olhar do europeu o brasileiro do século XIX foi abandonando muito 
dos seus hábitos tradicionais e adotando maneiras e estilos da nova camada de europeus que 
se estabeleceram em nossas cidades. FREYRE,G. Op. Cit. p. 308.
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invariavelmente inundadas com as chuvas.55 Esta preocupação com a 

higienização da cidade promoveu o surgimento de preocupações com a higiene 

pessoal.

A abertura dos portos às nações amigas, a revogação dos 

entraves à produção e ao comércio na colônia56 e os tratados de aliança e 

comércio assinados com a Inglaterra intensificaram as relações comerciais, 

mudando a aparência das residências e dos habitantes do Rio de Janeiro e, 

posteriormente, das demais regiões do Brasil. Uma crescente variedade de 

produtos, antes restritos às pessoas de posse, invade o comércio, a preços 

mais acessíveis, sendo avidamente consumidos pela população em sua ânsia 

de copiar os costumes, o bom gosto e o requinte europeu.57

Os grupos mais abastados do Rio de Janeiro buscavam, de todas 

as formas se aristocratizar, adotando costumes e valores que pudessem estar 

semelhantes aos padrões europeus, e ao mesmo tempo distinguir-se do 

restante da população. Segundo Magalhães “o gosto apurado no vestir, o 

refinamento dos modos à mesa passavam a valer quase tanto quanto o 

dinheiro e os títulos de nobreza”. 58

O refinamento da aparência pessoal, tanto masculina quanto 

feminina, e dos ambientes residenciais se evidenciam com o crescente 

consumo de tecidos finos, jóias, leques, diademas, pentes para os cabelos, 

                                                          
55 LIMA, T. A. A Tralha Doméstica em meados do século XIX: reflexos da emergência da 
pequena burguesia no Rio de janeiro. In: Dédalo, Publicações Avulsas, I. 1989. p.206.
56 Várias medidas são tomadas favorecendo as relações comerciais. Em 1810 revogou-se as 
disposições de 1749 e 1751, e autorizando todos os vassalos a venderem qualquer mercadoria 
que tivesse sido pago os competentes direitos. Em 1811, revogando as disposições de 1755 
declarou-se livre a todos comercializar quaisquer gêneros não vedados. COSTA, E. V. da, Op. 
Cit. p. 75.
57 Emilia Viotti afirma que as mudanças ocorridas, com a transferência da Corte Portuguesa 
para o Brasil, dariam novos incentivos às funções comerciais, principalmente, nos núcleos 
urbanos, estimulando, inclusive, o desenvolvimento dos portos. COSTA, E. V. da. Op. Cit. 
p.201.
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perfumes, cremes, papéis de parede, cristais, vidros, faianças, porcelanas e 

mobiliário francês e inglês. Para atender esta demanda de consumo 

comerciantes europeus (principalmente ingleses e franceses) estabeleceram 

um comércio varejista nas ruas do Ouvidor e dos Ourives, estando 

praticamente tomadas, em 1840, por várias lojas de moda. 59

Seguindo as tendências européias inseriu-se no figurino da 

população brasileira, masculino, feminino e infantil, trajes, em sua maioria, 

impróprios para o clima tropical. Tecidos grossos, felpudos e quentes, de cores 

escuras – o preto solene e o cinza chic - fabricados para países de temperatura 

baixa, imprimindo a imitação passiva, na qual a sociedade brasileira se 

submeteu.60

Apesar dos inúmeros alertas de médicos com relação aos danos 

que estas vestimentas poderiam trazer para a saúde, sobretudo para as 

crianças “os pais brasileiros, principalmente nas cidades, não queriam saber 

dessas advertências de médicos esquisitos. Vestiam seus filhos [e a si 

mesmos] ortodoxamente à européia. Os coitados que sofressem de brotoejas 

pelo corpo, assaduras entre as pernas. A questão é que parecessem 

inglesinhos e francesinhos.” 61

As preocupações com os modos à mesa, amplamente difundidos 

na Europa do século XVIII e XIX, foram, também, se incorporando à sociedade 

brasileira com uso do garfo, faca e colheres como objetos de uso diário.62 Outra 

categoria de objetos incorporados aos novos hábitos de consumo será a 

                                                                                                                                                                         
58 MAGALHÃES, S. M. de. A Mesa de Mariana: Produção e Consumo de Alimentos (1750-
1850). Franca: Dissertação de Mestrado, UNESP, 1998. p.162.
59 LIMA, T. A. Op. Cit. 1989. p.207.
60 FREIRE, G. Op. Cit., p. 312-13
61 Idem, Ibidem,  p. 315.
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faiança fina. Produzida em larga escala e com maior variedade de padrões, 

pela Inglaterra, numa faixa de preço acessível a segmentos médios da 

população, irão competir com a faiança portuguesa bastante grosseira. Estes 

novos objetos irão modificar a aparência das mesas além do aumento do 

número de utensílios “necessários” à refeição. 63

Em Minas Gerais estas preocupações, com as posturas à mesa, 

já se evidenciavam no século XVIII. Recorrendo a inventários post-mortem 

Magalhães concluiu que a população mineira apresentava nítidas 

preocupações com a utilização de talheres. Mesmo nos segmentos mais 

pobres desta sociedade podia-se notar a preocupação com o seu uso. No 

inventário do preto forro Lourenço Fernandes, a autora observou que, entre os 

poucos mobiliários e utensílios de sua casa relacionados no inventário 

constavam três pratos fundos de estanho, uma colher e um garfo de latão. 64

Os segmentos mais abastados apresentaram, segundo 

Magalhães, uma maior variedade de objetos ligados aos novos 

comportamentos, justificado pelo maior poder aquisitivo. No inventário de um 

importante negociante, Antônio Francisco Rego Arantes, cujo monte-mor (valor 

total de seus bens) esteve estimado em 5:703$116 (entre imóveis, bens de sua 

casa e de seu estabelecimento comercial) foram listados objetos de louça 

simples usadas no dia-a-dia, louça nobre e objetos de prata. São eles: seis 

pratos menores e cinco maiores de guardanapos de pó de pedra usados; seis 

xícaras com pires usados; três meias-tigelas; uma caneca de louça do Porto; 

                                                                                                                                                                         
62 Estes objetos, na maioria das vezes de prata, eram adquiridos, anteriormente, pelas elites 
dominantes como um investimento e não como um utensílio de uso diário. LIMA, T. A. Op. Cit., 
1989. p. 207.
63 As porcelanas exerceram um grande fascínio na sociedade européia do século XVIII e XIX 
provocando um desejo ardente de possui-las. Tanto que inúmeras fábricas surgiram neste 
período empregando um grande contigente de operários para dar conta da demanda. Esta 
febre acabou por contagiar a sociedade brasileira. LIMA, T. A. Op. Cit., 1989. p. 208.
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uma caneca de louça inglesa; sete facas com cabo de prata; sete colheres e 

sete garfos de prata, uma colher de prata e quatro colheres de prata para chá. 

Estes utensílios foram avaliados em 85$210, equivalente a 39.07% dos bens 

arrolados de sua casa. 65

O número de objetos do estabelecimento comercial de Arantes, 

listado no seu inventário, foi também bastante significativo demonstrando as 

preferências da população, a diversidade de mercadorias disponíveis, bem 

como, a existência de um significativo mercado consumidor. Entre os objetos 

se destacaram a grande variedade de louças requintadas: pratos de 

guardanapos, travessas, xícaras, sopeiras de pó de pedra, louças do Porto e 

inglesas, vários aparelhos de chá de louça ricamente ornamentada (composto 

de bule, leiteira, açucareiro,  doze xícaras e pires, tigela de lavar e 

manteigueira), além de copos para variados tipos de bebidas, (copos para 

água, cerveja, vinho e aguardente). A obtenção de tais utensílios esteve 

relacionada com a preocupação em receber e em demonstrar o status. 66

O consumo desses bens, em Minas Gerais no século XVIII, 

esteve relacionado, provavelmente, aos efeitos positivos da atividade 

mineratória além da influência das posturas reformistas implantadas por 

Pombal, desde a segunda metade do século XVIII, tendo como objetivo a 

inserção de “padrões civilizados” refletindo na procura de produtos ingleses.  

Segundo o embaixador inglês enviado a Lisboa em 1760, o Lorde Kinnoull, o 

próprio ministro teria dito “que esperava que os súditos do Rei seu senhor no 

Brasil, com a expulsão dos jesuítas, se tornassem mais civilizados e mais 

                                                                                                                                                                         
64 MAGALHÃES, S. M. Op. Cit. p. 166.
65 Para a autora a compra de uma considerável quantidade de objetos de prata não 
correspondia somente a um requinte na maneira de viver, mas também a certeza de um 
investimento seguro e a garantia de uma riqueza sólida. MAGALHÃES, S. M. Op. Cit., p. 169.
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numerosos, e que suas necessidades, é claro, aumentassem, e através delas a 

procura de produtos ingleses seria cada vez maior.” 67

Porém, após a transferência da Corte Portuguesa é que estas 

preocupações se acentuaram. Schnoor afirma que a prosperidade econômica 

do império, com a grande produção do café, possibilitou à sociedade brasileira 

se empenhar cada vez mais para se tornar oitocentista, no sentido europeu da 

palavra. Este quadro, segundo o autor, ampliou o consumo de luxo e a 

importação, da Europa, de novas concepções de morar e conviver, sendo estas 

transformações muito mais profundas do que uma mera reforma “de 

fachada.”68

Schnoor, no ensaio Das casas de Morada as Casa de Vivenda, 

utilizando, também, de inventários post-mortem, pôde aproximar-se do 

cotidiano de uma fazenda de destaque na produção de café, de propriedade de 

Manoel de Aguiar Vallim, localizada em São Paulo. Esta pesquisa evidenciou 

como este indivíduo e sua família incorporaram os novos comportamentos e 

preocupações na distribuição dos ambientes, no estilo do mobiliário e nos 

utensílios de servir. 69

Estas preocupações denotaram, inicialmente, no aumento de 

números de escravos “de dentro”, 30% dos cativos ocupados com tarefas 

destinadas diretamente ao bem estar de seu senhor e seus familiares: 5 

caseiros, 13 cozinheiras, 5 pagens, 7 costureiros, 1 alfaiate, 2 amas, 8 

mucamas, 1 copeiro, 1 sapateiro, 1 barbeiro, 2 lavadeiras, 1 rendeira, 1 seleiro 

                                                                                                                                                                         
66 Idem, Ibidem, p. 169.
67 BOXER, C. O Império Colonial Português. Lisboa: Edições 70, 1969. p.368-9.
68 SCHNOOR,  Eduardo. Das Casas de Morada às Casas de Vivenda. In: CASTRO, H. M. M. 
de & SCHNNOR, E. Resgate: Uma Janela para o Oitocentos. Rio de Janeiro: Topbooks, 
1995.
69 Idem, Ibidem. p. 48.
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e 1 hortelão. É interessante notar como a maior parte dos escravos “de dentro” 

estava destinada a proporcionar a seus proprietários, boa aparência e a 

receber convidados em prováveis ocasiões de socialização. 70

Ao observar a mobília, adereço e utensílios extremamente 

requintados percebe-se que o espaço doméstico, desta propriedade e 

provavelmente de muitas outras neste período, era o espaço de 

representações sociais. Os móveis, dos ambientes destinados a recepções, 

eram de mogno e charão, além de um piano que não podia ficar ausente das 

casas senhoriais. 

Para receber os convidados no melhor estilo europeu dispunham 

de inúmeros objetos de prata e louças da melhor qualidade. No inventário 

nomeiam-se três aparelhos de chá, chegando a valer, um deles, 1:000$000, 

era o chá, e todo o seu ritual, ganhando destaque na fazenda de café. A 

variedade de utensílios para receber se complementam com uma infinidade de 

copos destinados a champagne e vinhos (cinco dúzias e meia de cada um), 

cinco garrafas de cristal para servir o vinho, e seis compoteiras de cristal para 

servir doces, baixelas de prata, faqueiros com as iniciais do proprietário e 

porcelana francesa.71

Semelhante postura frente à aquisição de objetos ligados aos 

novos comportamentos sociais observou Martins em seu trabalho Queluz e o 

Café: Quotidiano e Cultura Material no Século XIX Através de Inventários. Dos 

inventariados levantados pelo autor todos apresentaram móveis e utensílios 

                                                          
70 Idem, Ibidem. p. 38
71 Ver SCHNNOR, E. Das casas de Morada às casas de Vivenda. In: Resgate: uma Janela 
para o Oitocentos. Rio de Janeiro: Topbooks,1995. p.31-62. 
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afinados com os padrões europeus. Variados tipos de objetos de prata e 

utensílios de servir de louça e de porcelana.72

As propagandas em jornais desempenharam importante papel 

neste processo de incorporação de novos comportamentos estimulando e 

criando novas necessidades de consumo. O uso da publicidade, já difundida na 

Europa, fez parte do cotidiano das pessoas através dos anúncios de jornais., 

invadindo, posteriormente, os muros e espaços vazios da cidade. Segundo 

Mauad “a maior parte da publicidade era ilustrada com desenhos ou 

acompanhada de uma minuciosa descrição que permitia uma visualização 

clara do produto a ser consumido.” 73

Estes anúncios informavam e conformavam certos tipos de 

comportamentos propagando-os como modelos a serem seguidos ou como 

normas de conduta. Em sua maioria, estes anúncios destacavam a qualidade, 

a beleza e o refinamento dos artigos importados. No livro Sobrados e 

Mucambos, Freyre através de várias ilustrações de anúncios de jornais do 

século XIX evidencia o importante papel que estes exerceram sobre o consumo 

da sociedade brasileira.74

Os produtos importados anunciados nem sempre eram de boa 

qualidade, embora os preços fossem sempre altos. As vestimentas, sapatos, 

chapéus em sua maioria já não eram da última moda, mas os anúncios 

frisavam sempre sua origem, inglesa ou francesa, considerados, desta forma, 

“de muito bom gosto.” 75

                                                          
72 Ver MARTINS, P. C. G. Queluz e o Café: Quotidiano e Cultura Material no Século XIX a 
través de Inventários. In: Arqueologia Histórica na América Latina. Columbia: Stanley South, 
1995.
73 MAUAD, Ana Maria. Imagem e Auto-Imagem do Segundo Reinado. In: História da Vida 
Privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, v. II. p.202.
74 FREIRE, G. Sobrados e Mucambos. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 1990.
75 Idem, Ibidem, p. 339. 
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Os anúncios em jornais evidenciam, também, o importante 

mercado consumidor que o Brasil possuía neste período merecendo 

investimento em tais estratégias de vendas. Demonstrando que a simplicidade 

e a rusticidade dos séculos XVI e XVII, nos segmentos abastados, provocada 

pela dificuldade de acesso a vários produtos e a disponibilidade da mão-de-

obra escrava, havia ficado para traz. Se nos dois primeiros séculos de 

ocupação as práticas de consumo estivessem reduzidas a um número 

inexpressivo de mercadorias, provocando um desinteresse por parte dos 

comerciantes em fazer um maior investimento em um mercado consumidor tão 

sem atrativos, a mineração e a transferência da Corte para o Brasil vieram 

mudar definitivamente este quadro.

Aspectos semelhantes foram observados em Goiás através da 

presença de semelhantes anúncios nos jornais, do século XIX. Estes anúncios  

demonstram que, apesar da crise econômica, a província dispunha de um 

mercado consumidor capaz de motivar a utilização deste tipo de divulgação, 

evidenciando, também, a variedade dos produtos disponíveis nos 

estabelecimentos comerciais do período. Além disso, estes anúncios, 

evidenciaram que a população de Goiás esteve atenta aos novos 

comportamentos sociais. 
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1.3 – A DESCOBERTA DO OURO EM GOIÁS E A FORMAÇÃO 

DO MERCADO CONSUMIDOR NO SÉCULO XVIII

Se nos dois primeiros séculos de ocupação a colônia não oferecia 

atrativos para o estabelecimento de um comércio interno mais intenso, a 

situação de Goiás neste processo é ainda mais crítica uma vez que o território 

goiano era ocupado apenas por tribos indígenas. As relações comerciais só se 

efetivaram com a constituição de um mercado interno através do povoamento  

desta região pelo colonizador.

A formação deste mercado consumidor, em Goiás, esteve 

relacionada com a descoberta das minas auríferas e a constituição dos núcleos 

urbanos. O deslocamento de uma grande massa populacional, provocado por 

tais descobertas, promoverá a formação de um mercado interno com um alto 

poder de consumo que irá intensificar as relações comerciais no interior do 

Brasil. 

Preocupada apenas em atender os interesses mercantilistas, nos 

século XVI e XVII, a colônia se voltou, durante todo período da mineração para 

uma atividade que se enunciava como altamente lucrativa: o comércio interno 

com as regiões auríferas.76 O ouro e a possibilidade de enriquecimento rápido 

                                                          
76 Segundo Gorender os efeitos da mineração se farão sentir no aumento rápido da população 
colonial, ampliação da ocupação territorial em direção ao interior, propensão marcante à  
urbanização e formação de ponderável mercado interno, entre outros. GORENDER, J. O 
escravismo Colonial. São Paulo: Ática, 1992. p.443.
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atraiu todo tipo de pessoas para o interior das minas, povoando um vasto 

território habitado, até então, somente pelas tribos indígenas. Segundo 

PALACIN: 

“Em quinze anos, abrem caminhos e estradas, vasculham rios e 
montanhas, desviam correntes, desmatam e limpam regiões 
inteiras, rechaçam os índios, e exploram, habitam e povoam uma 
área imensa — em grande parte hostil pela aridez e pela 
insalubridade — que se estende a mais da metade do atual 
estado de Goiás”.77

Assim, em poucos decênios, uma imensa área foi ocupada por 

indivíduos que chegavam de diferentes cidades, vilas, recôncavos e sertões do 

interior da própria colônia, principalmente das regiões de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Bahia (vale do São Francisco), Pará, Maranhão e Piauí e até mesmo 

da Europa. Entre eles vinham tanto brancos, quanto pardos, negros e muitos 

índios, que trabalhavam nas lavras a serviço dos paulistas. 78

Este contingente populacional vai se instalando próximo as lavras 

de ouro promovendo uma ocupação distinta do litoral com o aparecimento dos 

primeiros arraiais. Estes arraiais vão surgindo à medida que são descobertas 

novas minas auríferas, sem que haja uma seqüência racional ou uma 

distribuição espacial regular. Com isso as edificações, construídas nos 

primeiros anos de ocupação, eram sem beleza e sem comodidade, na sua 

maioria eram barracos de pau-a-pique barreado ou de parede de adobo. Nos 

locais onde o volume de ouro foi mais expressivo, o número populacional foi 

maior promovendo a instalação de órgãos administrativos, surgindo, assim os 

                                                                                                                                                                         

77 PALACIN, L. Goiás 1722-1822: Estrutura e Conjuntura numa Capitania de Minas. 
Goiânia: Oriente, 1976. p. 39
78 ANTONIL, A. João. Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas. Belo 
Horizonte - São Paulo: Itatiaia-Edusp, 1982, p. 167. 
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primeiros edifícios, como era o caso das cadeias, das câmaras municipais, 

entre outros. 79

Não se sabe ao certo o número efetivo desta migração para Goiás. 

Sabe-se, no entanto, que pessoas de todos os segmentos sociais vieram em 

busca do ouro. Segundo Antonil, em Minas Gerais “a mistura é de toda a 

condição de pessoas; homens e mulheres; moços e velhos; pobres e ricos; 

nobres e plebeus, seculares e clérigos, e religiosos de diversos institutos.80” Em 

Goiás este quadro, provavelmente, não foi diferente já que o atrativo era o 

mesmo: o ouro.

Sabe-se, no entanto, que o número de brancos era bem inferior ao 

dos negros, pois a utilização destes como mão-de-obra nas minas implicava na 

compra de quantidades elevadas de escravos. A estimativa aproximada da 

população negra em Goiás neste período só é possível através dos registros 

de capitação.81 Em Goiás, segundo Palacin, “não seria temerário supor uma 

relação de três para um entre escravos e livres para os primeiros tempos das 

minas. O total da população oscilaria, então, entre treze e quatorze mil para 

1736.”  82

Esta população, instalada em Goiás, desenvolveu diversas 

atividades além da extração do ouro, pois, uns “se ocupa[va]m de catar, outras 

em mandar catar nos ribeiros de ouro; e outras em negociar, vendendo, e 

                                                          
79 COELHO, G. N. A Formação do Espaço urbano nas Vilas do Ouro: o caso de Vila Boa. 
Goiânia: Dissertação de Mestrado – FCHF-UFG, 1997.
80 ANTONIL, A. J. Op. Cit., p. 35.
81 Segundo Palacin, “a primeira referencia exata sobre a população são os registros da 
cobrança da capitação em 1736.” PALACIN, L. Op. Cit., 1976. p.40.
82 Somente em 1804 com a realização do primeiro censo que teremos dados sobre o total da 
população. PALACIN, L. Op. Cit., 1976. p.41.



CONSUMO E SOCIEDADE 49

comprando o que se há mister não só para a vida, mas para o regalo (...).” 83

Desta forma, além de mineiros e comerciantes vieram também lavradores, 

ferreiros, sapateiros, alfaiates, pedreiros e todos aqueles que de alguma forma 

vincularam suas atividades às necessidades da população que ocuparam estas 

regiões.

Mediante este quadro, alguns indivíduos, percebendo a possibilidade 

de obter altos lucros com o comércio, condicionaram suas atividades 

econômicas às necessidades da população que se instalou nas minas. 

Segundo Antonil como os mineiros não dispunham de moedas, pagando com o 

próprio ouro, o comércio com as minas tornou-se um negócio muito lucrativo. 

Assim todos os produtos reclamados pelos habitantes das regiões auríferas 

eram comercializados pelos mercadores ávidos pelas riquezas do ouro.84 Os 

portos brasileiros passaram, a partir de então, a receber grande volume de 

produtos industrializados que juntamente com toda sorte de artigos ligados a 

subsistência foram comercializados no centro-oeste brasileiro. 

Para atender toda a demanda, deste comércio interno, foram 

organizadas tropas para o transporte das mercadorias, bem como, abriram-se 

caminhos que cortaram toda a colônia na busca de lucros com a nova 

atividade. Para Chaves “a mineração definiu a forma de povoamento e 

colonização criando espaços, desde o início, para um grande fluxo de 

mercadores às minas. Estes mercadores, por sua vez, criaram rapidamente 

condições para o estabelecimento do comércio fixo.” 85

                                                          
83 ANTONIL, A. J. Op. Cit. p.72. Apesar de Antonil estar se referindo a Minas Gerais 
provavelmente o mesmo quadro se repete em Goiás devido a similaridade do processo de 
ocupação das duas províncias.
84 ANTONIL, A. J. Op. Cit., 169.
85 CHAVES, C. M. das G. Perfeitos Negociantes. Belo Horizonte: Dissertação de Mestrado, 
FFCH-UFMG, 1995. p. 36.



CONSUMO E SOCIEDADE 50

Entre as mercadorias comercializadas em Goiás, várias estiveram, 

provavelmente, ligados às profissões que subsidiavam a mineração sem, no 

entanto, desempenharem papel menos significativo.86 Pois, por vias diferentes 

podia-se participar do lucro da mineração, uma vez que, segundo Holanda, 

somente parte da população se ocupava diretamente da atividade mineratória, 

outras atividades se demonstraram igualmente lucrativas uma vez que tudo se 

pagava com o ouro.87

No entanto, apesar dos vultuosos lucros que a mineração ofereceu à 

população, nem todos participavam ativamente de seus benefícios tendo em 

vista o grande contingente de escravos e um número significativo de 

miseráveis estando, estes, à margem do lucro. Mesmo assim, o consumo se 

demonstrou significativo, provavelmente, pela diversidade de produtos 

comercializados. Zemella ressalta que ricos ou pobres todos acabavam 

comprando algum tipo de produto, diferenciando, apenas, na qualidade e 

variedade de bens adquiridos. 88

As mercadorias importadas principalmente de Portugal e Inglaterra 

não tiveram mais como destino apenas as regiões litorâneas. Este comércio se 

apresentou rico na diversidade de mercadorias comercializadas, desde 

produtos alimentícios até tecidos, aviamentos, talheres, pratos, vinhos, vidros, 

ferramentas diversas, perfumaria, jóias, medicamentos, muares e uma 

infinidade de outros produtos.89 A popularização destes e de outros objetos, 

                                                          
86 Ver item 2.3.
87 HOLANDA, S. B. A Época Colonial: Do Descobrimento à Expansão territorial. Tomo: I, v. 
I. Rio de Janeiro: BERTRAND,1982. p. 280, 292, 294.
88 ZEMELLA, M. P. Op. Cit., p. 172.
89 Estas mudanças internas, no cenário econômico do Brasil, ocorreram concomitantes às 
transformações pelas quais que a Europa passava, sendo responsáveis pela inserção de 
novas práticas de comportamento sendo sentidas em todos os setores da vida social e 
cotidiana, estando incluídos os modos de comer, beber, falar e se mover. Este processo que se 
inicia no século XII e se acentua nos séculos XVIII e XIX com a Revolução Industrial e o 
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devido a sua produção em larga escala, possibilitarão a apropriação dos novos 

hábitos pelos demais segmentos sociais também preocupados com as novas 

normas de bom comportamento social. 90

Durante todo o século XVIII o comércio em Goiás apresentou sinais 

de crescimento podendo ser notado com a elevação do número de 

estabelecimentos comerciais nos arraiais da Província de Goiás. Em 1741, Vila 

Boa contava com 15 lojas grandes. Meia Ponte possuía 6 e Crixás 8. Em 1749 

estes números sobem para 33 lojas em Goiás, 12 em Meia Ponte e 12 em 

Crixás, permanecendo praticamente os mesmo já em 1783 quando a produção 

das minas já apresentava sinais de declínio. O aumento de estabelecimentos 

comerciais evidencia o crescimento do comércio na província de Goiás. 91

Este fluxo comercial estava vinculado à concentração populacional, 

a quantidade de ouro extraído e, conseqüentemente, ao poder aquisitivo desta 

população como demonstra a tabela 02:

                                                                                                                                                                         
fortalecimento da burguesia se refletirão na introdução de novos objetos no uso cotidiano, 
como por exemplo, o uso individual do garfo e da faca à mesa. Ver LIMA, T. A. Pratos e mais 
Pratos: Louças Domésticas. In: Anais do Museu Paulista – Nova Série, História e Cultura 
Material. São Paulo: EDUSP, 1996, p. 17.   
90 As preocupações com os novos comportamentos sociais se acentuaram com a chegada da 
Corte Portuguesa em 1808. Ver FREIRE, G. Sobrados e Mucambos. Rio de Janeiro: Record, 
1996. p 308.
91 SALLES, G. V. F de. Op. Cit. p. 112
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TABELA 01 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO E ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAS NOS PRINCIPAIS ARRAIAIS DA CAPITANIA DE GOIÁS 1783

ARRAIAS POPULAÇÃO 
GERAL

LOJAS DE 
FAZENDAS 

SECAS

ARMAZÉNS 
DE 

MOLHADOS
TABERNAS E 

VENDAS
VILA BOA 3.000 33 27 99

ANTA 2.300 03 — 06

CRIXÁS 1.000 08 06 —

PILAR 3.314 09 03 49

TRAÍRAS 5.564 22 09 84

SÃO FÉLIX 2.412 03 22 10

CAVALCANTE 1.416 07 02 18

SANTA LUZIA 2.030 14 01 60

SANTA CRUZ 882 05 — 20

BONFIM 254 — — 10

ARRAIAS 472 03 02 14

R. DAS VELHAS 600 01 — 02

TOTAL 22.244 112 52 385

FONTE: BERTRAN, P. Notícia Geral da Capitania de Goiás. Goiânia/Brasília: 
UCG/CEGRAF/Solo Editores, 1997.

Todavia, é importante salientar que em Goiás, a quantidade de ouro 

extraído foi inferior ao de Minas Gerais, conseqüentemente o volume de 

mercadorias comercializadas em território goiano foi em número também 

menor do que aquela Capitania. Os estudos das Entradas em Goiás 

demonstram que a capacidade arrecadadora de Goiás foi de 20% do total 

obtido em Minas Gerais no ano de 1776. Enquanto Goiás arrecadou 

154:324$014, Minas chegou ao montante de 754:953$083 demonstrando que a 

quantidade de ouro extraído nestas duas províncias foi fator determinante no 
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consumo da população. 92

Durante todo o período da mineração permanecia o crescimento do 

número de estabelecimentos comerciais, mesmo nos períodos onde a extração 

do ouro começava a declinar.93 Já em 1781, quando a arrecadação do quinto 

apresentava nítidos traços de diminuição, mantinham-se o aumento das lojas 

grandes. Segundo Salles, este contínuo crescimento numérico dos 

estabelecimentos de maior porte, em fins do século XVIII, esteve relacionado, 

provavelmente, com o grande movimento de gado e carne salgada 

possibilitando a manutenção do nível das transações. 94

A produção aurífera determinou o povoamento de Goiás assim como 

também o poder aquisitivo da população possibilitando o consumo.  Como 

demonstra a tabela 03, o período de 1753 a 1780, onde a arrecadação do 

quinto foi mais expressiva, corresponde também, naturalmente, ao período de 

maior volume de mercadorias que passavam pelos registros sendo 

transportadas para serem comercializadas na província de Goiás. 

                                                          
92 TABELA 02 - Rendimento do Quinto do Ouro em Goiás e Minas Gerias – 1752 - 1822 

(em arrobas)
PERÍODO GOIÁS MINAS GERAIS
1752-1760 286 803
1761-1770 222 988
1771-1780 153 745
1781-1790 91 674
1791-1800 65 444
1801-1810 36 350
1811-1822 15.3 158

TOTAL 868.3 4.162
FONTE: SALLES, G. V. F. de, Economia e Escravidão na Capitania de Goiás. 

Goiânia: CEGRAF/UFG, 1992. p. 188-189.; MAXWELL, K. A Devassa da 
Devassa - A Inconfidência Mineira: Brasil e Portugal 1750-1808. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra,1995. p.286-287.

93 Para Salles o número superior das lojas de fazendas secas indica que os objetos importados 
faziam parte da vida cotidiana da população abastada. SALLES, G. V. F de. Op. Cit., p.117
94 SALLES, G. V. F de. Op. Cit., p. 114.
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TABELA 03 - MAPA DE RENDIMENTOS DA REAL FAZENDA DA CAPITANIA DE 
GOIÁS 1762-1807

PERÍODO RENDIMENTO DO QUINTO ENTRADAS
1762-1770 222 @ 288:850$137
1771-1780 153 @ 290:155$522
1781-1790 91 @ 233:016$860
1791-1800 65 @ 172:095$530
1801-1807 36 @ 94:860$857

FONTE: SALLES, G. V. F. Economia e Escravidão na Capitania de Goiás. 
Goiânia: CEGRAF, 1992.

A partir da década de 80 a arrecadação apresentou um crescente 

declínio acompanhando a queda da arrecadação do quinto, uma vez que, o 

declínio da mineração impôs um novo ritmo às relações comerciais e ao 

consumo. Já no século XIX, Salles observa que, com o fim da mineração e a 

crise econômica que Goiás viveu, as atividades agro-pastoris suportaram o 

embate da crise econômica e conservaram as possibilidades mercantis, numa 

população que crescia vegetativamente mesmo sem o embalo dos estímulos 

anteriores.95 O consumo diminui e o volume de mercadorias comercializadas 

também, no entanto, as relações comerciais permaneceram.

No entanto, a historiografia tradicional ao caracterizar o século XIX 

como um período de estagnação econômica deixa transparecer a idéia da 

ausência destas relações comerciais. Todavia, os anúncios em jornais, do 

período, demonstram que o comércio permaneceu contínuo além de 

apresentar uma grande variedade de produtos disponíveis à população, 

durante todo o século XIX, como demonstraremos no próximo capítulo.

                                                          
95 SALLES, G. V. F. de. Op. Cit., p. 111.
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O comércio foi desde o princípio mecanismo de interiorização da 

metrópole. (...) Além de permitir a ocupação no interior e servir de 

sobretaxação dos minerais extraídos, os comerciantes levavam 

consigo sua visão de mundo.

(FURTADO,1999:47)
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O CONSUMO EM GOIÁS NO SÉCULO XIX

... e logo começarão os mercadores a mandar às minas o 

melhor que chega nos navios do reino, e de outras partes, assim de 

mantimentos, como de regalo, e de pomposo para se vestirem, 

além de mil bugiarias de França

(ANTONIL,1982:217)

A proposta deste segundo capítulo é encaminhar algumas 

discussões sobre as preferências e possibilidades de consumo em Goiás no 

século XIX. A historiografia goiana vem, ao longo dos anos, caracterizando 

Goiás, neste período, como decadente e impossibilitado de resolver seus 

problemas econômicos após o declínio da mineração. Este estigma de 

decadente conferiu à população goiana o estigma de atrasada, inculta e 

ignorante, uma vez que estaria distante do agito das cidades litorâneas e, 

conseqüentemente, longe das informações sobre moda, boas maneiras, entre 

outros.1

As dificuldades econômicas vividas por Goiás no século XIX, 

teriam, segundo os historiadores desta abordagem, impossibilitado de tal forma 

a maioria das transações comerciais que a população de Goiás não teria 

                                               
1 Ver: SANT’ANA, M. A. História de uma oligarquia: os Bulhões. Goiânia: Oriente, 1978. p. 
21; DOLES, D. E. M. As Comunicações Fluviais pelo Tocantins e Araguaia no Século XIX.  
Goiânia: oriente, 1973. p.49-50; PALACIN, L. Op. Cit., 1976. p. 200
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consumido nada além do estritamente necessário, como por exemplo, 

ferramentas de trabalho e alguns produtos básicos da alimentação que por 

ventura não fossem produzidos localmente.2 Segundo Chaul os historiadores 

contemporâneos, repetindo a imagem criada pelos viajantes, caracterizaram a 

população goiana como uma sociedade “que parecia não possuir o mínimo 

básico para existir devido sua inoperância, sua carência de tudo, sua solidão 

traduzida em isolamento, sua redoma de preguiça.” 3

No entanto o levantamento por mim realizado em anúncios de 

jornais e inventários post-mortem demonstrou exatamente o contrário. Os 

anúncios de estabelecimentos comerciais evidenciaram a presença de uma 

grande variedade de produtos disponíveis à população bem como a existência 

de um mercado consumidor que merecesse a atenção dos comerciantes, seja 

através do investimento neste tipo de propaganda seja através da aquisição de 

tão variado estoque de mercadorias. 

Já os inventários através de suas listagens de bens, 

demonstraram que os indivíduos que viviam em Goiás não só consumiam 

estas mercadorias, como também, estiveram atentos às novas regras sociais 

ditadas pela Corte instalada no Rio de Janeiro. Assim esta população possuía 

possibilidades de consumo bem como demonstrou preferências por objetos 

que lhe conferia um certo grau de civilidade.

                                               
2 A produção historiográfica goiana pouco se ateve as atividades comerciais das obras 
pesquisadas somente a obra de SALLES, G. F. de. Economia e Escravidão na Capitania de 
Goiás. Goiânia: CEGRAF,1992. apresenta uma discussão um pouco mais aprofundada sobre 
o comercio quando a autora analisa as Atividades Mercantis. As demais obras muitas vezes ou 
não mencionam as atividades comerciais, em Goiás, nem tão pouco o seu mercado 
consumidor ou dedicam algumas poucas linhas a esta atividade. Ver CHAIM, M. M. Sociedade 
Colonial (Goiás – 1749-1822). Goiânia: Secretaria de Cultura de Goiás, 1987. p.45-46; 
PALACIN, L. Goiás – 1722-1822 – Estrutura e Conjuntura numa Capitania de Minas.
Goiânia: Editora Gráfica Oriente, 1976. PALACIN, L. ; GARCIA, L. F.; AMADO, J. História de 
Goiás em Documentos. I – Colônia. Goiânia: CEGRAF, 1995. p. 135.   
3 CHAUL, N. F. Caminhos de Goiás: da construção da Decadência aos limites da 
Modernidade. Goiânia: CEGRAF/UCG, 1997. p. 35
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Não estamos descartando aqui a hipótese de que o comercio bem 

como o consumo tenha passado por mudanças com o fim da mineração. É 

evidente que o fluxo de mercadorias diminuiu no século XIX, pois, os registros 

de entrada de mercadorias demonstram claramente as diferenças numéricas 

de produtos importados entre os séculos XVIII e XIX.4 Assim, nestes dois 

séculos a sociedade goiana viveu momentos distintos em sua economia que 

lhe conferiu possibilidades de consumo diferenciadas. No século XVIII, período 

da produção de ouro em Goiás, o fluxo de mercadorias foi mais intenso 

impulsionado pela extração do ouro na região. Assim, a população foi 

abastecida de toda sorte e quantidade de produtos que se fizesse necessário. 

O consumo, neste período, se caracterizou, então, pela quantidade de 

produtos. 5

Atraídos pelos altos lucros, os tropeiros, agentes que viabilizaram 

este comércio, não se constrangiam com as distâncias nem, tão pouco, com as 

dificuldades nos caminhos. Comerciantes de toda parte do Brasil, 

principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia não mediam esforços 

para atender este mercado, já que eram, satisfatoriamente, recompensados 

com os altos lucros.  Os produtos comercializados vinham das mais diferentes 

regiões, tanto das províncias brasileiras quanto dos países da Europa enviaram 

seus produtos atendendo os anseios da população. 6

No entanto, nas primeiras décadas, o abastecimento enfrentou 

                                               
4 Ver tabela 03 – Mapa de rendimentos da Real Fazenda da Capitania de Goiás 1762-1807. 
Capítulo I, p. 55.
5 Apesar do historiador Luís Palacin afirmar que as importações para a Capitania de Goiás se 
constituíram, basicamente, em produtos essenciais, e uma pequena quantidade de produtos de 
luxo, os Mapas do Rendimento das Entradas havidas nos diversos Registros demonstram, 
exatamente, o contrário, diversos produtos foram tarifados nos Registros em Goiás 
demonstrando a dinâmica deste comércio. SALLES, G. V. F. de. Op. Cit., p.204.
6

Ver PALACIN, L.; GARCIA, L..F.; AMADO, J.. Op. Cit. p. 137-141 & SALLES, G. V. F. de. Op. 
Cit., p. 211.
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dificuldades devido às distâncias e a precariedade dos caminhos. A população 

que, inicialmente, esteve mais preocupada com a extração do ouro, padeceu 

com a falta de gêneros alimentícios. A precariedade do transporte veio agravar 

ainda mais a situação de penúria nos arraiais, nos primeiros anos. A 

população, então, logo percebeu que o básico para a sobrevivência deveria ser 

produzido localmente, sanando, desta forma, os problemas iniciais de 

abastecimento. 7

Segundo Salles (1992) não há quase dados em relação à 

produção de alimentos das cinco primeiras décadas de ocupação de Goiás, 

sendo que, somente de 1780 a 1822 os dados da cobrança de dízimo revelam, 

com mais segurança, os gêneros que eram produzidos localmente.8 Os 

principais foram: milho, mandioca, feijão, arroz, aguardente, açúcar, rapadura, 

algodão, etc. Para esta produção era deslocada, em alguns períodos do ano, 

parte dos escravos das minas.9

Desta forma, a importação de alimentos se concentrou, 

principalmente, nos produtos europeus e naqueles que não eram produzidos 

em Goiás vindos, então, de outras províncias do Brasil. Estes produtos eram 

variados, passando pela cobrança das Entradas: vinhos, vinagre, aguardente, 

azeite, azeitonas, bacalhau, peixe em barril, peixe seco, marmelada, farinha de 

trigo, paios, especiarias da índia, presuntos, sal, entre outros, 

complementavam a dieta alimentar da população goiana. 10

                                               
7 Ver SALLES, G. V. F. de. Op. Cit., p. 63.
8

A ausência de dados, porém, não deve ser interpretado como sendo resultado da ausência de 
produção local, pois, as dificuldades de abastecimento geraram insegurança e períodos de 
fome, estimulando, provavelmente, a produção local. A arrecadação do dízimo demonstra uma 
produção pequena, mais presente durante todo o século XVIII. SALLES, G. V. F. de. Op. Cit., 
p. 63 e 268.
9

Ver SALLES, G. V. F. de. Op. Cit., p.267-279.
10 Idem, Ibidem, p. 203-204.
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Além de alimentos (chamados também de molhados), uma 

grande variedade de outros produtos (secos) foi enviada para Goiás. Eram 

ferramentas de trabalho, tecidos, artigos de armarinho, vestimentas, roupas de 

cama, objetos de uso pessoal, utensílios de cozinha, jóias, objetos de montaria, 

etc. Os mais freqüentes foram: pano de linho, pano de lã, tecidos de algodão, 

tecidos de seda, peça de Hamburgo, riscado encarnado, fita carmesim, retrós 

de linha, vestidos, saias, camisas, calças, meias finas, anáguas, chapéus de 

Braga e de Baeta, cobertores de Castela, toalhas, lençóis de linho, tachos de 

cobre e de ferro, caldeirões, pratos e xícaras de louça, colheres, garfos e facas 

de prata,  brincos e rosários de ouro, arreios, estribos, espora e freios de prata, 

entre outros. 11

Em Goiás, como nas demais áreas de mineração, os produtos 

eram vendidos a preços exorbitantes. Os comerciantes, aproveitando-se das 

distâncias e dificuldades de transporte, elevavam os preços a patamares 

absurdos. Segundo Salles, objetos como chapeis de Braga vendidos em Vila 

Boa a 2$400 podiam ser adquiridos no Rio de Janeiro à $960; uma peça de 

riscado encarnado custava em Goiás 4$800, custando no litoral 1$920.12

Além das distâncias e das dificuldades de transporte, os altos 

preços estiveram relacionados, também, à tributação sobre o comércio 

varejista. O cálculo do tributo era feito segundo o tamanho do estabelecimento 

comercial e foram superiores aos impostos cobrados sobre o comércio mineiro. 

Esta cobrança provocou revolta entre a população, bem como, a sonegação de 

impostos, mas, apesar dos protestos, a cobrança elevada permaneceu até a 

                                               
11

Idem, Ibidem, p. 209-211.
12 Ver PALACIN, L. etti alli.. Op. Cit.,1995. p.139 e SALLES, G. V. F. de. Op. Cit, p. 122.
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abolição da capitação em 1750.13 Todavia o comércio apresentou índices de 

crescimento apesar do influxo das minas e da elevada taxa tributária.14

No século XIX, com o declínio do ouro, o consumo da sociedade 

goiana passou por alterações15. As dificuldades econômicas, vividas em Goiás, 

neste período, devido à problemática do escoamento de sua produção 

agropecuária, provocaram a diminuição do fluxo de mercadorias e o 

estabelecimento de um consumo mais moderado dos produtos importados.16

No entanto, a população não deixou de consumir, pois, as necessidades não 

desapareceram com a crise econômica, sendo supridas na medida que as 

finanças pessoais possibilitavam a aquisição de determinadas mercadorias. O 

século XIX se caracterizou, então, por um ritmo mais lento, porém contínuo, 

nas transações comerciais. 

Todavia, se a falta de recursos diminuiu o fluxo de mercadorias 

comercializadas, esta não alterou o tipo de produtos consumidos e sim a sua 

quantidade. Nos mapas de importação e manufaturas dos portos do Brasil e 

países estrangeiros, para os julgados do Sul e do Norte de Goiás, em 1804, 

observa-se que o consumo de vinhos, pano de linho, tecidos de seda, louças e 

vidros, chapéus, entre outros, permaneceram mesmo com a decadência do 

ouro.17 Nas décadas seguintes, os anúncios de jornais nos possibilitam afirmar 

que, estas mercadorias, e várias outras, estiveram à disposição da população 

                                               
13 Idem, Ibidem, p. 113.
14 Ver tabela 01 –Distribuição da População e Estabelecimentos comerciais nos principais 
arraiais da Capitania de Goiás (1789) - Capítulo I, p. 53.
15 É importante reforçar que este consumo passou por alterações sem, no entanto, 
desaparecer.
16

Os Registros de Entradas demonstram que o volume comercial acompanhou as oscilações 
da extração do ouro, sendo que os períodos onde a arrecadação do ouro diminuiu corresponde 
aos períodos de menor arrecadação nos registros. Se em 1762 arrecadou-se 40:000$000 a 
partir de 1770 a arrecadação diminui progressivamente chegando no início do século XIX 
(1807) arrecadar apenas 11:881$257. SALLES, G. V. F. de. Op. Cit. p.193-194 
17 Idem, Ibidem, p. 209-210.
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goiana. 

Além das dificuldades econômicas, outro elemento que 

influenciou as práticas de consumo da sociedade goiana foi o processo de 

ruralização por que passou Goiás. Com a crise na mineração a população, que 

não migrou para outras regiões do Brasil, buscou, no campo, alternativas para 

suprir as lacunas econômicas que surgiram com o fim da extração do ouro. 

Com características urbanas, no século XVIII, Goiás assistiu a transferência de 

parte sua população para o campo, no século XIX.

Esta população que se ruraliza, como em todo o Brasil, 

apresentou traços mais rústicos e mais modestos, em seus objetos de uso 

doméstico e de uso social, do que a população urbana.18 Desta forma, o 

consumo de bens mais luxuoso tendeu a ser em número menor com a 

diminuição das necessidades de consumo de bens ligados à ostentação. Estas 

mudanças, como vimos no primeiro capítulo, estiveram relacionadas com os 

momentos de socialização que a cidade impunha, estando, praticamente, 

ausentes no meio rural.19  Esta rusticidade, no entanto, não deve ser 

interpretada como uma despreocupação ou desatenção com as novas posturas 

sociais advindas da Corte, pois, elas estiveram presentes na população goiana, 

do século XIX, seja ela rural ou urbana, como demonstraremos nos próximos 

itens deste capítulo.

Já nos núcleos urbanos goianos, que não desapareceram, 

resistindo às crises econômicas, percebe-se a permanência, mais acentuada, 

do hábito de consumir produtos ligados `a ostentação e aos novos 

                                               
18 Ver capítulo I item”Consumo e Sociedade Brasileira no Século XIX e  ALGRANTI, Leila 
Mezan, Famílias e Vida Doméstica. In: História da Vida Privada no Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1997, v. I . p 89.
19 Ver Capítulo I – Sociedade e Consumo.
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comportamentos sociais. Estas preocupações, nas áreas rurais e urbanas e 

suas principais diferenças, foram perceptíveis nos inventários post-mortem de 

indivíduos que viveram, neste período, próximos ou nos próprios arraiais de 

Vila Boa e de Santa Cruz de Goiás, ambos do período mineratório e que 

sobreviveram após o declínio do ouro. 

Assim, apesar da crise econômica e da diminuição das relações 

comerciais, que Goiás viveu, no século XIX, podemos afirmar, com base nos 

dados empíricos levantados, que a população não excluiu de seu cotidiano a 

prática de consumo de objetos elementares, como ferramentas de trabalho, 

móveis e utensílios de cozinha, além de outros que lhe conferisse algum grau 

de civilidade, como é o caso dos alimentos importados, dos tecidos finos e 

objetos de uso pessoal além dos objetos mais refinados para a mesa, podendo 

destacar, entre eles, os objetos de louça, salvas e talheres de prata.

Nos itens a seguir procuraremos analisar estas questões com 

maiores detalhes enfatizando as possibilidades de consumo que a sociedade 

goiana possuía no século XIX, através da análise dos anúncios de jornais. 

Estes anúncios viabilizaram observar quais produtos estavam disponíveis para 

a população neste período. Já a análise dos inventários possibilitou reconhecer 

quais objetos foram efetivamente consumidos neste contexto, podendo então 

constatar as Preferências e Possibilidade de Consumo em Goiás no Século 

XIX.
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2.1 – O CONSUMO EM GOIÁS NO SÉCULO XIX ATRAVÉS DOS 

ANÚNCIOS DE JORNAIS 

Acaba de chegar á caza de Francisco de Faria Albernaz um sortimento de 
calçados para homens, senhoras, meninos e meninas, e de fazendas constando de chitas 

modernas, inglezas e francezas, brins finos, morins e & &.
(CORREIO OFFICIAL, n. 385, 16/09/1871. p.4).

Com o intuito de evidenciar as possibilidades de consumo em 

Goiás, e perceber as influências dos novos padrões de comportamentos 

sociais, na população goiana, tem-se buscado, nos anúncios de jornais que 

circularam em Goiás no século XIX, dados que demonstrem os tipos de 

mercadorias disponíveis nos estabelecimentos comerciais e, 

conseqüentemente, o quanto à população tinha condições de estar afinada, ou 

não, com a moda ditada pela Corte instalada no Rio de Janeiro. 

Foram levantados e transcritos os anúncios existentes nas 

edições do Jornal O Correio Oficial no período de 1864 a 1899.20 O referido 

jornal circulou entre 1837 a 1930, sendo editado sempre duas vezes na 

semana (nas quartas e nos sábados) nas principais vilas de Goiás. A escolha 

deste jornal se deve a sua maior abrangência temporal em termos de 

                                               
20 Varias edições do jornal Correio Official do período pesquisado não estavam disponíveis no 
Arquivo Histórico de Goiânia, por estarem em péssimas condições de preservação 
impossibilitando seu manuseio para pesquisa ou simplesmente já não dispomos mais destes 
exemplares para pesquisa, pois, provavelmente foram destruídos.
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circulação se comparado aos demais existentes em Goiás no século passado, 

o que possibilitou determinar com mais precisão o início da utilização deste tipo 

de recurso publicitário nos veículos de comunicação em Goiás, além 

proporcionar a possibilidade de análise de todo o século XIX podendo, assim, 

diagnosticar permanências e mudanças nas práticas de consumo através da 

disponibilidade das mercadorias nos estabelecimentos comerciais.

Os primeiros anúncios de casas comerciais, no jornal Correio 

Official, surgem, a partir de 1864, indicando, provavelmente, que os problemas 

econômicos enfrentados por Goiás, nas primeiras décadas do século XIX, 

tenham inviabilizado a utilização deste recurso anteriormente. Nos primeiros 

anos de sua utilização, na década de 60, estes anúncios se caracterizaram 

pela modéstia e por serem bastante esparsos chegando a ficar de duas a três 

semanas sem que aparecesse um novo anúncio. No entanto, a partir de 1873 

importantes mudanças foram percebidas na estrutura e no texto destes 

anúncios, podendo significar uma maior estabilidade econômica e os primeiros 

sinais do fortalecimento da atividade agro-pastoril.

A primeira mudança percebida foi o aumento da freqüência destes 

anúncios, onde praticamente todas as edições contaram com alguma 

propaganda. Outra alteração percebida foi uma descrição mais minuciosa das 

mercadorias anunciadas, procurando destacar suas qualidades e atributos, 

fazendo com que os anúncios se tornassem cada vez mais longos. Além desta 

descrição minuciosa todo tipo de mercadoria disponível passa a ser 

enumerada, desde artigos de alimentação até vestuário, calçados, ferramentas, 

armas, remédios e utensílios domésticos, chegando, muitas vezes, a ser 
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necessário à continuação do anúncio do exemplar posterior, devido à falta de 

espaço para tamanho anúncio.  

A partir de 1880, novas alterações são percebidas principalmente, 

no que se refere à diminuição do tamanho dos anúncios e textos com maior 

objetividade. Os textos longos anteriores são substituídos por textos mais 

simples e diretos deixando de lado as listas intermináveis da década anterior.21

(ver anúncios 01, 02, 03). 

ANÚNCIO 01 - DÉCADA DE 60

  ANNUNCIOS
João Fleury Alves de Amorim, tendo mudado a sua residencia da 
rua travessa da cadêa, para as cazas novas do largo do Chafariz, 
esquina da rua nova do Presidente, participa a seus freguezes, 
que continua a ter o seu negocio sortido, não só de fazendas 
seccas, como também de ferragens, molhados, louça &. e vende 
com abatimento, sendo á dinheiro, ou mesmo a prazo, a muitos 
bons freguezes.

Para as festas
      Galões de todas as larguras, ilhanas amarella e branca, fitas 
largas de varias côres, flôres, & & &., no mesmo negocio acima.

(CORREIO OFFICIAL, n. 267, 29/05/1869. p.4)

ANÚNCIO 02 - DÉCADA DE 70

EM CASA 
de 
Confucio.

Chegou um sortimento de fazendas e miudezas de armarinho 
digno da attenção dos freguezes – a saber;
Agoa de colonia superior em garrafas lapidadas.
Agôa florida legitima de Kemp.
Abotuaduras de perola de vidro, porcelana, doiradas – louçada e 
&.
Agôa dentrifice.
Ameixas em latas.
Azeitonas em latas.
Argolinhas prateadas para pés de botões.
Apitos de metal.
Agulhas francezas fundo de ouro, ditas para crochet e ditas para 
machinas.
Bahús de folha, pintados, para todo o tamanho.
Brim branco trançado de linho.
Dito pardo, e angolla.

                                               
21 O maior detalhamento dos produtos disponíveis foi extremamente valioso facilitando o 
levantamento de dados para o período de 1770 a 1779. Porém a mudança de estilo, da década 
de 80, com textos mais objetivos comprometeu, de certa forma, inventariar os produtos 
disponíveis neste período.
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Brincos de aço, doirados, com pedras, e para luto.
Bramante de linho.
Bretanha de linho.
Botinas inglezas para rapazes e meninos,
Botinas para meninos
Bacias de ferro batido.
Bonecas chôronas, nuas, e vestidas de noivas, de todo o 
tamanho.
Baralhos sortidos.
Bengallas modernas.
Botõens de perola para colete, paletot, calça: doirados para 
farda, e de seda sortidos.
Cosmeticos, branco, rosa, amarello e pretos.
Cordas de tripa para violão
Canetilhos brancos para flores.
Cortes de vestidos de cassa, de cambraia sortidos, e de 
granadine de seda preta; fazenda de muito gosto.
Charutos em maço e em caixas.
Chapéos enfeitados para meninas.
Chapéos sortidos para homens.
Ditos enfeitados para senhoras.
Chales de todos os gostos, e preços.
Calças e coletes de cassimira de cro e de brim.
Camisas brancas de linho e de riscado oxford.
Colxas de damasco de lan e seda, e de algodão.
Cassimira preta setim, dita amarella, verde, branca e vermelha.
Cambraia fina de linho.
Cadarço suzer e outros de seda, e branco pra cós.
Caixa de papel com enveloppes sortidos.
Carriteis de linha sortidos para machinas.
Cassa preta e branca para fôrro de vestidos.
Collares e contas sortidas em côres e grossuras.
Camisas e ceroulas de meias.
Ceroulas de linho e de algodão.
Damasco de seda, branco, vermelho, roixo e verde.
Diademas de aço e perola.
Estampas de Santos.
Espelhos grandes e pequenos para salla.
Espartilhos ou colletes para senhoras.
Escossia branca e de côres.
Espingardas fulminantes, e ditas para crianças.
Espadinhas para crianças.
Esporas de aço e latão.
Espanadores de penas.
Estribos e caçambas.
Echaps de lãa xadres de côres.
Espeguilhas doiradas e prateadas.
Excellentes e modernas balças de gomma para guardar fumo.
Estojos com 1 e 2 navalhas.
Ditos com agulhas de crochet.
Estratos finos inglezes: Kibim, Pinaud, Rimmel, Piver e Legrand.
Figas de coral encastoadas em ouro
                                                     (CONTINUA)
(CORREIO OFFICIAL, N.20, 16/03/1878. p.04) 

EM CASA 
DE 
CONFUCIO.

Flôres artificiaes.
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Fitas sortidas de nobreza e de setim rôxas.
Fita de veludo, e preta batida.
Franja de seda preta, de côres, doirada, prateada, para 
vestimentas de anhos.
Flanellas de côres muito bonitas e encorpadas.
Fita de escumilha preta para luto.
Goma para botina.
Grampos de flores, e lisos.
Grêgas doirada e prateada, de seda, de lãa e algodão.
Gravatas de granadine, gorgorão preto, e de verniz.
Dita de official.
Ganga vermelha, e belbutina vermelha e preta.
Galão amarello, branco, e de cores para enfeites.
Galão de ouro para official.
Garruchas fulminantes.
Garrafinhas de oleo de ricino.
Graxa franceza em vidros – e dita em latas.
Ganga de cor para saia de montar.
Grinaldas para noivas.
Invisiveis pretos com cachos e de cores com flores.
Enfeites sortidos de todas as cores, de seda, lãa e algodão.

(CONTINUA.)
(CORREIO OFFICIAL, N.24, 30/03/1878. p.04) 

EM CASA 
de 

CONFUCIO
(CONTINUAÇÃO)

Ilhama prateada e larga para enfeites.
Lenços brancos de linho em ricas caixas. 
Linha de lã de cores para bordados.
Loto – jogo de vispora
Lindas fazendas modernas para vestidos, de linho, de seda, lãa e 
algodão.
Leques de marfim de côres a fantasia.
Latas de Sardinhas de Nantes
Latas de manteiga ingleza marca vacca.
Ditas de Ameixas.
Manual de Missa e Semana Santa, e Horas Marianas.
Meias compridas para Senhoras e meninas, para homens e 
rapazes, curtas.
Macarrão novo.
Mascaras de papellão. 
Morins sortidos.
Moringas pintadas com pratos.
Marfelma de Bany em vidros para dentes.
Molho Inglez.
Birimbaos.
Nobreza, branca, azul e vermalha.
Oleo de alfazema.
Oleo de oriza superior.
Oleo de amendoas.
Oleo de figado de bacalháo.
Palhinha para camapé.
Pós de arroz branco e rosa aromatico.
Pincênez vidros de cores, áro dourado.
Pentes travéssas para meninas e outros sortidos.
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Pincéis sortidos para barbas.
Rendas de sêda branca, preta, de algodão: dourada e prateada 
franceza.
Retroz sortido em cores.
Cigarreiras de couro, e de massa, modernas, e de mollas.
Sabão de Rimmel, e sabonetes finos superiores.
Sapatos francezes para senhoras e chinelos de liga e de veludo 
para homens.
Tamanquinhas de marroquim.
Queijos do Reino – nóvos.
E outros muitos artigos especiaes que longo seria enumerar. –
Rua 25 de abril n. 21.
(CORREIO OFFICIAL, n.26, 06/04/1878. p.4).

ANÚNCIO 03 - DÉCADA DE 80

Em casa de Moyses, está a chegar um lindo e variado sortimento 
do que ha de melhor e bom gosto, como sejão fazendas, 
ferrajens, roupa feita, calçados, molhados e objectos de 
armarinhos, louça, drogas medicinaes etc.
Preço baratissimo é só ver e comprar.
(CORREIO OFFICIAL, n.49, 17/11/1888. p.4).

O número de anúncios levantados destas três décadas, do século 

XIX, é, relativamente, esparso, não estando presentes em todas as edições do 

jornal, porém, a presença desses anúncios nos jornais da época indica a 

existência de um mercado consumidor que justificasse a utilização deste 

veículo de comunicação. Com caráter informativo, estes anúncios informavam 

à população sobre a chegada das mercadorias, a sua diversidade e também 

sua qualidade, comunicando sobre o tipo de produtos disponíveis nos 

estabelecimentos comerciais, como demonstra o anúncio 04 do jornal Correio 

Oficial:

ANÚNCIO 04

Luiz Marques dos Santos Aranha, acaba de receber um variado e 
novo sortimento de ferragens, drogas e objetos de armarinho. 
Renda inglesa sortida (...) fita larga de setim lavrado (...) brincos 
de coralina preta (...) folhas de facas para encaste, talher de 
prata inglesa, (...) taxinhos de ferro batido (...). Grande 
sortimento de brinquedos para crianças, e muitos artigos de 
ferragens e armarinho, tudo por peço razoável. (CORREIO 
OFFICIAL, n. 291,13/11/1869, p.4)
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Além de seu caráter informativo estes anúncios exerceram 

importante papel na inserção e manutenção das posturas adotadas pela Corte 

bem como os modos ingleses e franceses.  Emitindo opiniões e ditando moda, 

os anúncios reforçavam estas posturas ao destacar, a todo instante, as 

qualidades dos produtos segundo sua origem portuguesa, inglesa ou francesa, 

além de salientar que os artigos estavam vindo diretamente da Corte, ou seja, 

aprovado e usado pelas pessoas de bom gosto. (anúncio 05, 06, 07, 08 e 09)

ANÚNCIO 05

(...) A Casa Comercial de J. Soares de Bulhões
Acaba de receber da Corte os seguintes objectos
Americanos encorpados para 320, 400, 500, 600, 640, e 720 réis –
Americanos infestados para lenções, 1º sorte, à 1$400 rs. à vara. 
(...)
Brim Imperial, fazenda ainda não conhecida, (...)costumes, 
(CORREIO OFFICIAL, n. 40, 30/09/1870. p.4).

ANÚNCIO 06

João José Corrêa de Moraes, previne ao respeitável publico e 
especialmente á seus freguezes, que acaba de receber da Corte
um completo, bonito e variadissimo sortimento de fazendas, 
ferragens, louça, molhados, calçados, objectos de fantasia (...)
(CORREIO OFFICIAL, n. 07, 29/01/1876. p.4).

ANÚNCIO 07

Na loja de João Gualberto Teixeira, encontra-se um lindo e 
variado sortimento de objectos proprios para casamentos e 
bailes, os quaés chegárão  ultimamente da Corte (....)
(CORREIO OFFICIAL, n.97, 16/12/1876. p.4).

ANÚNCIO 08

Pela primeira vez acaba de ser diretamente importado de 
Portugal, á casa do abaixo assignado, largo da Sé, esquina da 
rua 25 d’Abril, um grande sortimento de vinhos superiores, como 
nunca se viu em Goyaz, (...) O anunciante, no propósito de 
vender barato, espera a concurrência dos freguezes. João 
Gonzaga de Siqueira.
(CORREIO OFFICIAL, n. 46, 22/06/1881. p.4).
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ANÚNCIO 09

A Caza de 
Ignacio Soares de Bulhões
Previne á seus freguezes e ao publico que tem de receber 
brevemente do Rio de Janeiro um rico e variado sortimento de 
fazendas para vestidos, quer para toilettes de passeio e visitas, 
quer para costumes caseiros consistindo em fazendas (...), de 
mais moderno gosto, e escolhidas á capricho, como sejão.
(CORREIO OFFICIAL, n. 497, 08/11/1873. p.4).

Além de evidenciar a presença de um mercado consumidor em 

Goiás os anúncios pesquisados possibilitaram inventariar a variedade de 

produtos disponíveis à população, podendo, então, perceber quais eram as 

possibilidades de consumo da população que vivia em Goiás neste período. Os 

produtos levantados, objetos de ferragens até enfeites de noivas, estiveram 

presentes, na maioria das vezes, num mesmo estabelecimento comercial. As 

tabelas a seguir demonstram que a população em Goiás, neste período, 

contava, então, com um grande sortimento de produtos para atender a moda e 

os mais variados gostos.
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TABELA 04 - MERCADORIAS DISPONÍVEIS NOS ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS EM GOIÁS (1865-1869)

Alimentos e 
Bebidas

Tecidos e 
Armarinho

Vestimenta e 
Calçados 

Utensílios 
Domésticos

Ferragens e 
Armas

Objetos de 
Uso Pessoal 

Medicamento 
e Perfumaria 

Aguardente
Alpaca de 
seda preta

Balões 
solferidos p/ 

Srª

Aparelho azul 
chinez p/ meza

Alvaiade
Anneis 

dourados

Agua de 
colônia em 

garrafinha de 
Pinaut

Canella
Agulhas 

portuguezas

Bonets com 
plumas p/ 
meninos

Bacias de ferro 
fundido

Anzóis Baralhos

Água de 
colônia (em 
garrafinha de 

Rimmel)

Chá da India
Agulhetas de 
enfiar cordão

Botinas de 
bezerro 

nacionais (p/ 
homens e 
meninos)

Benzina p/ tirar 
nodoas de 

roupas (lan e 
seda)

Cabeções de 
prata inglesa

Bengalas de 
segredo

Água de 
colônia (em 
vidros rainha 
das flores)

Chocolate fino
Alamares de 

retroz

Botinas de 
verniz c/ salto 

p/ Srª

Caçarolas de 
ferro fundido

Cravos de 
ferrar

Bocetas de 
búfalo

Balsamo 
homogêneo

Farinha de 
trigo 

estrangeira
Alfinetes

Botinas 
inglesas

Caixas de 
lamparinas

Cravos 
dourados

Bonecas
Banhas 

reparadoras

Herva-doce
Alpaca de 

seda sortida
Calças de 

brim
Cal

Espingardas 
finas

Bonecas 
choronas que 
virão os olhos

Cosmetigues 
de Rimmel p/ 
tirar manchas 

de rosto

Manteiga 
ingleza

Barbante 
sortido

Calças de 
brim riscada

Caldeirões de 
ferro fundido

Esporas
Bonecas de 

pocelanas

Extrato de 
sandalo de 

Rimmel

Pão de doce e 
de água e sal

Barrados de 
cores de cassa 

mol mol

Calças de 
linho branco, 
pardo e de 

cores

Candieiros p/ 
kerosene

Estribos
Bonecas de 

vestido

Extratos de 
malva-macau 

de Rimmel

Pimenta Botões sortidos

Camisas 
brancas de 
linho e de 

meia

Canecas de 
folha

Ferraduras
Cachimbos 
modernos

Extratos finos 
p/ lenços

Vidros de alca 
alcadi e arnica

Brim-lona
Camisas de 

chita

Caxias de 
phophoros de 

cera
Garruchas

Caixinhas e pó 
p/ afiar 
navalha

Leite anti-
phelico (p/ 

sardas e 
espinhas)

Brins de linha 
trançado cores 

sortidas

Camisinhas 
bordadas

Colheres de 
coralina sortida

Linha de tocum 
p/ anzol

Canetas
Leite virginal 
p/ tirar nodoa 

de rosto

Brins de linho 
pardo

Ceroulas de 
meia e de 

linho

Colheres de 
ferro e de prata 

inglesa

Ouvidos p/ 
espingardas

Canivetes

Óleo exoresso 
de babosa (em 

vidros de 
diversos feitios)

Caixinhas c/ 
agulhas p/ 

crochê

Chalés de 
casemira 

estampadas e 
de cores

Cordões 
inflamáveis p/ 

isqueiros
parafusos

Carteiras com 
retratos 

photographados

Pastilhas p/ 
crianças

Cambraea Chalés de lan Facas sortidas Pólvora ingleza
Charutos 
d’havana

Pílulas 
depurativas

Casemira preta 
de setim

Chalés de 
morinó de 
uma só cor

Flor de anil
Pontas de 

Pariz
Charutos 
sortidos

Pílulas do Dr. 
Alban

Cassas de 
adamascadas 

(p/ cortinas -
janelas/ camas)

Chales pretos 
p/ luto

Folhas de faca 
p/ encaste

Pregos Chicotinhos
Pílulas 

reguladoras
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Cassas e 
xadres

Chalés de 
seda

Galão de ouro 
largo e estreito 

p/ divisas
Selim de banda

Collecção 
methodica p/ o 

ensino da 
musica

Pó de arroz p/ 
refrescar a 
pele (em 

caixinhas finas 
de prata 
inglesa)

Chitas em 
cambraia 

varias cores

Chapeos da
Itália 

enfeitados p/ 
Srª pretos e 

de cores

Garfos de ferro 
e de prata 

Inglesa

Tachinhos de 
ferro batido

Coral fino em 
raiz

Pomada de 
urso

Chitas em 
cassa

Chapeos da 
Itália p/ 
homens

Kerosene
Coral grosso 
em contas

Pomada 
nacional e do 

Porto

Colxetes
Chapeos de 

sol
Latas p/ flores

Coral grosso 
p/ encastoar

Rapé

Contas 
douradas, 

prateadas e de 
cores p/ 
enfeites

Chapeos do 
Chile p/ 
homens

mercúrio
Cordas de 

viola
Resolutivo 
renovador

Cretone 
franceza p/ 

lençóis

Chapeos 
infeitados de 
palhinha e de 

pellucia

Ourinois de 
ferro batido

Enfeites de fitas 
de cores p/ 

cabello

Sabonetes 
americanos de 

Greaux (p/ 
sarnas e 

comichões)

Dedais
Chapeossinh
os enfeitados 
p/ crianças

Panelas
Envelopes p/ 
fechar cartas

Sabonetes de 
bola 

transparente

Escossias 
brancas e de 

cores

Chapeossinh
os lisos p/ 
crianças

Relojios 
d´algibeira de 

parede / 
fabricas da 

Europa

Escovas 
sortidas p/ 

dentes

Sabonetes 
rosas de 
Rimmel

Filó branco e 
bordado p/ veo 

de noiva

Colletes à 
preguiçosa p/ 

Srª

Relojios de 
meza/fabricas 

da Europa

Escovas 
sortidas p/ 
sapatos

Tonico 
Oriental de 

Kemp

Fios de 
escossia

Corters de 
chaly de lan

Sabão fino em 
barra

Espadinha e 
espingarda 

para crianças

Vidros de pós 
de rogé

Fita estreita de 
setim lizo

Corters de 
chita em 

cassa 
brancos e 
bordados

Sabão inglez
Estojos de 

navalhas finas

Fita larga de 
setim lavrado

Corters de 
organdy p/ 
vestidos

Sacarolhas 
sortidas

Folhinhas de 
Laemmert p/ 

algibeira
Fitas brancas 
damalotada

Coturnos
Talheres com 
cabo de veado

Gaita

Fitas de 
charlote de 

cores p/ sinto

Gravatas de 
seda pretas e 

de cores

Tranquelas de 
vidro p/ 
armário

Horas 
Marianas 

encadernação 
dourada

Fitas pretas de 
villudo

Gravatinhas 
de seda de 

cores p/ 
senhoras

Vidros grandes 
p/ vidraça

Manuais de 
missa da 

semana santa

Fivelas p/  
calças e 
colletes

Grinaldas de 
flor de laranja 

p/ noivas

Vidros p/ 
lampião

Papel e cores

Fivellas 
douradas com 
pedras p/ sinto

Grinaldas de 
flores sortidas

Vidros vazios 
sortidos

Pennas de aço
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Ganga 
mesclada  e 

riscada 
Franceza

Guarda sol 
inglês

Pentes de 
búfalo

Grinaldas e 
palmas de 
flores de 
laranjeira

Lenços de 
seda pretos e 

de cores

Ramo de 
grandes rosas 

p/ cabelo

Ilhanas 
amarela e 

branca

Luvas de 
setim lisas e 

bordadas

Raspadeiras p/ 
escrita

Linha de 
marcar

Luvas de 
setim pretas e

brancas

Ricas caixas c/ 
espelhos

Linha em 
meadas

Luvas finas p/ 
senhoras

Rozários

Merino preta
Meias 

compridas
Tezouras 
sortidas

Mirientique 
branco

Meias p/ 
homens 

senhoras e 
crianças

Tinta roixa e 
preta

Morins de 
cambraia p/ 

camisas de Srª

Paletó de 
brim riscado

Tizourinhas

Murins
Sapatos de 

goma
Musselina 

branca 
francesa

Sapatos de 
verniz c/ salto 

p/ Srª
Panno de 

algudão do 
paiz

Sobrecasaca
s de alpaca 
preta fina

Prisões p/ 
abotoaduras de 

colletes

Sobrecasaca 
de casemira 
preta e de 

cores
Rendas de 

crochet 
estreitas de 

bicos

Sobrecasaca
s de panno 

reto fino e de 
cores

Rendas de 
seda fina

Tamancos p/ 
meninas

Rendas 
estreitas e 
largas de 
entremeio

Tamancos p/ 
Srª

Rendas 
inglesas sortida

Toalhas de 
linho e de lan 

para rosto
Riscados de 

algodão varias 
cores

Vestidos em 
organdy

Setins de cores
Soutache preto 
e de cores (p/ 

fardamento)
Tafetá branco 

e roxo (p/ 
saiotes de anjos

Fonte: Anúncios dos Jornais “CORREIO OFICIAL” e “ A PROVÍNCIA DE GOIÁS” - Arquivo 
Histórico Estadual de Goiás (AHEG).
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TABELA 05 - MERCADORIAS DISPONÍVEIS NOS ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS EM GOIÁS (1870-1879)

Alimentos e 
Bebidas

Tecidos e 
Armarinho

Vestimenta e 
Calçados 

Utensílios 
Domésticos    

Ferragens 
e Armas

Objetos de 
Uso Pessoal 

Medicamento 
e Perfumaria 

Aguardente do 
Remo

Agulas p/ 
crochet

Botinas á Luiz 
XV pretas, 
brancas e 

cores 
diversas, 
(inglezas e 
francezas)

Bacias de ferro 
batido

Armamento 
fulminantes 
Laport de 1 
ou 2 canos

Abotoaduras 
de perola de 

vidro, 
porcelana, 
doiradas-
louçada

Agôa de 
colonia em 

garrafas 
lapidadas

Amêndoas
Agulhas 

francezas 
fundo de ouro

Bonets de 
panno preto c/ 
ricos enfeites 
p/ meninas

Baús de folha 
todo tamanho

Cabeçadas 
inglezas

Albuns 
dourados 
forrado de 

velludo

Agôa dentrifice

Aseitona de 
Sevilha em 

vidros

Agulhas p/ 
machinas

Bonets p/ 
officiaes

Botijas de 1L

Caçambas 
de prata 

ingleza p/ 
homens e Srª

Albuns p/ 
retratos 

esmaltados de 
velludo e 

madreperola

Agôa florida 
legitima de 

Kemp

Aseitonas 
d’Elva em 

latas

Argolinhas 
prateadas p/ 

pés de botões

Botas Pollak 
de couro e 

verniz

Candieiros de 
metal c/ 

graduador
Chumbo

Alfinetes 
dourados de 
pedras finas

Brilhantinas 
(haute 

nouvanté)

Azeite doce
Belbutina 

vermelha e 
preta

Botinas a 
Melhés e 

Suzer

Cadêas de 
Plaquet 

dourados p/ 
mesa

Clavina á 
Flobert

Apitos de 
metal

Cosmeticos 
brancos, rosa, 

amarello e 
preto

Azeite dôce 
francez

Botões de 
perola p/ 

colete, paletot, 
calças

Botinas de 
cano alto 

(amazonas) 
pretas, 

brancas e de 
cores p/ Srª

Cobertores de 
lã espanhóes

Cravo de 
ferrar

Balcãs de 
gomma p/ 

guardar fumo

Estracto  oleo 
de oriza p/ 

lenço e cabello

Bacalhao 
fresco

Botões de 
seda sortidos

Botinas 
duraque á 
Parisiense, 
(cano alto c/ 

fivelas e 
bambolins de 

seda)

Cobertores 
francezes 
brancos e 

encarnados

Enchadas
Baralhos 
sortidos

Extractum 
Carnis 

(restaurador)

Balachas 
americanas

Botões 
doirados p/ 

fardas

Botinas 
inglezas p/ 
rapazes e 
meninos

Colxas de 
damasco de 
lan, seda e 

algodão

Espingarda 
de Lapert

Bengalas 
modernas

Extratos finos 
inglezes: 

Kibim, Pinaud, 
Rimmel, 
Piveer e 
Legrand

Ballas de 
estallos

Bramante de 
linho

Botinas p/ 
meninas

Enfeites de aço 
polidos a 
sultana

Espingardas 
fulminantes

Birimbaos
Garrafinhas de 
óleo de ricino

Biscoito 
Americano em 

latas

Bretanha de 
linho

Botinas pretas 
biqueira de 

verniz

Espanadores de 
penas

espoletas

Bonecas 
choronas, 

nuas e 
vestidas de 
noiva todo 
tamanho

Marfelma de 
Bany em 
vidros p/ 
dentes

Biscoutos 
estrangeiros 

finos
Brim Imperial

Botinas pretas 
e de cores c/ 

fivelas 
douradas e 
botões de 

seda

Espelhos c/ 
molduras p/ 

sala

Esporas de 
aço e latão

Brincos de 
aço, doirados, 
com pedras e 

p/ luto

Oleo de 
alfazema

Biscoutos 
Ingleses

Brin Rei da 
Persia

Cachinez de lã 
superiores

Espelhos 
grandes e 

pequenos p/ 
salla

Estribos de 
prata ingleza 

com molla

Caixa de papel 
c/ enveloppes 

sortidos

Oleo de 
amendoas
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Camarões 
frescos

Brins de linho 
branco e de 

cores

Camisas de 
meias

Espelhos 
sortidos

Estribos e 
caçambas

Caixa de 
penna de aço 

– Mallat 

Oleo de figado 
de bacalháo

Cerveja Bass
Calças de
cassimira

Camisas 
brancas de 

linho 
francezas

Flores artificiaes
Fogos da 

China

Canivetes 
finos c/ 

photografia
Oleo de orisa

Cerveja 
Cresiana

Cambraia fina 
de linha

Camisas 
brancas 

francezas 
peito de linho 

bordados 
muito finas

Folhinhas de 
Laemmert e 
d’algibeira

Lanternas 
furta-fogo

Caximbos de 
porcellanas 
dourada á 
principe de 

Gortschakoff

Oleo de 
superior

Cerveja 
ingleza

Camisas 
brancas de 
linho e de 

riscado Oxford

Camisas de 
cretone de 

linho 
francezas

Garrafas com 
kerosene

Lorós 
Inglezes

Chapas 
americanas p/ 

marcar 
roupas, 

guardanapos 
e cartões de 

visita

Pílulas de 
Bristol

Cerveja preta 
e branca 

meias garrafas 

Cardaço Suze 
e seda branco 

p/ cós

Camisas 
francezas 

Oxfort
Garrafões

Machados 
americanos 
Collius & Cª

Charutos de 
havana

Pós de arroz 
branco e rosa 

aromatico

Cervejas 
Bitter, Cangac, 
Genebra, Aniz

Carriteis de 
linha sortidas 
em côres e 
grossuras

Capas de 
malhas de lã 

Lamparinhas p/ 
kerosene

Polainas de 
couro da 
Russia á 
Napoleão

Cigarreiras de 
couro, massa 
e de mollas

sabonetes

Cevadinha p/ 
sopa

Casimira de 
setim especia, 

amarella, 
verde, branca 
e vermelhal

Cavour feltro 
p/ 

seminaristas

Louças e 
porcelanas de 

Sévres, 
chinesas e 

(varias 
qualidades)

Pólvora em 
latas

Collares de 
coral, 

engastado em 
ouro

Chá Hyson em 
latas

Casimira 
escura de 
algodão

Cavour pretos 
de lontra p/ 

padres

Maços de vela 
de composeção

Pólvora FFF

Collares de 
villudo c/ 

pingentes de 
metal dourado 

Austriaca

Chocolate 
commum

Cassa preta e 
branca p/ fôrro 

de vestido

Cavour pretos 
de merinoe de 

pellos 
francezes

Masso de 
phosforo de 
segurança

Redeas 
inglezas

Collares e 
contas 

sortidas em 
cores e 

grossuras
Chocolate 
francez de 
baunilha

Cassineta
Cavour 

republicanos e 
fazendeiros

Moringas 
pintadas c/ 

pratos

Selins 
Inglezes

Collares 
electricos

Conserva de 
ameixas 
grandes

Chitas em 
cambraia 
variados 
padrões

Cavous 
impermeaveis 

p/ viagem

Papel azul e 
ouro p/ forro de 

sallas

Sellins 
Inglezes c/ 

pertences p/ 
homens

Cordas de 
tripa p/ violão

Conserva de 
tomates

Chitas em 
morim

Ceroulas de 
meias

Plumas de 
cores p/ 
enfeites

Cordas de 
tripa p/ violão

Doces de 
fructas 

estrangeiras 
(em garrafas de 

cristal)

Chitas Ingleza 
e Franceza

Chales 
caximira de 

Pekim 

Porta-
phosphoros de 

gomma

Diademas de 
aço e perola

Farinha de 
trigo gallega

Collarinhos e 
punhos a 

Princeza de 
Galles

Chales com 
listras de seda

Relogios 
Americanos p/ 

mesa
Envelops

Garrafas c/ 
ananaz em 

calda

Colletes de 
casimira

Chales de 
caxemira 

estampada

Sabão de 
Rimmel

Enveloppes 
grandes p/ 

officios
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Garrafas c/ 
caju em calda

Cortes de 
vestidos á 

Pompadour

Chales de filó 
de seda preta 

bordada á 
ponto real

saca-rolhas de 
mólla

Escovas 
electricas

Garrafas c/ 
gengibre

Cortes de 
vestidos de 

cassa

Chales de 
gase 

transparentes

Vellas de 
Stearina

Espadinhas p/ 
criança

Garrafas c/ 
tamarindos em 

calda

Cortes deBrins 
de linho de 

cores

Chales de 
tafetalim 

franceza á 
venesiana

Espingardas p/ 
crianças

Garrafas c/ 
Bitter

Damasco de 
seda, branco, 

vermelho, 
roixo e verde

Chapeos 
brancos 

grandes e 
pequenos p/ 

meninos

Estampas com 
imagens de 

santos

Genebra em 
frascos

Diamantinas 
(fazenda 
especial)

Chapeos de 
cazimira e 

velludo 
enfeitados p/ 
meninos e 
meninas

Estojos c/ 1 e 
2 navalhas

Goiabada
Enfeites de 

seda e de lã p/ 
vestidos

Chapeos de lã 
com aros p/ 

Srª

Estojos c/ 
agulhas de 

crochet

Latas com 
azeitonas 

pretas

Escomilha 
brancos 

(bordados á 
ponto real -

fazenda de baile 
– figurino de 

Pariz)

Chapeos de lã 
de cores e 
tamanhos 
sortidos p/ 
homens e 
meninos

Estojos 
dourados c/ 

agulha p/ 
costura

Latas c/ 
camarões em 

conserva

Escosia preta 
e de cores

Chapeos de 
lebre de cores 

e tamanhos 
sortidos p/ 
homens e 
meninos

Figas de coral 
encastoadas 

em ouro

Latas com 
biscoutos 
Inglezes 
sortidos

Escossia de 
bispo

Chapeos de 
linho e seda e 

de ganga 
forrados p/ sol

Goma p/ 
botina

Latas com chá 
Hyson

Espeguilhas 
doiradas e
prateadas

Chapeos de 
palhinha 

enfeitados c/ 
aros p/ Srª

Grampos lisos 
e de flores

Licor de S. 
Vicente de 

Paula

Estampas de 
Santos

Chapeos de 
seda sarjada 

c/ correntes p/ 
sol

Graxa 
franceza em 
vidros e em 

latas

Licôres finos
Fichus 

enfeitados

Chapeos de 
sol de sedfa p/ 

Srª

Graxas p/ 
calçados

Macarrão
Filó branco 

liso e bordado

Chapeos de 
sol vistas de 

cabo marfim p/ 
homens

Guarda-chuva 
de seda 
superior 

automatos

Macarrão p/ 
sopa

Filó de seda 
bordado

Chapeos finos 
de feltro p/ 
homens e 
meninos

Horas 
Marianas

Manteiga 
dinamarqueza

Fios de seda 
enfeitados á 

rainha da 
Prussia

Chapeos 
francezes á 

Alberto

Lapis de 
borracha
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Manteiga 
Ingleza

Fita de 
escumilha 

preta p/ luto

Chapeos 
francezes á 
Marquez do 

Herval

Leques de 
marfim de 

cores a 
fantasia

Manteiga 
ingleza (marca 

vacca)

Fita de veludo 
batida

Chapeos 
francezes 
manilha 

brancos á Rei 
Humberto

Livrinho 
milagroso de 
Véra Effigie 

Do rosto de N. 
S. Jezus 
Christo

Marmellada de 
Lisboa em 

latinhas

Fitas de 
macáu p/ 
enfeites

Chapeos 
francezes p/ 

criança á 
principe do 
Grão Pará

Livros de 
lembrança

Massas de 
todas 

qualidades

Fitas sortidas 
de nobreza e 

de setim roxas

Chapeos 
inglezes á 
fazendeiro

Loto – jogo de 
víspora

Molho Francez
Flanelas de 

cores  
encorpadas

Chapeos 
pretos copa 

molle

Manual de 
Missa e 

Semana Santa

Molho inglez
Flanella 

americana

Chapeos 
Spartui c/ véo 

á diana

Mascaras de 
papellão

Mostarda 
Ingleza em 

môlho

Flanella de lan 
fina e 

superfina

Chapeos 
spartui 

enfeitados á 
Pastorinha

Matta borrões 
p/ escripta

Noses

Franja de seda 
preta, de 

cores, doirada, 
prateada p/  
vestimentas 

de anjos

Chapeos de 
alpaca de 

cores p/ sol

Novo 
regimento de 

custas 
judiciaes

Passas
Galão de ouro 

p/ official
Chinelos de lã 

mésola

Oculos finos, 
áro dourado e 

de aço

Peixe em latas
Ganga de cor 

p/ saia de 
montar

Chinelos de 
tapete finos, 

avelludados e 
tacheados

Palhinha p/ 
camapé

Presunto de 
Fiambre Inglez

Ganga 
francesa 

amarella e 
encarnada

Echarps de 
lãa xadres de 

cores

Papel almaço 
e fiúme

Queijo do 
Reino

Gasemira 
mineira

Fraques de 
elasticotina 

marrom e azul 
p/ homens

Papel p/ 
impressão

Queijos 
londrinos

Granadine de 
seda preta

Fraques de 
elastina

Pentes 
travéssas p/ 
meninas e 

outros sortidos

Sal

Gregas 
doirada e 

prateada de 
seda, de lãa e 

a algodão

Fraques 
pretos de 

alpaca lona e 
de Royal p / 

homens

Pincéis 
sortidos p/ 

barbas

Salsa parrilha 
em rama

Grivaldinas á 
Princeza de 

Saboya

Gravata de 
Official

Pincênez 
vidros de 
cores, áro 
dourado

Sardinhas de 
Nantes em 

lata

Ilhama 
prateada e 

larga p/ 
enfeites

Gravatas de 
granadine, 

gorgorão preto 
e de verniz

Procurações 
impressas p/ 

tabelliães
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Serveja 
branca 

tenent’s e 
Chiristiania

Imitação de 
linho lavrado

Gravatas 
pretas de 

gorgorão de 
seda ponta 

larga e estreita

Ramalhetes 
de flores p/ 

cabelo

Vinho 
bordeaux

Invisíveis 
fingindo a 
cabelleira

Gravatinhas 
modernas

Reguas de 
acaju de metal 
p/ escriptorio

vinagre de 
Lisboa

Invisíveis 
pretos cachos 
e de cores c/ 

flores

Grinaldas e 
vêos p/ noivas

Rodomas de 
vidro c/ 

imagens de 
santos

Vinho branco
Irlanda de 

linho
Jaquetões de 

casimira

Sigarreiras de 
gomma a 
chineza

Vinho de D. 
Luiz

Lãa muito leve

Lenços 
brancos de 
cambraia de 

linho

Thesourinhas 
aço polido fino 

p/ costura

Vinho Duque 
do Porto

lãansinha p/ 
costumes de 

passeio

Lenços 
brancos de 

linho em ricas 
caixas

Tinteiros 
modernos c/ 

molla e 
segredo á 
Austriaca

Vinho Genuino
Linha de lã de 

cores p/ 
bordados

Luvas de seda 
branca de 

pezo

Vinho 
geropinga

Linha de todas 
as cores de 

200 jardas p/ 
máquina de 

costura

Luvas pretas 
de retroz e de 

pellica de 
Jouvin p/ Srª

Vinho Lagrima  
D’ourolicôr 

dourado 
francez (em 

belas garrafas 
de Christal)

Mantas de 
feltro p/ selins 
de homens e 

Srª

Meias botas p/ 
meninas

Vinho madeira
Mariposa 
matisada

Meias botas 
pretas, 

brancas e de 
cores

Vinho 
Muscatel

Matrilena p/ 
toilettes de 

passeio

Meias 
comprida p/ 

Srª e meninas

Vinho tinto
Merinol 
diagonal 
francez

Meias curtas 
p/ homens e 

meninos

Vinhos 
Portugueses

Morins

Meias inglezas 
finas e 

superfinas p/ 
homens, 

meninas  e srª

Nobreza 
branca, azul e 

vermelha

Paletots de 
casimira e de 

alpaca p/ 
meninos

Panno azul 
marinho p/ 

fardas 
militares

Palitos saccos 
de linho 
branco e 

pardo lavrado

Peças de brim 
de linho 
branco

Saias brancas 
com crivos 

largos e 
bordados a 
ponto real
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Peças de 
faulardina 

marron

Saias de cores 
diversas

Peças de 
maripoza 
branca

Sapatos de 
tapete e 
velludo 
bordado

Polonezas de 
gorgorão

Sobretudo de 
paño Piloto

Popeline de 
seda

Sobretudos de 
cassimira

Popelines 
imperiais 
(fazenda p/ 

verão)

Tumicas de 
cores diversas

Renda e franja 
de seda preta 

e de cores

Vestidos de 
seda de cores 
e a Saltana p/ 

Srª
Rendas de 

seda branca e 
preta de 
algodão  

dourada e 
prateada 
franceza

Rouxinóes c/ 
crivoá 

Pampadour 
Setim macau 

p/ enfeites
Tarlatana 
branca de 
algodão 

bordada á 
ponto real

Tinta indelevel 
p/ marcar 

roupa
Tuyauté orlado 

de seda
Fonte: Anúncios dos Jornais “CORREIO OFICIAL” e “A PROVÍNCIA DE GOIÁS” - Arquivo 

Histórico Estadual de Goiás (AHEG).
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TABELA 06 - MERCADORIAS DISPONÍVEIS NOS ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS EM GOIÁS (1880-1889) 

Alimentos e 
Bebidas

Tecidos e 
Armarinho

Vestimenta e 
Calçados 

Utensílios 
Domésticos                                   

Ferragens 
e Armas

Objetos de 
Uso Pessoa l

Medicamento 
Perfumaria 

Aguardente 
do Reino

Alfinetes c/ 
cabeça de 

passarinhos

Belbutina preta 
e vermelha

Bacia de ferro 
batido

Aço Milão Abotoaduras 

Agua de colonia  
em frascos 
grandes de 

Pinaud

Aseite doce 
francez

Algodão 
americano

Botinas brncas 
p/ Srª

Baldes de 
madeiras c/ aro 

de ferro
Arame em fios

Álbuns p/ 
retratos

Água florida 
legitima

Azeitonas 
d’Elvas

Botinas 
brancas c/ 

canno e salto 
altos

Botinas chagrin 
p/ meninos

Bandeijas de 
charão

Carrancas
Anéis de 

celludoide

Água vegetal de 
rosas e violetas 

p/ toucador

Carne verde
Botoens de 

côco, perola e 
de setim

Botões de 
cores p/ 
vestidos

Bomba p/ poço
Cravos 

doirados de 
pé de ferro

Argolas p/ 
chaves

Água vegetal de 
violeta p/ cabelo 

de Pinaud

Carveja Tivoli 
alemã

Botões p/ 
vestidos

Calças de brim 
branco e de 

cores de linho

Bules de metal 
galvanisado

Chumbo 
grosso

Berço mata 
borrão

Cosméticos 
sortido brancos, 
amarello e preto  

Cerveja 
Corlsberg

Colarinhos e 
punhos

Calças de 
cazimira 
mineira

Caixas de 
lamparinas 
francezas e 
portuguezas

Enchadas
Bollas de tinta 
preta e violeta

Cundurango p/ 
curar cancros, 

syphelis, 
escrófulas e 

ulceras

Cerveja preta 
Guiners

Elástico p/ 
braço

Calças de 
tecido nacional 

Santa Rita
Caldeirões Espingardas

Brincos de 
celluloid

Elixir 
odontalgoco p/ 
asseio da boca 
e conservação 

dos dentes
Conhac de 
diversas 

qualidades

Escossia 
branca

Camizas de 
franella ingleza 

e franceza

Espelhos de 
quadros doirados

Esporas de 
Campo Bello

Cachimbos 
turco de raiz

Essencia  
Kananga

Farinha de 
trigo

Fitas de 
nobreza de 

cores

Cavour de 
panno preto 

Espelhos 
grandes p/ sala

Fechaduras 
de broca p/ 

portas
Caixa de lacre 

Essência de 
Essência de 

immel de 
Lengrand

Lingüiça

Fitas de setim 
macáo e de 
nobreza de 

cores

Ceroulas de 
algodão

Facões lagiarnos 
e guaranys 

grandes

Fechaduras 
lisas e de 

cruzetas p/ 
canastras

Caixas de 
obras

Essencia Exora 
Bréoni

Manteiga 
Ingleza

Linha branca 
de clark p/ 
mochinas

Ceroulas de 
cretone

Ferros de 
gommar á vapor

Ferro em 
barra

Canetas 
sortidas

Essencia 
Fragipane

Mortandela Morim
Ceroulas de 

linho
Fogão 

ecconomico
Freios de 

Campo Bello
Canivetes finos

Essencia 
Opoponax

Oleo  de 
linhaça 

Panno 
enfestado p/ 

rede

Chapeos de 
lepre pretos, 

pardos e 
brancos

Lampeões p/ 
Kerosene

Louça 
variada

Carteiras de 
lembranças

Essencia 
Pompadour

Pescados
Rendas 
brancas

Chapeos gostos 
e fórmas á 

Carlos Gomes
Kerosene

Machados 
americanos

Cartiras de 
couro da 
Russia

Kauanga de 
Japão – água 
aromática p/ 

toilet

Pimenta do 
Reino

Rendas 
Bretone

Chapeos 
patentes pello 

de seda

Locas de 
diversas 

qualidades

Machados 
americanos

Charutos da 
Bahia

Marfilina p/ 
aformosear os 

dentes

Sal 
Rendas de 

Blod

Colletes de brim 
de linho branco 

e de cores

Machinas de 
costira Singer

Panellas de 
ferro

Chinelios 
charlot e de 
marroquim 
doirado p/ 

homens e Srª

Óleo de 
alfasema
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Salsa parrilha 
em rama

Rendas de 
crivo

Colletes de 
cazimira de 

cores

Monhio Patente 
p/ café

Pistolas
Collares de 
Popadour

Óleo de 
amêndoas 

Sardinha
Rendas de 

crochet
Colletes 
deiagonal

Moringas de 
barro e pratos 

pintados p/ água

Pregos 
ponta de 

Pariz

Contas de 
aljôfar 

Óleo de oriza

Vinho Alto-
Douro

Rendas de 
entemeios de 

crochet e 
valencienne

Croiusés de 
elasticotine

Phosphoros 

Tinta 
composta 

varias cores 
p/ envernizar 

portas

Contas de 
aljôfar 

prateadas e 
douradas

Opedeldoc de 
Guaco p/ 

rheumatismo

Vinho Antonio 
Ferreira 
Lafiter

Rendas 
doiradas e 
prateadas

Enxovaes p/ 
baptisados

Pratos de ferro 
batido

Correntes de 
relógio de 
celludoide

Opoponax

Vinho Branco 
Lisboa

Rendas 
valencianas

Espartilhos p/ 
Srª

Pratos de folha 
grandes

Descanços de 
canetas

Pílulas de 
Bristol

Vinho Porto 
Velho

Taxas 
douradas

Fitas a 
Pompadour

Ramos de flores 
artificiaes

Ditos de bronze
Pó chinez 
aromatico 

Vinho Ribeiro 
dos Santos

Tiras e 
entremeios 

bordados em 
cambraeta

Fraques de 
cazimira preta

Redes finas 
Envelopes 
diplomados

Pó de arroz 
aromatico 

Vinho tinto de 
Lisboa

Vidros de tinta 
de marcar 

roupa

Fraques de 
deiagonal golla 

de velludo
tamboretes

Envelopes p/ 
offício

Rapé areia 
preta

Fraques de 
elasticotine 
pretos e de 

cores

Velas de sebo 
Figas de coral 
encastoadas

Tonico oriental

Fraques de 
panno preto

Vellas Stearinas 
Graxxa em 

vidros p/ 
calçados 

Tonico oriental 
de Kemp

Lenços brancos 
de linho

Guarda-sol de 
merino p/ 
homens e 
meninos

Vinho de 
descoberta 
japonesa p/ 

curar de asthma

Luvas branca 
de pellica de 

2,3 e 4 botões

Guarnições de 
perola de 

celluloide e 
doiradas

Luvas brancas 
de escossia p/ 
homens e Srª

Jogos de 
vísporas 
sortidos

Paletots de 
panno forro de 

baeta

Lapes de 
gomma

Saias brancas 
c/ babados de 
tiras bordadas

Lápis Faber  nº 
2

Sapatos de 
duraque 

branco c/ laços 
de saltos p/ Srª

lapiseiras de 
alluminium

Sobretudos de 
cazimira 
franceza

Leques brancos 
e de cores

Limpadores de 
penna

Maço de 
obrêas em 

pastas
Magdalenas c/ 

pente
Medalhas de 

celludoide
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Mollas p/ 
prender papel
Novellos de 

linho de cores 
p/ escritório

Oculos e pince-
nez e aros 
doirados

Papel almasso 
liso e pautado
Papel fiume
Papel fiume 

pautado
Papel 

diplomata de 
linho

Par de tinteiro 
de chumbo 
Pedras de 

louça
Penas Blanzy
Pennas Mallat

Pentes sortidos 
Pezos p/ papel

Piorras p/ 
crianças

Pulseiras de 
celluloid

Pulseiras de 
Popadour
Regoas de 

ébano c/ filete
Regoas de pau 

Revista dos 
Construtores
Romances: 

diversos títulos
Semanário 

sortidos
Thesouras 

compridas de 
aço

Tinta preta 
Cooper

Tinteiros de 
crestal

Tinteiros de 
molla 

Tinteiros de 
vidro a fantasia
Vidro de tinta 

carmim
Vidros de 
gomma c/ 

pincel
Fonte: Anúncios dos Jornais “CORREIO OFICIAL” e “A PROVÍNCIA DE GOIÁS” - Arquivo 

Histórico Estadual de Goiás (AHEG).



O CONSUMO EM GOIÁS NO SÉCULO XIX 84

Estas tabelas evidenciaram importantes aspectos do consumo da 

população goiana no século XIX. Os produtos importados são predominantes 

em todas as categorias das tabelas 01, 02 e 03. A importação destas 

mercadorias evidencia não só a ausência de produção local de boa parte 

destas mercadorias, mas principalmente a mitificação dos produtos importados 

e a sua aquisição como mecanismo que reforçava as diferenças sociais e 

destacava o refinamento e bom gosto de alguns indivíduos. Discutiremos 

separadamente alguns aspectos deste consumo observado neste inventário de 

mercadorias obtido através dos anúncios de jornais.

2.1.1 – Os rituais de socialização e o papel dos Alimentos Importados

O fato de o organismo necessitar ingerir alimentos 

constantemente fez, segundo Lima, “da alimentação um dos domínios mais 

propícios à ritualização” . Assim, as refeições se constituíram no momento de 

socialização e, principalmente, em ocasiões para demonstrar o bom gosto e o 

refinamento dos comportamentos sociais aos presentes, principalmente, os 

ligados às boas maneiras à mesa. 

Neste processo era imprescindível a presença de louças e 

talheres importados, bem como, alguns alimentos que destacassem estas 

qualidades. Em todos os anúncios pesquisados notou-se a presença de 

utensílios ligados às refeições que pudessem destacar estes atributos dos 

indivíduos que os possuíam como é o caso de colheres e garfos de prata 

inglesa e louças chinesas.  Tais aspectos podem ser observados no relato de 

Saint-Hilaire ao descrever o jantar com o Governador de Goiás Fernando 

Delgado Freire de Castilho:
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A mesa do jantar, (...) tinha sido posta numa sala mal iluminada e 
de pequenas dimensões. A comida era abundante e bem 
preparada, e na mesa refulgiam belas pratarias e porcelanas. Não 
deixava de causar assombro esse luxo, sabendo-se que o único 
meio de se chegar a Vila Boa era em lombo de burro e que nos 
achávamos a 300 léguas do litoral.22

Os gêneros alimentícios tiveram importante papel nesta 

ritualização das refeições e estiveram presentes nos estabelecimentos 

comerciais inúmeros produtos importados principalmente de Portugal, França e 

Inglaterra. Entre os alimentos anunciados destacam-se os condimentos 

importados, tais como azeitonas, azeites doce francês, molho francês, molho 

inglês, mostarda inglesa em molho, pimenta, canela, pimenta do reino, erva-

doce entre outros. 

A bebida, elemento indispensável nos momentos de socialização, 

também aparece em grande variedade nos anúncios, principalmente os vinhos 

reinóis além de conhaques, licores entre outras bebidas. Os diversos doces em 

conserva, bolachas, biscoitos, balas e os charutos de havana demonstram o 

cuidado com os agrados feitos aos convidados após as refeições. 

2.1.2 – A Preocupação com a Aparência e com a Higiene Pessoal

No entanto não bastava uma mesa ostensiva era necessário 

esmerar-se na aparência pessoal, através de roupas de ultima moda

confeccionadas com a mais variada padronagem existente e disponível. 

                                               
22 SAINT-HILAIRE, A, Viagem à Província de Goiás. São Paulo: Itatiaia, 1975. p. 55. O 
conjunto mais elaborado de objetos associados a uma farta alimentação provavelmente não 
era encontrados em qualquer residências de Goiás, principalmente em domicílios menos 
prósperas do que a do Governador de Goiás, todavia o levantamento feito nos inventários post-
mortem, que serão analisados posteriormente, demonstraram que se não era possível obter 
toda uma gama de “acessórios” para demonstrar a sintonia com as novas regras de 
comportamento procurava-se obter um o outro objeto para receber os convidados. 
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Quanto a disponibilidade de tecidos e acessórios necessários à boa aparência 

nota-se que os estabelecimentos comerciais dispunham de todos os 

apetrechos necessários. A diversidade de tecidos anunciados não deixa 

dúvidas quanto às possibilidades de consumo destes produtos e para 

complementar a aparência elegante uma infinidade de calçados, masculino, 

feminino e infantil estavam disponíveis no mercado. 

Outros acessórios tão importantes quanto às vestimentas formam 

os objetos de uso pessoal indispensáveis na complementação dos cuidados 

com a aparência. Estes cuidados se fizeram presentes, através dos seguintes 

objetos: os chalés, as meias finas, as mais variadas fitas, pentes, grampos e 

travessas para enfeite dos cabelos, chapéus para todos os gostos e ocasiões,  

as jóias, as cigarreiras de couro, guarda-chuvas de seda, leques, luvas de 

todas as cores, e etc.. Ao passar em Santa Luzia, no início do século XIX, 

Saint-Hilare observou estas preocupações na população local. Segundo o 

viajante,

Não há nenhum homem que não queira ter um traje apropriado 
para os dias de festas, nenhuma mulher que não queira ter um 
vestido de boa qualidade, um colar, um par de brincos, um lenço 
de musselina, uma capa de lã, um chapéu de feltro. 23

O toque final era dado pelos variados cosméticos colocados à 

disposição da população. São eles: águas de colônia, cosméticos para retirar 

manchas, pó de arroz, perfumes, brilhantina, extratos finos, etc.. A presença 

destes cosméticos evidencia, além da preocupação com a aparência, os 

cuidados com a higiene pessoal, pois, numa época onde as doenças se 

proliferavam, despertando o temor na população, as campanhas de 

                                               
23 Idem. Ibidem. p. 27.
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higienização ganham destaque favorecendo o comércio de sabonetes, escovas 

de dente, pílulas depurativas, entre outros.

Os anúncios de jornais pesquisados evidenciam que a população 

em Goiás dispunha de uma gama significativa de objetos para serem 

consumidos refutando a idéia de que a crise econômica vivida em Goiás neste 

período teria conferido uma rusticidade à sociedade goiana distanciando-a das 

novidades dos centros litorâneos. Por outro lado é possível afirmar que esta 

disponibilidade tenha estimulado e favorecido o consumo de objetos ligados às 

novas regras de comportamentos sociais.
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2.2 – O CONSUMO EM GOIÁS NO SÉCULO XIX ATRAVÉS DOS 

INVENTÁRIOS POST-MORTEM

Se por um lado os anúncios possibilitaram vislumbrar boa parte 

dos produtos disponíveis à população, os inventários puderam nos informar 

sobre aqueles produtos não listados nos jornais, principalmente os móveis e 

ferramentas de trabalho que praticamente não apareceram nos anúncios. Além 

disso, os inventários representaram na presente pesquisa o contraponto dos 

anúncios ao evidenciar o que realmente se consumiu em Goiás principalmente 

no que se refere aos objetos que são deixados de herança aos parentes dos 

inventariados.

Para a análise dos inventários foram escolhidas Vila Boa e Santa 

Cruz de Goiás, ambos arraiais do período da mineração. Esta escolha foi 

motivada, no caso de Vila Boa, pelo fato deste arraial ter sido, neste período, a 

capital da Província de Goiás, e como tal estimular a fixação de um número 

significativo de estabelecimentos comerciais e vários deles aí permaneceram 

até o século XIX, favorecendo, desta forma o consumo. 

Já Santa Cruz de Goiás, um dos primeiros núcleos de mineração, 

localizada próxima a um dos caminhos das tropas, teve seu abastecimento de 

suas casas de comercio favorecido e, conseqüentemente, contribuiu para um 
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consumo contínuo da população local. Foram levantados, então, um total de 

oitenta e três (83) inventários, destes dois arraiais.24

Estes inventários, abrangendo todo o século XIX, possibilitaram 

perceber mudanças e permanências no comportamento de consumo no 

período, 25 além de possíveis diferenciações nos padrões de domesticidade, de 

conforto e de aparato na vida material quotidiana. Algumas particularidades nos 

hábitos de consumo, dos inventariados, possibilitaram diferenciá-los na 

paisagem social tão homogeneizadora que a historiografia tradicional criou. 

Levando sempre em consideração os altos e baixos da economia goiana no 

século XIX.

Através dos bens, móveis e imóveis, dos inventários pesquisados, 

foi possível perceber as transformações que a sociedade goiana passou 

durante o século XIX, no que diz respeito, a progressiva ruralização da 

população e as mudanças nas atividades econômicas. Através dos bens 

listados observou-se que, se num primeiro momento, esta população tenta 

resistir ao fim da mineração, se rende, após as primeiras décadas, passando a 

se dedicar às atividades agro-pastoris. 

Os inventários de Vila Boa, por serem, em sua maioria, da 

primeira metade do século XIX, apresentaram, algumas características distintas 

dos inventários de Santa Cruz. Os inventários de Vila Boa demonstram que a 

população ainda apresentava algumas características, eminentemente, 
                                               
24

Os inventários de Vila Boa foram levantados pelo mestrando Marcos T. Sousa sendo, 
gentilmente, cedidos para esta pesquisa. Para a sistematização da coleta de dados dos 
inventários, foi elaborada, previamente, uma ficha padrão onde se registrou os dados pessoais 
do inventariado e seus respectivos bens e dívidas. Estes dados foram codificados e registrados 
em uma planilha eletrônica tornando possível a quantificação e correlação estatística dos 
mesmos.
25 Dos inventários post-mortem da cidade de Goiás 67.7% abrangem a primeira metade do 
século XIX, sendo que, apenas 32.3% são referentes às décadas de 60 e 70. Os inventários de 
Santa Cruz de Goiás são todos da segunda metade do século XIX, abrangendo, assim, todo o 
século. 
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urbanas, uma vez que, 42.5% dos inventariados possuíam casas na vila, em 

oposição a 15.1% de indivíduos que possuíam apenas propriedades rurais.26

Dos indivíduos que viviam na cidade, 64.2% possuíam objetos de 

servir mais refinados. Provavelmente, a vida nas cidades impunha, a estes 

indivíduos, um maior número de ocasiões de socialização, recebendo, em suas 

residências, um número maior de convidados. A posse de objetos finos de 

servir demonstra a preocupação com as boas maneiras vigentes no período, 

podendo destacar os seguintes objetos: jarro de prata, salva de prata, bulles de 

prata, colheres, garfos e facas de prata, castiças de prata, pratos de louça, 

garrafas de cristais, bulles e xícaras de louça. 27

Entre os inventários levantados, para Vila Boa, destacam-se, pelo 

número destes objetos listados e de seu respectivo monte-mor, o de Maria 

Anastácia de Santa Cruz e do Capitão Antonio Borges de Campos, ambos da 

década de 50. Apresentando algumas características que os distinguiam dos 

demais inventários, estes dois indivíduos se diferenciam também entre si. 

Apresentando monte-mor superior a 10:000$000 (Dez contos de reis), estes 

inventariados apresentaram importantes diferenças na prática de consumo, 

estando relacionado, provavelmente, ao fato de um viver na cidade e o outro no 

campo. 

Segundo o inventário de Maria Anastácia ela possuía apenas 

casas na vila, significando, provavelmente, que morasse na cidade. Esposa do 

Coronel Philippe Antonio Cardozo, provavelmente, possuía inúmeras 

obrigações sociais que a patente do marido lhe impunha, explicando, desta 

                                               
26 15.1% possuíam propriedades na vila e no campo e 27.3% não apresentaram nenhum tipo 
de bens de raiz impossibilitando determinar, com segurança, se viviam no campo ou na cidade.
27

Nenhum dos indivíduos que possuía somente propriedade rural apresentou objetos de servir 
refinados.



O CONSUMO EM GOIÁS NO SÉCULO XIX 91

forma, o grande número de jóias de ouro e objetos de servir de prata que ela 

dispunha em seu inventário. São eles: 

JÓIAS

Dois braceletes de ouro cm quatro bagos de coraes – 135$680
Dois Colares de contas de ouro – 76$800
6/8 de ouro em obra: dois caixios, duas imagens da Senhora da 
Conceição e trez crucifcios – 143$360
32/8 de ouro: hum par de fivelas de sapatos, huma dita de calção 
e dois pares de brincos – 81$920
Hum rozario de ouro com cruz – 34$560
Trez cordões de ouro – 67$840
Hum colar encastuado de ouro – 58$880
Hum par de bentinho com cordão de ouro – 53$760
10/8 de ouro em : hum par de brincos com esmalte preto, hum 
dito com pedra incarnada, douas veronicas, hum peixe – 25$600
Hum colar de mar perola encastuado de ouro e huma conta de 
ouro – 40$960
Hum colar de coraes com feixos de ouro de filagrama – 25$600
Hum par de brincos de brilhantes – 40$000
Hum dito com esmalte verde – 20$000
Hum dito de ouro com hum brilhante pequeno – 12$000
Doze botões de ouro de colete – 11$520
Hum trancellim de relógio de ouro – 56$320
Seis anéis de ouro: 3 com pedras – 80$000
Hum trancellim de ouro para relógio – 66$000
Huma cadeas de ouro de relógio com trez sinetes com firma –
73$500
Hum colar e dous botaes de ouro – 40$960

OBJETOS DE PRATA

Hum jarro de prata – 161$280
Huma salva grande de prata – 71$520
Huma salva pequena de prata – 23$040
Huma salva pequena de prata – 16$320
Huma serpentina de prata com 3 luzes – 77$760
Huma bacia de prata de lavar rosto – 41$840
Hum espivitador com prato de prata – 19$440
Hum bulles de prata – 57$120
Hum bulles de prata – 63$840
Huma leiteira de prata – 36$240
Trinta e seis pares de colheres de prata e mais duas 
dezermanadas com huma de tirar sopa – 235$680
Trinta e seis facas de cabos de prata – 138$240
Hum dito de garfo tridente – 3$840
Trez catiçaes de prata pequenos – 58$560
Hum copo de prata com sua competente corrente – 33$600
(INVENTÁRIO,caixa30, Cartório Vara de Família da Cidade de Goiás)

Já o inventario do Capitão Antonio Borges de Campos, 

proprietário de três bens de raiz no campo, demonstra, através de seus bens 
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listados, uma menor preocupação com a vida social. Possuindo poucos objetos 

de servir mais requintado, apenas uma salva de prata, seu inventário se 

destaca pela grande quantidade de ferramentas de trabalho e de escravos (31 

escravos). São elas:

FERRAMENTAS DE TRABALHO

Hum alambique a sentado com pezo de dezesseis arrobas –
409$600
Hum alambique desmontado com pezo de cinco arrobas –
102$400
Hum alambique velho com pezo de trez arrobas
Hum alambique de destilar agoa de flor mais Hum taixinho -
12$800
Quatro Taxas em bom uso – 46$800
Hum taxo aza aberta – 8$000
Hum taxo velho – 26$800
Trez funis, hum rhemunholo, duas escumadeiras – 6$400
Huma tenda de ferreiro com alguns pertences – 40$000
Hum trado grande – 6$000
Huma estaca de caldeiro – 6$000
Hum forno de ferro – 10$000
Hum serrote – 4$000
Duas enxadas – 4$000
Cinco olhos de enxadas – 1$000
Nove foices – 18$000
Hum serrote estrangeiro – 8$000
Duas alabancas – 9$180
Huma balança grande – 8$000
Huma xibanca – 4$000
Huma trincha – 4$000
Deis machados – 20$000
Hum machado – 2$000
Hum tear de tesser pano – 8$000
Trez rodas de fiar – 6$ 000
Hum carro ferrado – 40$000
Dois pares de rodeiras – 30$000
Deis cangas e arreios de carro – 10$000
Deis cangalhas mal arriadas – 40$000
Hum aparelho de ferrar completo com bigorna e thesoura e 
aviamentos de caminho – 12$800
(INVENTÁRIO, caixa 30, Cartório Vara de Família da Cidade de 
Goiás)

Além de estar ligado ao meio rural, os bens do Capitão Antonio 

Borges de Campos, demonstram que existia uma, provável, produção de 

aguardente em sua propriedade, assim como, objetos de transporte, utilizados, 
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provavelmente para deslocar a produção para áreas de comercialização e toda 

a tralha necessária para o cuidado com os animais (tenda de ferreiro com seus 

pertences).

Entre os indivíduos que moravam na cidade, outro elemento 

importante foi detectado, a presença de objetos de uso pessoal, destacando-se 

as vestimentas e as jóias. Estes inventariados apresentaram, entre seus 

pertences, um número razoável de jóias de ouro, tais como brincos, anéis e 

colares, além de vestidos de cetim e de sedas, calças e camisas de linho, 

chalés e chapéus evidenciando a preocupação destes indivíduos com a boa 

aparência.28

Ligados ainda à cidade, os inventariados apresentaram, também, 

entre os objetos listados, ferramentas de atividades mineratórias, bem como, 

ferramentas de ferreiro, alfaiate e carpintaria. Estes ofícios, provavelmente, 

requeriam uma clientela nas proximidades que justificasse a presença destes 

profissionais. Os objetos mais comuns foram: balanças, almocafres, caixões, 

forno de ferro, torquez de ferrar, xibanca, serrotes, martelos, tesouras e 

bigornas.

Em Santa Cruz os dados levantados indicam uma sociedade com 

características mais rurais. Provenientes da segunda metade do século XIX, os 

inventários demonstraram que a população esteve voltada para as atividades 

agro-pastoris, apresentando um crescimento no número de propriedades no 

campo, bem como, de gado. O tamanho das propriedades, no entanto, e o 

baixo número de escravos parece indicar que se tratava de uma produção em 

                                               
28 Entre os indivíduos que apresentaram apenas propriedades rurais não foi listado entre seus 
pertences nenhum tipo de vestimenta, indicando, provavelmente, a utilização de roupas mais 
simples e de pouco valor e o número de jóias de ouro é infinitamente menor do que os 
indivíduos da cidade possuíam.
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pequena escala.29 Entre os inventários levantados 50% possuíam algum tipo 

de propriedade rural, crescendo, também, o número de ferramentas para o 

cuidado com a terra, reforçando a ruralização da população neste período, já 

que, apenas 24% dos inventariados possuíam, somente, casas na vila. 30

Através dos objetos listados nos inventários, ligados ao interior 

das residências, observou-se uma distinção nos hábitos de consumo entre os 

indivíduos que viviam na cidade e no campo. Os utensílios de cozinha ligados 

ao preparo de alimentos, como por exemplo, tachos, panelas de ferro, bacias, 

gamelas e tigelas, encontravam, em sua maioria, em posse de pessoas que 

moravam na vila e /ou que não possuíam propriedades. Já os objetos, de 

servir, mais refinados encontravam-se, predominantemente, entre os indivíduos 

que viviam na cidade (66.6%).31

Estes elementos parecem indicar que a população urbana, de 

Santa Cruz, esteve mais interessada em consumir objetos que lhe atribuísse 

algum requinte social. Deve-se levar em conta, também, a maior facilidade de 

acesso a estes objetos, na cidade, devido a proximidade com os 

estabelecimentos comerciais. Dos objetos listados nos inventários relacionados 

ao consumo de alimentos (garfo, colher, facas, baixelas, chá fino, entre outros), 

vestuário (meias de seda, lenços, chapéus de tecidos finos, chales, etc.) e 

objetos de higiene pessoal (navalhas, escovas de dente) demonstram 

claramente a preocupação destes indivíduos com as regras de convívio social, 

                                               
29 Entre os inventariados que possuíam algum tipo de propriedade rural predomina aqueles 
que dispunham de pequenos sítios, chácaras ou “parte”  de propriedades. 
30 26% dos inventários não apresentaram nenhum tipo de bens de raiz, não sendo possível, 
desta forma, determinar se viviam na cidade ou no campo.
31 A ausência de utensílios de cozinha entre os indivíduos que viviam no campo se explica, 
provavelmente, pela maior utilização de vasilhames de cerâmica, conforme comunicação 
apresentada no XX Simpósio Nacional de História – História Fronteiras – Florianópolis-SC 25 a 
30 de Julho de 1999 por CARVALHO, Héllen Batista. Cultura Material e Vida Cotidiana nos 
sítios de Agricultura no Julgado de Santa Cruz de Goiás nos Séculos XVIII e XIX.
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apesar das dificuldades econômicas que a sociedade goiana viveu durante 

todo o século XIX.

No que se refere à mobília das residências, dos dois arraiais, seja 

elas rurais ou urbanas, observou-se predominância de móveis simples, 

indicando uma provável estandartização dos mesmos entre a população de 

Goiás, no século XIX, sendo que, os valores destes móveis correspondiam, em 

média, apenas 5,0% do monte-mor dos inventários. Os objetos de mobília mais 

comuns foram: mesas com gaveta, mesas sem gaveta, catres, tamboretes, 

bancos simples, e caixões e caixas encouradas, utilizadas para guardar objetos 

e roupas. Estes objetos eram, provavelmente, fabricados na própria Capitania 

de Goiás.

A população de Santa Cruz apresentou um poder aquisitivo bem 

inferior aos indivíduos de Vila Boa, podendo ser observado através do monte-

mor dos inventários. O número de escravos foi bem superior em Vila Boa, 

sendo que, apenas 30% dos inventariados não possuíam escravos, os demais 

possuía entre dois e três escravos, chegando um inventariado ter trinta e um 

escravos.32 Em Santa Cruz 70% dos indivíduos pesquisados não possuíam 

escravos, e apenas um indivíduo possuía 06 e outro possuía 04 escravos, os 

demais não ultrapassaram a média de 01 escravo por inventariado.

O número de indivíduos que possuíam dívidas em Vila Boa é 

quase insignificante se comparado aos de Santa Cruz. Apenas 24% dos 

inventariados de Vila Boa possuíam algum tipo de dívida, sendo que em Santa 

Cruz este número chegou a 60% dos inventariados, sendo que, em alguns a 

dívida era superior ao seu monte-mor. O inventariado João Ebule Italiano, 

                                               
32

A média do monte-mor  dos inventários pesquisados para Vila Boa foi de 2:617$000. Já em 
Santa Cruz a média esteve entorno de 823$000.
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morador de Santa Cruz, possuía tantas dívidas, por ocasião de sua morte, que 

sua esposa preferiu abrir mão dos bens a ter que saldar todos os seus 

compromissos. 

Pautada nos relatos dos viajantes a historiografia goiana 

evidenciou, sem relativisar estes relatos, a decadência sócio-econômica e 

cultural da população de Goiás do século XIX.33 No entanto, os inventários 

pesquisados demonstraram que esta sociedade, na medida do possível, 

adquiriu objetos que lhe atribuísse o mínimo de civilidade desejável. Assim, ao 

contrário do que Chaul supôs ao indagar se, com o fim da mineração, a 

população teria deixado de lado hábitos europeus, adquirindo, cada vez mais, 

hábitos indígenas, 34 os inventários demonstram que estes indivíduos, apesar 

dos poucos recursos disponíveis, estiveram atentos às novas regras de 

comportamentos sociais, principalmente aquelas, ligadas ao comportamento à 

mesa, ditada pela corte portuguesa instalada no Rio de Janeiro. 

                                               
33 Ver: SANT’ANA, M. A. História de uma oligarquia: os Bulhões. Goiânia: Oriente, 1978. p. 
21; DOLES, D. E. M. As Comunicações Fluviais pelo Tocantins e Araguaia no Século XIX. 
Goiânia: Oriente, 1973. p.49-50; PALACIN, L. Op. Cit. 1976. p. 200
34 CHAUL, N. F. Op. Cit.. p. 51.



CAPÍTULO III – AS TROPAS E O ABASTECIMENTO DE 

GOIÁS NOS SÉCULOS XVIII E XIX.

Nesse vaivém, constante, realizavam as tropas importante 

intercâmbio econômico e social portadores que eram de vida e civilidade

juntamente com os volumes alçados às cangalhas. 

Nas suas constantes viagens, 

traçavam um emaranhado de comunicações entre cidades vilas, povoados,

vilarejos,, ao mesmo tempo que estabeleciam o contato dessas comunidades

com os portos marítimos. 

(GOULART,1961:64)
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AS TROPAS E O ABASTECIMENTO DE GOIÁS
NOS SÉCULOS XVIII E XIX.

A ocupação de Goiás, no século XVIII, com a descoberta do ouro, 

promoveu o desenvolvimento de um comércio que articulava as regiões 

litorâneas e interior do Brasil. Voltada para as atividades comerciais de 

exportação durante os dois primeiros séculos de ocupação, a população do 

Brasil volta suas atenções para atividades comerciais com as áreas de 

mineração. Este comércio foi impulsionado pela nova dinâmica que a 

descoberta do ouro provocou na colônia com o surgimento dos núcleos 

urbanos e a grande concentração populacional nestas regiões possibilitando a 

formação de um importante mercado interno. No século XIX, apesar da 

diminuição do fluxo de mercadorias, os anúncios de jornais analisados não 

deixaram dúvidas de que este comércio permaneceu ativo, apesar das 

dificuldades econômicas vividas pela população de Goiás.

A locomoção das mercadorias comercializadas em regiões tão 

distantes do litoral apresentou algumas dificuldades, principalmente nos 

primeiros anos, devido à precariedade do transporte realizado por muares e a 

quase inexistência de caminhos. Aos poucos, estas dificuldades foram, na 

medida do possível, sanadas possibilitando que, até aqueles produtos 
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considerados extremamente frágeis, chegassem nos estabelecimentos 

comercias de Goiás. Saint-Hilaire expressou sua admiração a esta situação ao 

relatar a presença de objetos refinados em regiões tão distantes do litoral,

A comida era abundante e bem preparada, e na mesa refulgiam 
belas pratarias e porcelanas. Não deixava de causar assombro 
esse luxo, sabendo-se que o único meio de se chegar a Vila Boa 
era em lombo de burro e que nos achávamos a 300 léguas do 
litoral.1

A chegada destas mercadorias e a maior fluência das atividades 

comerciais, tanto em Minas Gerias quanto em Goiás, somente foram possíveis 

através do desenvolvimento de outras atividades que lhe serviriam de 

sustentação, foram elas: a abertura de novos caminhos, a constituição de 

tropas e a construção de pousos, vendas e demais elementos de infra-estrutura 

necessários para atender a infinidade de pessoas que passaram a concentrar 

suas vidas nos caminhos. 

Estas atividades viabilizaram o abastecimento dos 

estabelecimentos comerciais em Goiás e favoreceram o consumo, da 

população, através da disponibilidade de toda a sorte de produtos. Este 

consumo, como vimos no capítulo II, se caracterizou pela diversidade e se 

constituía de gêneros alimentícios, condimentos e bebidas importadas, uma 

grande variedade de tecidos e armarinhos, roupas e calçados para homens, 

mulheres e crianças, utensílios de uso doméstico, ferramentas de trabalho, 

armas, objetos de uso pessoal além de medicamentos e perfumaria. 2

                                                     
1 SAINT-HILAIRE, A, Viagem à Província de Goiás. São Paulo: Itatiaia, 1975. p. 55
2 A grande variedade de produtos disponíveis à população, como observamos nas análises dos 
anúncios de jornais, possibilitava aos indivíduos que viviam tão distantes do litoral brasileiro 
desenvolver variações em suas preferências de consumo. Ver Capítulo II – O Consumo em 
Goiás no Século XIX. p. 56-99.
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A organização de tropas para o transporte destas mercadorias 

passou a ser em atividade muito lucrativa e praticada por um grande número de 

pessoas. Os tropeiros, responsáveis pelas tropas, além do importante papel 

desempenhado como agentes do comércio, foram de fundamental importância, 

também, enquanto meios de comunicação e transmissores das novidades, uma 

vez que, desempenhavam também a função de mensageiros e transmissores 

de notícias (...).3 ao possibilitar a chegada de jornais e cartas vindos do litoral 

brasileiro e de além-mar.

Os caminhos, por sua vez, abertos neste período, foram 

propulsores de profundas alterações no panorama do Brasil-Colônia atuando 

como estimuladores dos processos de interiorização e expansão territorial, 

além de possibilitar, segundo Palacin, a formação de um mercado nacional, 

nos quais se integravam o sul do país, o território das minas e as Capitanias da 

costa.4  Os pousos e demais infra-estruturas instalados nos caminhos 

possibilitaram o descanso e o reabastecimento das tropas e a continuidade de 

viagens tão longas.

Estes novos elementos – tropas, caminhos e infra-estruturas –

formaram então o que Raffestin chamou de circulação e comunicação. Para o 

autor “em todo transporte há circulação e comunicação simultaneamente. Os 

homens ou bens que circulam são portadores de informação e, assim, 

“comunicam” alguma coisa.” 5 Foram estes novos elementos que possibilitaram 

a chegada de informação sobre os novos comportamentos sociais ao interior 

                                                     
3 Idem. Ibidem. p. 127.
4 PALACIN, L. Op. Cit. 1995. p. 127. 
5 RAFFESTIN, C. Por Uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993. p. 200.
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do Brasil e principalmente o consumo de bens que contribuíram na elaboração 

destas novas práticas.6

                                                     
6 Ver capítulo II onde demonstramos o papel do consumo no estabelecimento das novas 
práticas sociais, em Goiás, advindas da Europa.
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3.1 - A ORGANIZAÇÃO DAS TROPAS

Povoado o território que hoje se constitui o Estado de Goiás, e 

formado seu mercado consumidor, surge a necessidade de abastecimento dos 

novos núcleos de povoamento. No entanto, a falta de meios de transporte 

eficazes provocou, nos primeiros anos, períodos de fome, pois, as dificuldades 

de abastecimento não foram solucionadas de imediato. 

Estas dificuldades no abastecimento estiveram relacionadas 

também com a ocupação de uma grande área sem nenhum planejamento. 

Segundo Goulart a descoberta do ouro no interior do Brasil fez com que em 

alguns decênios, um território de aproximadamente dois milhões de 

quilômetros quadrados, [incluindo o atual estado de Minas Gerias] até então 

desabitado, fosse quase que repentinamente ocupado, embora submetido a 

um povoamento escasso, de núcleos densos, mas, separados pelas imensas 

áreas desertas que se interpunham entre uns e outros. 7

Abastecer este enorme contingente humano não se demonstrou 

tarefa fácil, pois a população instalada nestas áreas enfrentou a problemática 

da ausência de caminhos e de meios de transporte capazes de suprir, logo nos 

primeiros anos, toda a população. Para Goulart:

                                                     
7 GOULART, J. A. Tropas e Tropeiros na Formação do Brasil. Rio de Janeiro: Conquista, 
1961. p.25.
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quando da corrida às fontes metálicas, não havia meio de 
transporte capaz de manter, com regularidade necessária, o 
intercâmbio de produtos e mercadorias necessárias à 
normalidade da vida dos contigentes humanos situados 
naquelas lonjuras. O carro de bois, a carroça, ou outro qualquer 
veículo hipomóvel não se podia adaptar à escabrosidade 
topográfica que se interpõe entre aquelas áreas e a faixa 
marítima; e o cavalo não possui qualidades de cargueiro capazes 
de autorizar a sua utilização neste mister sob pesos 
consideráveis e em longos percursos. Dessarte, o problema vital 
dos catadores de pedras preciosas, dos lavradores de veios 
auríferos, e de toda a gentalhada que formigava nos socavões 
das minas era apenas um: transporte.8

A ocupação litorânea da colônia nos séculos XVI e XVII não 

impôs a necessidade de um meio de transporte muito eficiente e a marcha a pé 

foi predominante neste período. Para Antonil9 as primeiras explorações 

costeiras se devem às dificuldades enfrentadas pelos colonizadores com a falta 

de um transporte que se adequasse à extensão do território da colônia. As 

viagens ao interior do Brasil eram feitas com grandes dificuldades, e as 

distâncias eram vencidas a pé e as cargas eram transportadas por escravos. 

Holanda afirma que,

a marcha a pé foi o modo de locomoção verdadeiramente 
característico da expansão bandeirante (...) a locomoção animal 
seria extremamente difícil e penosa nas brechas e lugares 
acidentados, e embora os homens de São Paulo fossem bons 
cavaleiros (...) pouco valeria essa qualidade nas picadas 
indígenas. 10

A problemática do transporte só foi solucionada com a inserção 

dos muares, quando da abertura do caminho por terra que ligava Curitiba às 

Campinas de Viamão e à Colônia de Sacramento no Rio Grande do Sul. Este 

caminho feito, inicialmente, para a comercialização de cavalos não tardou a 

                                                     
8 Idem, Ibidem. p. 28.
9 ANTONIL, A. João. Op. Cit. p. 16
10 HOLANDA, S. B. Caminhos e Fronteiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 125
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receber grandes levas de muares em função de resistência deste animal para o 

transporte de cargas. 11 A partir de 1730 teve início a exportação de animais do 

extremo sul, deslocando-se desta região numerosas manadas levadas para 

São Paulo de onde eram escoadas para outras regiões depois de negociadas 

nas feiras anuais de Sorocaba. 12

A grande procura por estes animais de carga fez com que sua 

área de criação se expandisse avançando pelos campos de Viamão, Missões, 

Colônia do Sacramento, Montevidéu, Buenos Aires, Corrientes, Entre Rios, etc. 

13 A partir de 1733 avolumou-se o número de muares originários do sul, pois, 

não havia quem, dispondo de recursos e habitações indispensáveis, hesitasse 

em ir buscar animais em Viamão.14 Pois, segundo Zemella estes animais além 

de serem utilizados no transporte de mercadorias se constituíam também em 

objetos desse comércio, pois eram vendidos aos mineradores para os 

trabalhos de extração aurífera”. 15

Estes animais passaram a substituir a locomoção e o transporte 

de mercadorias a pé, por serem mais eficazes no transporte de grandes 

quantidades de produtos que se fazia necessário. Assim organizou-se em toda 

a colônia tropas de muares visando o abastecimento das minas. A organização 

de tropas tornou-se, nesta conjuntura, uma atividade altamente praticada e 

bastante rentável. Durante os séculos XVIII e XIX, todo o deslocamento de 

mercadorias foi feito nos lombos das mulas. 

                                                     
11 HOLANDA, S. B. de. Op. Cit. p.129.
12 idem. Ibidem. p. 130.
13 Goulart, J. A. Op. Cit. p. 36-37.
14 HOLANDA, S. B. de. Op. Cit. p. 130.
15 ZEMELLA, M. P. O Abastecimento da Capitania das Minas Gerais no Século XVIII. São 
Paulo: HUCITEC, 1990. p. 137
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Estas tropas eram formadas de um conjunto humano composto 

pelo seu proprietário, o tropeiro, os camaradas, o cozinheiro e o grupo de 

animais, burros e bestas. Este tropeiro viajava pelo interior do Brasil alugando 

seus serviços, vendendo a capacidade de carga de seus animais ou fazendo 

ele próprio à aquisição de cargas para revende-las em suas viagens.16

O tropeiro e sua comitiva desempenharam um importante papel 

neste leva-e-traz de mercadorias, suprindo os estabelecimentos comerciais de 

Goiás dos produtos necessários a manutenção do bem estar da população que 

vivia no interior do Brasil. Porém, a importância deste agente do transporte não 

se limitou a simples locomoção de mercadorias, pois, no constante vaivém, 

entre o litoral e o interior, as tropas realizavam também um importante 

intercâmbio econômico e, principalmente, social.  Em Goiás, distante do 

burburinho do litoral, as novas regras de convívio social passaram a fazer parte 

do cotidiano da sociedade goiana via informações e mercadorias trazidas por 

estas comitivas17, pois, segundo Goulart, as tropas nas suas constantes 

viagens, traçavam um emaranhado de comunicações entre cidades, vilas, 

povoados, vilarejos, ao mesmo tempo que estabelecia contato destas 

comunidades com os portos marítimos.” 18  

Em suas constantes viagens, entre o litoral e o interior, as tropas 

além de promoverem a locomoção de objetos, transportavam também 

informações daquilo que via e ouvia na Corte, pois eram elas que 

                                                     
16 Goulart, J. A. Op. Cit. p. 64.
17 No Brasil estas transformações se fizeram sentir primeiramente nas regiões portuárias que 
tiveram um contato mais rápido com as novidades através de jornais, contatos com europeus 
que se estabeleceram, principalmente no Rio de Janeiro, e através da grande quantidade de 
mercadorias que passam a desembarcar nos portos brasileiros após a transferência da Corte 
Portuguesa no Brasil. Ver Capítulo I –  item 1.2 – Consumo e Sociedade Brasileira no Século 
XIX.  p. 27-46
18 Goulart, J. A. Op. Cit. p. 64.
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transportavam cartas, jornais, revistas, além das informações orais do que 

ocorria noutras partes do Brasil. Assim, as tropas informavam, à população de 

Goiás, a última moda da Corte através da grande variedade de tecidos que 

transportavam. Traziam também as ultimas novidades em requinte e elegância 

através da comercialização de talheres, porcelanas e objetos de uso pessoal 

(leques, meias finas, charutos, vinhos, etc.). Foram estas novidades que 

imprimiram novas regras e novos comportamentos sociais, ao estimularem o 

desejo das pessoas que viviam no interior do Brasil, de equiparar-se ao 

requinte das pessoas que viviam no litoral.
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3. 2 - ABERTURA DOS CAMINHOS 

Para a viabilização das atividades comerciais além da 

organização das tropas fazia-se necessário a abertura de novos caminhos. A 

ocupação costeira do Brasil nos dois primeiros séculos de seu povoamento 

resultou na quase inexistência de caminhos para o seu interior, existindo, 

apenas, algumas picadas utilizadas pelas bandeiras para o aprisionamento de 

índios e para a busca por minérios. O rápido povoamento destas regiões 

interioranas promoveu assim a abertura de caminhos ligando o litoral às 

regiões mineradoras. 19

Os primeiro caminhos surgiram no século XVII com a descoberta 

de ouro em Minas Gerais, os principais foram: o Caminho da Bahia ou dos 

Currais do Sertão, este caminho, em grande parte de sua extensão, 

acompanhava o leito do rio São Francisco; O Caminho Velho ou de São Paulo 

ligando Santos às Minas e o Caminho Novo ou do Rio de Janeiro, concluído 

por volta de 1725. Este último foi o que maior fluxo de comerciantes recebeu, 

                                                     
19 junto a estes caminhos organizou-se posteriormente uma mínima infra-estrutura - pousos e 
lavouras de milho - para o abastecimento das tropas, pois, a demora nos longos percursos 
criava a necessidade de descanso e alimentação tanto para os tropeiros quanto para os 
muares. 
SOUSA, Ana Cristina de. Caminhos Enquanto Artefatos: Relações Sociais e Econômicas no 
contexto do Caminho Novo e suas Variantes (séculos XVIII e XIX).  In: Historical Archaeology 
in Latin América. Columbia – USA, Stanley South, Publisher. n° 6. 1995. p. 75
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tendo em vista que, este caminho encurtou a distância, entre litoral e interior, 

em quarenta e cinco dias.20

A necessidade de abrir estes novos caminhos em áreas de 

mineração suscitou a problemática do contrabando e a necessidade de uma 

maior fiscalização e controle da saída do ouro. Outra preocupação era a 

cobrança dos impostos sobre as mercadorias que entravam e saíam das áreas 

de mineração. Se por um lado era vital a construção destes caminhos por outro 

o desvio do ouro foi uma preocupação constante. Para tentar coibí-lo os 

caminhos só eram abertos com a autorização da Coroa Portuguesa e nestes 

instalados postos para fiscalizar todo o movimento registrado nestas vias. 21

A principal função destes registros era deter o contrabando de 

ouro, mas, funcionavam, também, como postos fiscais onde se cobravam os 

Direitos de Estrada.22 Estavam, normalmente, localizados em pontos 

estratégicos, ou seja, locais onde o fluxo de comerciantes com suas 

mercadorias (escravos, gados, cargas de secos e molhados) fosse mais 

intenso. Toda a arrecadação ficava registrada em livros numerados pelo 

Conselho Ultramarino, bem como a procedência e destino das mercadorias 

transportadas, o seu volume, nome do tropeiro e a data da passagem. 23

                                                     
20 Segundo Zemella a preferência pelo Caminho Novo em detrimento aos demais repercutiu 
negativamente nas outras regiões do Brasil que participavam de forma menos efetiva nos 
lucros da mineração através do comércio. ZEMELLA, M. P. Op. Cit. p. 65. Ver também 
FURTADO, J. F. Homens de Negócio: A interiorização da Metrópole e do Comércio nas 
Minas Setecentistas. São Paulo: HUCITEC, 1999. p.97.
21 CHAVES, C. M. das G. Perfeitos Negociantes: Mercadores das Minas Setecentistas. 
Belo Horizonte: Departamento de História –UFMG, dissertação de mestrado, 1995. p. 87
22 Direito de Entrada era o imposto que incidia sobre mercadorias importadas. CHAVES, C. M. 
das G. Op. Cit. p. 89.
23 Segundo Chaves, durante o século XVIII, os comerciantes foram vistos como 
contrabandistas em potencial, todavia a grande necessidade do comercio para o 
abastecimento da população mantinha o seu espaço de destaque. CHAVES, C. M. das G. Op. 
Cit. p. 74.
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Estes registros eram administrados ora pela Fazenda Real, ora 

arrematados por contratadores. Sua segurança era garantida por um 

destacamento militar, que realizava rodas em territórios adjacentes em busca 

de contrabandistas além de encontrar e destruir picadas. Além de levar em 

conta o fluxo de comerciantes nos caminhos para a escolha do lugar para a 

instalação destes registros, era observada, também, a ocorrência de acidentes 

geográficos que de alguma forma dificultasse que o viajante a buscasse por 

outra rota.24

Outro mecanismo utilizado para tentar coibir o desvio do ouro, foi 

a proibição de abertura de novas variantes dos caminhos já existentes sem 

devida autorização régia, assim, em março de 1720 ficou proibido a abertura de 

caminhos e a imposição das penalidades aos infratores. Todavia, a 

permanência do desvio do ouro, fez com que, em 1733, o Conselho 

Ultramarinho determinasse que daí em diante não se abrisse novos caminhos, 

ou picadas, para quaisquer minas que estiverem já descobertas, ou para o 

futuro se descobrirem.25

Em Goiás, o primeiro caminho régio, foi autorizado em 1730, 26

sendo que, outros caminhos foram abertos, posteriormente, ligando a Província 

de Goiás ao Rio de Janeiro e ao norte da colônia.  Nestes novos caminhos foi, 

também, instalada a fiscalização.27 No entanto, apesar das tentativas da Coroa 

                                                     
24 Boa parte dos registros encontrava-se em passagens de rios, normalmente, no trecho mais 
apropriado para a travessia com animais e cargas dificultando o deslocamento para outro 
trecho devido os riscos com perdas de cargas e animais. Ver FURTADO, J. F..  Op. Cit. p. 100.
25 FURTADO, J. F..  Op. Cit. p. 99.
26 PALACIN, L., GARCIA, L. F., AMADO, J. História de Goiás em Documentos - I. Colônia. 
Goiânia: CEGRAF, 1995. p. 122.
27 Apesar da Carta Regia de 29 de fevereiro de 1733 determinar a abertura de Registros em 
Goiás em 1736 havia somente um registro em toda a província localizado às margens do rio 
Jaguary, na Capitania Paulista. Neste mesmo ano iniciou-se a instalação dos demais Registros 
após a arrematação por três anos, para a instalação dos mesmos27. Os Registros estiveram a 
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Portuguesa em coibir o contrabando do ouro através destes postos fiscais o 

desvio do ouro foi uma problemática constante.

Os caminhos acabaram se constituindo em locais onde outras 

atividades lucrativas, ligadas à mineração direta ou indiretamente, foram sendo 

estabelecidas, como é o caso da instalação de Registros mencionados acima, 

e de roças de milho e pousos para atender o grande contingente de viandantes 

que circulavam nestas vias. Segundo o levantamento realizado por Silva28, nas 

primeiras décadas de ocupação do território Goiano, entre 1726 e 1740, do 

total de 186 sesmarias concedidas neste período, para toda a Província de 

Goiás 37,6% foram concedidas para o Caminho de Goiás. Este grande número 

de pedidos de sesmarias próximo aos caminhos indica que estes se 

constituíram em pontos, economicamente, atrativos para a população que 

convergia para eles. (Vide figura 01 – Capitania de Goiás: caminhos e 

sesmarias (ao longo do Caminho Sul)  em Goiás - Séculos XVIII e XIX).

Para a coroa Portuguesa, por outro lado, a concessão de 

sesmarias, nestes caminhos, era a possibilidade de sua manutenção, já que os 

cuidados e reparos destas vias se constituíram em outra problemática. O 

estado precário da maioria das vias, principalmente em períodos de chuva, 

provocava queixas constantes e a concessão de lotes de terras próximos aos 

caminhos, tendo os sesmeiros que se responsabilizarem por sua manutenção, 

e também com produção/comercialização de produtos e a construção de 

unidades de apoio – pousos, vendas, hospedarias, etc. - passaram a ser a 

                                                                                                                                                           
partir de então nas mãos de particulares, que mediante contrato e pagamento adiantado à 
Coroa recolhiam os encargos e os lucros para si. Segundo Salles somente após esta 
arrematação em 1735 que as fronteiras com Minas Gerias e Bahia foram pontilhadas com os 
Registros. Ver SALLES, Gilka V. F. de, Op. Cit. p. 158-163.
28 SILVA, E. J, Sesmarias: Capitania de Goiás – 1726-1770.Goiânia: Dissertação de 
Mestrado em História/UFG, 1996. p.303.
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soluções viáveis. Os cuidados com estes passaram, então, a servir como 

argumentação para a solicitação de sesmarias, como demonstra o pedido de

sesmaria 01:

Pedido de Sesmaria 01

Diz Pedro Ferreira Sarmento morador no caminho das minas dos 
Guayazes aonde tem fabricado roça e sitio fazendo e 
endireitando mais de legoa e meya de Caminho a sua custa, com 
os seus escravos e fazenda, fazendo grandes aterradas nas 
vargens onde os viandantes tinhão perdas de cavalos e grande 
detrimento, por ser roim a passagem porque o suplicante em 
recompença deste serviço pertende da grandeza de V. Exª se 
queira dignas em lhe mandar passar carta de Sesmaria de Meya 
legoa de terra em quadra a qual principiarão no Caminho que o 
suplicante tem abrido as pedreneiras e o Rio Pardo com todas as 
quadras que lhe pertencerem de certão para uma e outra parte. 
(Pedido de Sesmaria, Arquivo Histórico Estadual de Goiás 
caixa 001sesmarias, pacote 01 nº 06 – 17/06/1733).

Se durante o século XVIII, onde a extração do ouro estava em 

plena atividade, e o interesse da coroa portuguesa estava voltado para o lucro 

com os impostos, os caminhos apresentavam-se em condições precárias, com 

o fim da mineração, no século XIX, o descaso, com estas vias, tendeu a se 

acentuar. Nos relatórios de província as queixas e as solicitações de melhorias 

são constantes tanto nos caminhos quanto de reparos e construção de pontes. 

Talves seja a Província de Goyasa única do Brasil, que nenhum 
melhoramento tenha recebido em suas Estradas; ellas se achao 
todas em péssimo estado, e cauza espanto o perigo que 
continuamente esta exposto em suas jornadas, quem em tempo 
d’agoas faz qualquer viagem (...).29

No entanto a constância dos pedidos de restauração destes 

caminhos nos leva acreditar que a realização dos reparos necessários 

praticamente não ocorria, tendo os tropeiros e sua tropa que conviver com esta 

situação. As constantes menções dos viajantes, as dificuldades enfrentadas 
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nestes caminhos, tendem reforçar a imagem de estradas quase que totalmente 

abandonadas. Saint-Hilaire em sua viagem a Goiás não poupa reclamações ao 

abandono dos caminhos e de suas pontes. Segundo o viajante os caminhos 

encontravam sempre em péssimo estado chegando a afirmar que estes jamais 

recebiam qualquer tipo de manutenção e nas regiões próximas aos arraiais a 

situação tendia a piorar, por causa do trânsito intenso. Já as pontes o viajante 

afirma que, como em Minas Gerais, cuida-se da sua construção, mas não da 

sua conservação.30 As dificuldades nos caminhos só eram amenizadas com a 

oferta de instalações e a possibilidade de descanso para homens e animais. 

Assim, entre uma distância e outra começa a surgir estruturas criadas 

exclusivamente para atender estes viandantes. 

                                                                                                                                                           
29 DISCURSO com que o Presidente da Província de Goyaz fez a abertura da Primeira Sessão  
Ordinária da Segunda Legislatura da Assembléia Provincial. 1° de julho de 1837. In: Memórias 
Goianas – 3. Goiânia: UCG,1986, p.82.
30 SAINT-HILAIRE, A. Viagem à Província de Goiás. São Paulo: Itatiaia, 1975. p. 42 e 48.
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3.3 - A INSTALAÇÃO DOS POUSOS

Nos primeiros anos de abastecimento das regiões mineradoras 

foram muitas as dificuldades enfrentadas pelas tropas devido a falta de uma 

infra-estrutura mínima que atendesse as necessidades destas comitivas nos 

caminhos. A ausência de locais para descanso aumentava ainda mais as 

distâncias entre o litoral e o interior do Brasil inviabilizando uma maior 

constância deste abastecimento. A mera existência dos caminhos não garantia 

a circulação de pessoas, era necessário que neles existissem locais capazes 

de promover aos viandantes, a possibilidade de abastecimento, descanso e a 

troca de animais.

Com o decorrer dos anos alguns indivíduos perceberam que a 

instalação de pousos, vendas, hospedarias e fazendas ao longo da estrada das 

tropas poderiam se constituir em empreendimentos lucrativos. Assim, com o 

incentivo da coroa portuguesa, através da concessão de sesmarias, 31

convergiram para este caminho,

“indivíduos que vincularam suas atividades ao fluxo humano, 
através do estabelecimento de vendas, hospedarias, ou de 
pequenas unidades produtivas voltadas para o abastecimento 
das tropas. Pequenos e médios agricultores encontraram no 

                                                     
31 GUIMARÃES, C. M. & REIS, L. M. Agricultura e Caminhos de Minas (1700/1750). In: Revista 
do Departamento de História – FAFICH/UFMG, 1987. p. 96-97.
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cultivo do milho, destinado à alimentação dos muares, uma 
importante fonte de subsistência.32

Os caminhos passaram, então, a ter um duplo caráter, 

representando para as tropas a ligação entre litoral e interior e para as pessoas 

que neles se fixaram significavam o sustento e a possibilidade de escoar a sua 

produção de gêneros agrícolas.33 Nestas pequenas lavouras plantavam-se, 

principalmente, o milho que era utilizado no abastecimento dos animais. Prado 

Jr., chega a afirmar que, o consumo de milho pelos muares é tão significativo 

que se constituiu em negócio lucrativo levando o dono destas lavouras, muitas 

vezes, a oferecer gratuitamente pouso e pasto para atrair as tropas. 34 As 

propriedades, instaladas nestas vias, se especializaram, então, na plantação 

deste produto. Os pedidos de sesmarias no caminho que ligava São Paulo a 

Goiás evidenciam a preocupação dos solicitantes em atenderem as tropas 

através da plantação do milho, como demonstram os pedidos de sesmarias 02 

e 03:

Pedido de Sesmaria 02

Diz Januaro de Godoy Moreira morador na Vila da Parnaíba que 
ele suplicante botou roça de dois alqueres de milho de 
sameadura na estrada das minas dos Goyaz em paragem 
chamada Ribeyrão das Pedras que desta do Rio Grande para cá 
três legoas pouco mais ou menos, porque se achão devolutas e 
sem povoador algum as terras daquele distrito.
(Pedido de Sesmaria, Arquivo Histórico Estadual de Goiás 
caixa 001sesmarias, pacote 01 nº 07 – 16/09/1733).

Pedido de Sesmaria 03

Diz Francisco Jorge de Anos morador no Caminho dos Goiás 
haverá três annos em parage Chamada Ponte Alta onde tem feito 
roça e sitio fabricado o que se lhe conceda Sixmaria das ditas 

                                                     
32 SOUSA, Ana Cristina de. Op. Cit. p. 68.
33 GUIMARÃES, C. M. & REIS, L. M. Agricultura e Caminhos de Minas (1700-1750). In: 
Revista do Departamento de História. Belo Horizonte: FACICH/UFMG. 1987,  v. 4. p. 91
34 PRADO Jr, C. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 163.
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terras fazendo pião no dito sitio e roça em té onde compreemder 
a meya legoa em coadra de uma, e outra parte, a qual faz prejuízo 
a ninguém portanto.
(Pedido de Sesmaria, Arquivo Histórico Estadual de Goiás 
caixa 001sesmarias, pacote 01 nº 02 – 10/01/1733).

Associado a estas instalações, além das roças de milho e 

algumas cabeças de gado para promover este abastecimento das tropas, foi 

muito comum, também, a presença de indivíduos que se dedicaram à criação 

de cavalos e muares para a substituição de animais das tropas que por algum 

motivo não tivessem condições de continuar as viagens. As longas viagens 

tornavam comum a necessidade de reposição dos animais já que era comum o 

tropeiro sobrecarregar seus animais provocando a morte do mesmo além das 

perdas nas travessias de rios. O pedido de sesmaria, abaixo, demonstra a 

intenção do solicitante em criar animais com esta finalidade.

Pedido de Sesmaria 04

Diz Simão Bueno Xavier morador e assistente no caminho dos 
Guayás termo desta cidade, que lhe suplicante determina fundar 
sua fazenda para criar gado e cavalgaduras no Caminho das 
minas dos Guayás na paragem chamada água Fria (...) para tal 
fundação carece a provisão de que lhe passe por Sesmaria.
(Pedido de Sesmaria, Arquivo Histórico Estadual de 
Goiânia caixa 001sesmarias, pacote 01 nº ? –
22/10/1732).

As tropas acabaram criando uma relação de dependência com 

estas unidades de apoio e muitas vezes esta dependência chegou a criar 

situações de má fé por parte do proprietário dessas instalações, chegando a 

ocorrer a destruição de trechos da estrada para obrigar às tropas e viajantes 

gastos adicionais, além dos danos provocados nos animais, obrigando os 
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tropeiros a adquirirem novos animais ou até mesmo se desfazerem de parte 

da carga por preços efetivamente inferiores. 35

Esta infra-estrutura, instalada ao longo das vias, apresentou 

características distintas de acordo com o fluxo humano que cada região do 

Brasil apresentou. Assim, quanto maior era a circulação de viandantes, mais 

elaboradas eram as acomodações oferecias. Descritas com riqueza de 

detalhes pelos viajantes europeus, podemos destacar a existência de três tipos 

de unidades de apoio nestes caminhos: os pousos, as vendas e as 

hospedarias e associadas a estas as lavouras de milho.

Entre estas três unidades o pouso, ou rancho, foi à estrutura mais 

comum nestes caminhos, pois, não exigia grandes investimentos em sua 

construção. Saint-Hilaire descreve esta unidade como sendo um simples 

rancho aberto, onde se alojavam os viandantes. As malas, cangalhas e 

arreamentos eram espalhados pelo chão, e as redes, utilizadas para o pernoite, 

eram amarradas nos mourões que sustentavam o pouso. Normalmente os 

proprietários de sítios mandavam construir esses abrigos ao lado de suas 

casas a fim de atraírem as tropas e darem saída ao seu milho. 36

Estes pousos tanto em Goiás como nas demais regiões do Brasil, 

estiveram, na sua maioria, próximos aos domicílios de seus proprietários. O 

constante contato com pessoas estranhas ao núcleo familiar suscitou a 

necessidade de elaborar estratégias de privacidade através de uma ordenação 

espacial nestas construções no sentido de promover privacidade aos seus 

habitantes, ao mesmo tempo permitindo-lhes uma participação ativa na 

estrutura de apoio, de modo a não prejudicar sua atividade comercial.

                                                     
35 SOUSA, Ana Cristina de. Op. Cit. p. 68.
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Assim, os pousos se constituíam em estruturas construídas 

próximos, mas, ao mesmo tempo desvinculadas do domicílio, uma vez que “a 

característica principal destas unidades de apoio era a de serem espaços de 

domínio público, uma vez que se destinavam a todos aqueles que, durante 

uma jornada, delas necessitassem para descanso e abrigo” 37

Em situações excepcionais onde o viandante era acolhido dentro 

do domicílio, o acesso ao quarto era sempre via alpendre, a fim de não 

interferir na intimidade da família. Saint-Hilaire relata que, de passagem pelo 

arraial de Meia Ponte, ao pedir pouso numa fazenda e exigir melhores 

acomodações do que a oferecida ouviu do proprietário: “só se passarem por 

cima do meu cadáver os senhores porão os pés no quarto ocupado por minhas 

filhas” 38. 

O domicílio era construído observando o mínimo de privacidade 

possível, seja através de uma distância da casa e do rancho de pouso, através 

do acesso ao quarto do hóspede ou da construção de muros de pedras 

edificados estrategicamente em um local que evitasse os olhares nas áreas de 

atividades domiciliares. Eram as barreiras sócio-culturais reafirmadas pelo 

espaço arquitetônico e de seus marcos materiais de referência, na fachada, 

muros e cercas. 

As vendas, outra unidade de apoio, tinham como finalidade não 

só oferecerem pernoite aos viandantes como também suprirem estas comitivas 

de gêneros para sua alimentação bem como de objetos de ferragem para os 

animais. Segundo Burton, estes estabelecimentos vendiam de tudo desde alho 

                                                                                                                                                           
36 SAINT-HILAIRE, A.. Op. Cit. p. 42 e 120.
37 SOUSA, Ana Cristina de. Op. Cit. p. 75
38 SAINT-HILAIRE, A. Op. Cit. p. 42.
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e livro de missa, até cachaça, doces e velas; às vezes é dupla, com um lado 

para secos e outro para molhados. Um balcão, sobre o qual se embalança uma 

groceira balança, divide-a no sentido do comprimento. (...) No chão, há sacos 

de sal, e barris abertos, com rapadura e feijão, um caixote ou dois de milho, 

pilhas de toucinho e carne de salgada (...). A venda tem, em geral, um quarto 

onde os viandantes podem se acomodar, com uma gamela para ablusões, um 

catre, uma mesa de pernas compridas e um banco baixo.39

Estas vendas acabaram apresentando uma característica 

agregadora e se constituíram em pontos de atração de povoamento e de 

relações sociais. Muitos locais, onde foram instaladas estas vendas, 

transformaram-se em pequenos povoados e até mesmo originaram cidades. 

Zemella, citando Augusto Lima jr., afirma que esta característica agregadora 

das vendas acabou por representar função semelhante à desempenhada pelas 

igrejas no nascimento de nossas vilas e arraiais.40

As hospedarias, como as vendas, se caracterizaram por oferecer 

algum tipo de conforto a mais do que os pousos, como por exemplo, quartos 

com camas e no caso específico das hospedarias, local para a realização das 

refeições. No entanto, outra característica destes locais era a simplicidade dos 

móveis dispostos nos aposentos e o fato de compartilharem outras funções. 

Segundo Burton, ao descrever uma hospedaria no interior do Rio de Janeiro, o 

estabelecimento era uma estalagem típica do velho Brasil. Do salão de 

barbeiro, partia um comprido corredor até o fundo da casa, (...). Os quartos de 

dormir, com as paredes limpas de tudo, a não ser de sujeira, tinha, um catre e, 

às vezes, uma mesa. O corredor levava à sala de jantar, que só se distinguia 

                                                     
39 BURTON, R. Viagem do Rio de Janeiro a Morro Velho. São Paulo: Itatiaia, 1976. p. 101.
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por um armário, cuja porta de vidro espunha alguma louça, galhetas, temperos, 

garrafas e potes com mantimentos.41

Estas estruturas mais elaboradas, vendas e hospedarias, foram 

percebidas, nos relatos dos viajantes europeus, nos caminhos que ligavam Rio 

de Janeiro e São Paulo a Minas Gerais não estando presente nas descrições 

dos caminhos para Goiás. Acreditamos que tal situação tenha uma estreita 

relação com o maior fluxo de tropas entre o litoral e a Capitania de Minas 

Gerais. No século XVIII, sua produção de ouro foi significativamente superior a 

Goiás justificando a maior atração exercida sobre os comerciantes que 

buscavam esta região para a comercialização de seus produtos.42

Posteriormente, no final do século XVIII e no século XIX, Minas Gerais havia 

desenvolvido outras aptidões, como, por exemplo, a agricultura abastecedora 

de outras províncias, que impulsionou a permanência de um fluxo comercial 

superior ao de Goiás.

Em Goiás, segundo as fontes pesquisas, as acomodações 

oferecidas às tropas, apresentaram aspectos mais modestos, se limitando, 

muitas vezes, a pousos extremamente rústicos. Eram em sua maioria, ranchos 

feitos de palha abertos de todos os lados associados a pequenas plantações 

de milhos para abastecer os muares. Os relatos dos viajantes não deixam 

dúvidas da precariedade destas acomodações. Saint-Hilaire em sua viagem 

por Goiás não economizou reclamações: 

a algumas léguas de distância uns dos outros encontram-se, à 
beira da estrada, uns poucos e miseráveis sítios, e junto deles os 
indefectíveis ranchos abertos de todos os lados.43

                                                                                                                                                           
40 ZEMELLA, M. P. Op. Cit. p. 137.
41 BURTON, R. Op. Cit. p. 273.
42 Ver tabela comparativa da produção aurífera de Minas Gerias e Goiás no capítulo I p. 54.
43 SAINT-HILARE, A. Op. Cit. p. 120.
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Procurando resgatar informações materiais destes pousos, na 

tentativa de compreender sua estrutura e as condições de acomodação 

oferecidas às tropas em Goiás foi escolhida uma área para a realização de um 

levantamento sistemático de prováveis vestígios arquitetônicos destas 

estruturas de apoio bem como objetos que relacionasse estas estruturas às 

tropas. Foi selecionada, previamente, uma área por onde tinha-se a 

informação, através dos relatos dos viajantes europeus, da existência do 

caminho, bem como, locais onde as tropas buscaram repouso. A área 

levantada encontra-se entre a cidade de Santa Cruz de Goiás, antigo núcleo de 

mineração do século XVIII e a travessia do Rio Corumbá. 44

Para a realização deste levantamento buscou-se, primeiramente, 

através de uma pesquisa em documentos oficiais e relatos de viajantes obter 

descrições sobre o caminho e suas respectivas estruturas de apoio que 

encontraríamos. Além dos dados documentais foi realizada entrevista oral com 

moradores antigos da região uma vez que, segundo informações, até as 

primeiras décadas do século XX ainda era freqüente a realização de viagens, 

de tropas e também de carreiros, nesta via.45

Cruzando os dados das fontes documentais e orais foi possível 

localizar o antigo caminho e detectar a existência de 04 estruturas de apoio. 

(vide figura 02 – mapa de localização do caminho e pousos no Julgado de 

Santa Cruz de Goiás). Posteriormente realizou-se uma pesquisa in loco para 

observar possíveis vestígios de antigas estruturas construtivas destas unidades 

                                                     
44 Para a escolha da área para a realização deste levantamento levou-se em consideração o 
fato de Santa Cruz de Goiás ter surgido no período da mineração em Goiás além do fato e 
estar localizada no caminho das tropas.
45 Foi pesquisado, também, neste levantamento mapas antigos da província de Goiás e mapas 
recentes além de um levantamento em fotos aéreas visando a localização exata deste 
caminho.
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além de vestígios materiais que associassem estes locais aos viandantes. Esta 

pesquisa in loco revelou a inexistência de estruturas edificadas que pudessem 

ser associada a estas unidades. Desta forma foram realizadas intervenções 

sistemáticas nas áreas onde se localizavam os pousos objetivando detectar a 

presença de objetos que se associassem às atividades desenvolvidas por 

estes homens de negócio.46

Dos pousos escavados apenas um revelou a presença de 

atividade que pudesse estar ligada às tropas. O pouso denominado Largo da 

Cadeia, localizado ao lado da antiga cadeia de Santa Cruz de Goiás revelou a 

presença de estruturas ligada à atividade de ferreiro, apresentando uma 

infinidade de objetos de metal (cravos, ferradura, etc.,) além de uma estrutura 

de um provável forno associado a uma grande quantidade de metal fundido.

Das demais unidades, pouso da Vitalina, pouso do Marreco e 

pouso da Eulália, apenas este último apresentou evidências de tal atividade. 

Segundo relatos dos viajantes e a documentação oficial pesquisada o pouso da 

Eulália, localizado as margens do Rio Corumbá, além de pouso para as tropas 

era um ponto de pedágio que teria sido concedido, por três gerações, à família 

de Bartolomeu Bueno.47 Todavia, o local onde, provavelmente, esteve edificado 

este pedágio e o provável pouso apresentou-se já bastante comprometido 

devido a várias intervenções realizadas por moradores locais em busca de 

                                                     
46 As áreas escavadas foram, primeiramente cobertas por uma malha de quadriculamento com 
quadras de 2x2m identificadas por coordenadas alfanuméricas. Das duas áreas de prováveis 
pousos somente no Largo da Cadeia, em Santa Cruz de Goiás, foi encontrado vestígios 
matérias que justificasse o investimento em escavação. Assim após a realização de tradagens 
em algumas áreas selecionadas por meio de abordagem oportunística. Através dos resultados 
das tradagens foram selecionadas duas áreas onde realizou-se escavação. Estas escavações 
resultou na evidenciação de cultura material associada a um provável pouso, grande 
quantidade de refugo de ferro fundido, um fragmento de provável luva de couro e estrutura de 
um provável forno.
47 SAINT-HILARE, A. Op. Cit. p. 119.
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“potes de ouro” o que comprometeu totalmente as evidências, impossibilitando 

um investimento no sentido de realizar uma escavação no local.
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A ausência de estruturas edificadas nos pousos pesquisados nos 

leva a acreditar que as unidades de apoio oferecidas aos viandantes se 

limitaram a pousos bastante rústicos sem nenhum tipo de edificação mais 

sólida que pudesse preservar algum tipo de vestígio com o passar dos anos, 

tendo em vista a pouca interferência humana na área.48 O menor fluxo das 

tropas para Goiás,49 teria, provavelmente, influenciado no tipo de acomodações 

oferecidas no caminho. Assim, tanto os dados documentais quantos os 

materiais evidenciaram que na Estrada das Tropas de Goiás esta infra-

estrutura se limitou a estes pousos e na formação de pequenas roças de milho 

para alimentar os muares. 

                                                     
48 Excetuando o pouso da Eulália que foi totalmente destruído com as escavações de curiosos 
em busca de possíveis potes de ouro no local. 
49 A maior intensidade do fluxo das tropas em Minas Gerais do que em Goiás, pode ser 
observado nos Registros de Entradas de mercadorias que eram trazidas pelas tropas. Com 
demonstra a tabela 04:

TABELA – 07 - MAPA DE RENDIMENTOS DA REAL FAZENDA DA CAPITANIA DE 
MINAS GERIAS E GOIÁS 1762-1800

PERÍODO
REGISTRO DE ESTRADAS 

EM MINAS GERAIS
REGISTRO DE 

ENTRADAS EM GOIÁS
1762-1770 1.569:304$000 288:850$137
1771-1780 1.409:594$000 290:155$522
1781-1790 1.244:286$000 233:016$860
1791-1800 1.206:673$000 172:095$530

FONTE: SALLES, G. V. F. de, Economia e Escravidão na Capitania de Goiás. 
Goiânia: CEGRAF/UFG, 1992. p. 188-189.; MAXWELL, K. A Devassa da 
Devassa - A Inconfidência Mineira: Brasil e Portugal 1750-1808. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1995. p.280-282.
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3.4 - OS MERCADOS ABASTECEDORES E AS MERCADORIAS

Nos séculos XVII e XVIII, o deslocamento populacional, 

provocado pela descoberta de jazidas de ouro no interior, estimulou, como já 

mencionamos, a formação de um mercado interno com um alto poder de 

consumo. 50 Este novo quadro econômico suscitou profundas alterações na 

economia interna do Brasil. Era necessário, a partir de então, a organização de 

uma produção, principalmente de gêneros alimentícios, para abastecer estas 

novas áreas.

As principais províncias que se dedicaram ao abastecimento das 

áreas de mineração foram: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e a região platina. 

Estas regiões passaram a condicionar suas atividades econômicas à 

exploração aurífera e às necessidades e anseios da população que se instalou 

ao longo das minas, pois, perceberam a possibilidade de obter altos lucros com 

o comércio nos novos arraiais que surgiam da noite para o dia.51

No entanto, esta nova realidade provocou algumas situações 

negativas nas regiões abastecedoras, como, por exemplo, a falta de produtos, 

                                                     
50 Segundo Gorender os efeitos da mineração se farão sentir no aumento rápido da população 
colonial, ampliação da ocupação territorial em direção ao interior, propensão marcante à 
urbanização e formação de ponderável mercado interno, entre outros. GORENDER, J. O 
escravismo Colonial. São Paulo: Ática, 1992. p.443.
51 Posteriormente, com a abertura do Caminho Novo, ligando Rio de Janeiro as regiões 
auríferas, houve uma maior concentração de mercadorias vindas desta província, uma vez que 
este novo trajeto encurtou as distâncias entre o litoral e o interior. 
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para o abastecimento da população local, e a especulação de preços dos 

mesmos. Zemella relata as dificuldades enfrentadas, por estas províncias, nos 

primeiros anos, de abastecer as áreas de mineração. Segundo a autora as 

vilas paulistas [no Rio de Janeiro e Bahia não foi diferente] sacrificaram seu 

próprio abastecimento, para mandara às minas boiadas, toucinho, aguardente, 

açúcar, panos, calçados, drogas e remédios, trigo, algodão, enxadas, 

almocafres,(...), etc.52

Esta situação provocou constantes reclamações e às vezes a 

necessidade de proibir a comercialização com minas na tentativa de minimizar 

os problemas das províncias abastecedoras. Estes problemas surgiram devido 

a uma produção em pequena escala, nestas províncias, pois produziam, até 

então, apenas, para atender suas necessidades tanto dos gêneros alimentícios 

como aqueles manufaturados, uma vez que a possibilidade de exportação era 

muito pequena. Todavia, após alguns anos esta situação crítica foi totalmente 

superada através da expansão das lavouras, currais e engenhos.53

Além dos produtos oriundos das províncias, já mencionados 

acima, um  volume significativo de mercadorias de origem européia, passaram 

a chegar nos portos brasileiros. Atraídos pelo comércio com as áreas de 

mineração alguns países europeus, principalmente Inglaterra e França, 

começaram a exportar todo o tipo de produtos para o Brasil. Este comércio, 

com as regiões centrais do Brasil, apresentou-se rico na sua diversidade de 

mercadorias, desde produtos alimentícios até tecidos, aviamentos, talheres,

pratos, vinhos, vidros, ferramentas diversas, perfumaria, jóias, medicamentos, 

                                                                                                                                                           

52 ZEMELA, M. P.. Op. Cit. p. 59.
53 ZEMELLA, M. P. Op. Cit., p. 67.
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muares e uma infinidade de outros produtos, os quais foram enviados para o 

interior do Brasil. 54

A província de São Paulo foi a região de onde se deslocou o 

maior volume de mercadorias para Goiás, principalmente nos primeiros anos 

do abastecimento, já que o primeiro caminho régio aberto para Goiás ligava 

estas duas regiões. Somente com a abertura das demais variantes é que o 

comércio com as demais capitanias se efetivou. Todavia, segundo os dados 

dos Registros de Entrada, São Paulo permaneceu sendo o principal 

abastecedor de Goiás. 55 Outra região que desempenhou importante papel no 

abastecimento de Goiás foi a Capitania de Minas Gerais. Esta Capitania, que 

nos primeiros anos da exploração do ouro em seus territórios, foi abastecida 

pelas regiões litorâneas, apresentou, algumas décadas depois, um importante 

desenvolvimento de sua produção agrícola e pastoril tornando-se capaz de se 

alto suprir e exportar seus excedentes para outras regiões.  56

Todavia, se nos primeiros anos Goiás carecia de ser abastecido 

por todo tipo de produtos, inclusive os de primeira necessidade, alguns anos 

após sua ocupação, os produtos básicos da alimentação foram produzidos 

localmente e o transporte de mercadorias de outras províncias se limitou aos 

manufaturados e aos alimentos importados. As solicitações de sesmarias, 

levantadas por Silva (1996) não deixam dúvida de que vários indivíduos se 

dedicaram à plantação em sítios nas proximidades das minas visando seu 

abastecimento, além disso, os anúncios de jornais pesquisados, quando 

                                                     
54 ZEMELLA, M. P. Op. Cit., p. 67.
55 Segundo Salles os registros que apresentaram maior volume de mercadorias registradas 
foram os localizados na Comarca do Sul, principalmente o São João das Três Barras que 
controlava as mercadorias vindas de São Paulo, Santos e Minas Gerais. SALLES, V. F de. Op. 
Cit. p. 160.
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anunciavam a chegada de produtos de outras regiões do Brasil, em momento 

algum fazem referências às mercadorias ligadas a subsistência.57

Assim, durante todo o século XVIII e XIX, seja de gêneros de 

primeira necessidade, ou seja, de produtos importados e manufaturados, todos 

foram comercializados em Goiás e as tropas foram os agentes que viabilizaram 

este abastecimento, sendo que, suas longas viagens e os transtornos nos 

caminhos foram amenizados com a instalação de unidades de apoio criadas 

com o intuito de abastecer e oferecer descanso a estes homens de negócio.

                                                                                                                                                           
56 No século XVIII e XIX Minas Gerias passa da condição de região abastecida para região 
abastecedora das demais províncias do Brasil. ZEMELLA, M. P. Op. Cit., p. 219-235.
57 No levantamento, realizado por Silva, dos pedidos de sesmarias vários estão ligados a 
formação de sítios de subsistência e abastecimento das áreas de mineração, todavia, a autora 
não quantificou estes dados tornando-se impossível determinar o número exato de pessoas 
que se dedicavam a esta atividade. Todavia, algumas de suas observações, ao longo de seu 
trabalho, evidenciam tal situação, como por exemplo, os dados referentes ao ano de 1728 em 
que Silva afirma que o número de concessões de sesmarias para este ano superior a vinte, 
sendo que, destas todos os solicitantes declararam que as terras requeridas serviriam para 
fazerem roças e criação.Ver SILVA, E. J. Op. Cit. p.135-303.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho procuramos analisar as características e 

peculiaridades do comportamento de consumo da população em Goiás. Mais 

do que o comportamento econômico, o consumo é visto, neste trabalho, 

também como uma atividade simbólica podendo refletir filiação sócio-

econômica, idade, sexo, aptidões profissionais, disponibilidade de produtos e 

conteúdos simbólicos dos indivíduos que adquiriu este ou aquele objeto. A 

partir do século XVI, acentuando-se nos séculos XVIII e XIX, a população 

européia passa por profundas mudanças no seu comportamento social. 

Impulsionada pelos conflitos entre nobreza e burguesia, novas regras de 

convívio social foram estabelecidas refletindo-se diretamente nas práticas de 

consumo.

Como vimos no Capítulo I, ao analisar consumo e sociedade 

brasileira no século XIX, estas mudanças se fizeram sentir no Brasil através da 

grande quantidade de produtos que foram enviados para serem 

comercializados no seu importante mercado consumidor que se forma com 

descoberta das minas auríferas. Estas mercadorias, impregnadas de 

simbologia das sociedades que as produziram, influenciaram nas maneiras de 

andar, vestir, comer, falar, e pensar da população no Brasil. A instalação da 

Corte Portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808, intensificou a inserção destes 

novos comportamentos sociais em todos os seguimentos da sociedade 
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brasileira que dispusesse do mínimo necessário para adquirir objetos ligados a 

estes novos comportamentos. 

Em Goiás, a descoberta do ouro e seu povoamento chamaram a 

atenção de comerciantes ávidos de altos lucros. Como podemos observar nas 

regiões de mineração algumas pessoas buscaram outras formas de 

enriquecimento que não fosse só a busca pelo minério e o comércio, 

provavelmente, tenha se tornado uma atividade tão lucrativa quanto à 

mineração uma vez que as especulações em cima das mercadorias sempre 

foram astronômicas. Assim, toda sorte de mercadorias foi transportada para 

Goiás e sua população tivera, a partir daí, contato com os novos padrões de 

comportamento. 

Este contato com objetos de origens tão distantes como a Europa 

se tornou viável com a intensa dinâmica que os tropeiros, junto com suas 

tropas, proporcionaram nos arraiais de mineração e nos caminhos, onde, afinal, 

estes homens do negócio passavam a maior parte do tempo. Toda uma intensa 

atividade se constituiu nestas vias e um grande número de pessoas sobrevivia 

através do comércio e da oferta de “pouso” a estas comitivas. 

Os anúncios de jornais do século XIX, levantados, demonstraram 

que o isolamento geográfico e cultural que a historiografia goiana vem 

destacando para a população de Goiás, não condiz com a realidade vivida 

pelas pessoas que se encontravam no interir do Brasil, neste período. O 

levantamento das mercadorias realizado nesta presente pesquisa confirmou a 

disponibilidade de uma infinidade de produtos a esta população apesar da 

distância do litoral, desta forma, os estabelecimentos comerciais em Goiás 
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ofereciam, praticamente, as mesmas possibilidades de consumo que os das 

outras regiões. 

Os inventários post-mortem, por sua vez, confirmaram, através 

das listagens de bens deixados aos familiares, que o consumo ia muito além 

daquilo chamado de estritamente necessário à sobrevivência apesar das 

dificuldades econômicas vividas no século XIX. Assim, a presença de objetos 

ligados às novas práticas sociais demonstrou que mesmo a 300 léguas de 

distância do litoral, as pessoas estiveram preocupadas em adquirir objetos que 

lhe conferisse algum grau de civilidade. 

No século XIX, com a transferência da Corte Portuguesa para o 

Brasil, acentuam-se as mudanças no comportamento social da população que 

vivia no litoral. O interior do Brasil sentiu estas transformações e a população 

de Goiás, aparentemente, longe deste burburinho da Corte e com problemas 

econômicos que poderia acentuar ainda mais seu isolamento, apresentou uma 

perfeita sintonia com o que ocorria com as regiões litorâneas, pois, aqui 

também preocupou-se com as boas maneiras propagadas pela Corte. 
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